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 ارهـاش
 اجتمگاعی  و اقتصگادی  هماهنگ   های زمینه از بازتابی ایران، عمومی در مالیه تحوالت

 اواخر در دولت وخرج دخل گسترش به رو های یکسر و مالی های نابسامانی .نبوده است

 از بخشگی  بگرداری  بهگره  امتیازهگای  واگگااری  و خارجی های استقراض که دوران قاجار

 یگ   عنوان به مالیه اصالح تا شد سبب بود آورده دنبال به را به بیگانگان کشور امکانات

 نظگا   قراراسگت  بگا . شود طرح مشروطیت انقالب اصلی های زمره هدف در ملی خواست

 های آشفتگی اما شد، آغاز عمومی مالیه دهی برای سازمان متعددی های تالش مشروطه

 هگای  صگورت  و قواعگد  اقتبگا   بگه  ها را تالش این حاصل موجود، اجتماعی و سیاسی

 با شده اقتبا  های صورت و قواعد این بیگانگی. کرد محدود غرب در معمول ای بودجه

 مالیگه  امگور  گسیختگی بیشگتر  به ایران اقتصادی و اعیاجتم محیط بر حاکم مالحظات

 تخریب سازمان به خارجی کارگزاران به کار ادامه مسئولیت واگااری و انجامید عمومی

هگای   نارسگایی  درنتیجگه، . شد کشیده کشور تولیدی ساختار با آن پیوندهای قطع و مالیه

 دوران اواخگر  در رآمد،وصول د سازمان کارایی فقدان و مشروعیت از کاهش ناشی مالی

 عگد   بگروز  و جامعه با دولت مالی رابطه عمیق دگرگونی به را جای خود قاجار حکومت

 داشگته  ادامگه  تگاکنون نیگز   وبگیش  کم که داد ایران ریزی در بودجه ساختاری های توازن

 میگان  فرهنگگی  تفگاهم  تضگعی   و بودجه نفتی در درآمدهای نقش یافتن اهمیت .است

 درآمگدهای  بگه  دولت منابع وابستگی. بود ماکور نتیجه از عمده پیامد ود جامعه و دولت

 اقتگدار  و مگالی  امگور  اداره رسگیده،  بگاالیی نیگز   درصد به گاه که اخیر قرن نیم در نفتی

 بررسگی  در کگه  درآورده نفگت  های جهگانی  سیاست شدید تأثیر تحت را کشور مدیریت

 دیگگر،  سگوی از. گیگرد  قرار مگی  زا نبرو متغیرهای زمره در اقتصادی و سیاسی تحوالت
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 همچگون  ای آثار ناخواسته است ممکن نفت صدور از حاصل درآمدهای بر فزاینده تکیه

 داخلی از منابع نسبی استغنای احسا  و خارج جهان به دولت توجه اصلی کانون انتقال

 یا ریتجا - سیاسی روابط در منفی تغییر هرگونه شرایطی، چنین در. باشد برداشته در را

هگای   آسگیب  و شگود  منتهگی  دولت مالی ثبات تزلزل به تواند می نفت جهانی های قیمت

 .(0731نژاد،شبیری) آورد وارد کشور اقتصاد بر مضاعفی

که به  است آن از ناشی ایران ریزی بودجه مسائل ترین مهم ،شده انجا  مطالعات براسا 

 شگفافیت  و اطالعگاتی  جامعیگت  دفاق بودجه اجرای و تصویب فرایند تهیه، رسد یمنظر 

 گانه سه قوای بین در و دولت مدیریت درون های است؛ در مسئولیت اجرایی های تصمیم

 پاسگخگوی  بودجگه  قگانونی  تعگاری   نگدارد؛  ای وجود شده تعری  و قطعی های مرزبندی

 قگرار  موردتوجگه  فنی و مالحظات کارکردی آن در و نیست مدیریتی و اجرایی نیازهای

 مانده ناشناخته مدت اقتصادسنجی کوتاه الگوهای از استفاده اهمیت عمل، در. دگیر نمی

 در .نیسگت  معمگول  یطورجگد  به اقتصادی متغیرهای بر بودجه اجرایی آثار بینی پیش و

 بگه  ماهوی منابع تخصیص در آن تأثیر و دولت رفتاری الگوهای به کنونی ریزی بودجه

نظگا    اسگتقرار  پایگه  بگر  دولگت  اداری ساختار هازآنجاک و شود؛ نمی توجه زیادی مصارف

 تشگکیالتی،  منفگی  عملکردهگای  اثرگگااری  اسگت،  موجگود  وضگع  اسگتمرار  و سازمانی

 از سگوی . اسگت  ناپایر بودجه، اجتناب بر انسانی نیروی ها و مدیریت روش های نارسایی

 مختلگ   مراحگل  در مگاهوی  و شگکلی  لحگا   ریزی به بودجه قانونی های کاستی دیگر،

. اسگت  مشگهود  خگوبی  به تعهدات مالی، ایجاد و درآمدها تحصیل تبصره نویسی، زجملها

 دیگرین  هگای  و سگنت  نبگوده  کارسگاز  ریگزی،  بودجگه  فرایند در معمول اداری های روش

 ها، تخصیص نامه موافقت ها، بندی طبقه .دارد غلبه نوین های روش از ای پاره بر همچنان

درنتیجگه،   و نشده استوار یا شده  یتعر و متقن مبانی بر اجرایی های مدیریت و اعتبارات

 مگدیران،  محاسگباتی  هگای  مسگئولیت  بگه  پاسخگویی برای نظارتی نظا  کارایی فقدان

 اجرایگی  عملیات بر نظارت دهی سازمان ونیز اجرا از پس و حین مراحل قبل، در نظارت
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 تگأثیر  بگه  نسگبت  داوری .اسگت  کنونی ریزی بودجه های از مشخصه عمرانی های برنامه

 های سال در بودجه عملکرد روند از که هایی کم  سنجه با و مزبور مسائل و ها نارسایی

 هگای  مگدیریت  نگاتوانی  و دولتگی  مصگال  بوروکراسگی   حاکمیت از نشان ،شده ارائه اخیر

 .(0731، نژاد یریشب) دارد آن مسیر تغییر و کنترل در ای بودجه

نظگارتی و حگاکمیتی و    یهگا  تیمسگئول و  تیگ مأموربر  دیتأکنوشته حاضر، هدف اصلی 

است  یزیر بودجهو حل مشکالت فرآیند  ها یینارسابرای کاهش  ها یآگاهارتقای سط  

و  هگا  زمگان  تمامیدر  بین نسلی یها ثروتاهمیت صیانت و پاسداری از  بیترت نیا بهتا 

نظگارت بگر حسگن     انگدرکاران  دسگت بگرای   ژهیو به، از منابع محدود کشور استفاده بهینه

از دیگر اهداف این نوشته، آشناسازی بازرسان با پدیده بودجگه   .دگردآشکار  جریان امور

آمگده   دست بهاز دانش  یریگ بهرهدر حد شناختی نیمه عمیق و در سط  کالن و خرد و 

 .به هنگا  لزو ، در کار نظارت و بازرسی است

 

با فساد سالمت اداری و مبارزه یها پژوهش و مرکز مطالعات
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 مقدمه

چرا شکوفایی اقتصاد و رفاه ساکنان کشگورهای  »اقتصاددانان در پاسخ به این سؤال که 

کنند،  معموالً دو دلیل عمده ذکر می« مختل  به میزان زیادی با یکدیگر متفاوت است؟

 اینکگه دو  . ممکن است سطوح منابع موجود در کشگورها متفگاوت باشگد    اینکهنخست 

خصوصگی و  )نحوه مدیریت منابع . منابع در بین کشورها فرق کندممکن است مدیریت 

در اختیار ساکنان هر کشور، مقدار منابعی را کگه بایگد بگرای نیگل بگه اهگداف       ( عمومی

. کنگد  ها را تعیین می شان تخصیص یابد و همچنین آثار توزیعی آن خصوصی و اجتماعی

ها بگه میگزان زیگادی بگه نحگوه       رو، شکوفایی اقتصادی کشورها و رفاه ساکنان آن ازاین

 .مدیریت منابع در دسترسشان بستگی دارد

، هگا  آندهد که کمبود منابع در دستر  ساکنان  برخی کشورها نشان می بررسی تجربه

. محدودیتی چندان اساسی برای آبادانی آن کشور و رفاه ساکنانش ایجگاد نکگرده اسگت   

ازجمله سوئیس، ژاپن، هلند و مانند آن، یافته  ، بسیاری از کشورهای توسعهمثال عنوان به

دارای منابع طبیعی نیستند ولی اقتصادهای شکوفایی دارنگد و ساکنانشگان    اینکهباوجود 

کگه بسگیاری از کشگورهای آسگیایی،      درحگالی . مندنگد  نیز از استاندارد زندگی خوبی بهره

 از قبیگل نفگت،  )رغم برخورداری از منابع طبیعی هنگفگت   آفریقایی و آمریکای التین، به

عملکرد اقتصادی ضعیفی دارند و استاندارد زنگدگی ساکنانشگان   ( معادن و مانند آن گاز،

های طبیعی در این کشورها حتی به بالی جگان   در بیشتر موارد، موهبت. نیز پایین است

، «دولگت رانتیگر  »، « نفگرین منگابع  »اصگطالحاتی چگون   . اسگت  شده لیتبدساکنانشان 

گرفتگه   کگار  بهبرای تبیین شرایط حاکم در این کشورها  آنکهظایر و ن« بیماری هلندی»

اسگت کگه صگرف حضگور منگابع طبیعگی در هگر کشگور،          مهمشود، گویای این امر  می

حتی در بسیاری از کشورهای . کننده آبادانی آن کشور و بهروزی ساکنانش نیست تأمین

                                                           
1 - Resource Curse 
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 شگمار  بگه ی دموکراسگی  سگو  بگه  یاد شده، منابع طبیعی عاملی بازدارنده در مسیر حرکت

نگروژ، کانگادا، اسگترالیا و برخگی      همچگون اسگت کگه کشگورهایی     یدرحگال این . رود می

های مثبت  اند با مدیریت دموکراتی  منابع طبیعی، از برون داده کشورهای دیگر توانسته

 .مند شوند چنین موهبتی بهره

نگدی ایگران از گسگتره    م رغم بهگره  یابد؛ یعنی به در ایران نیز این پارادوکس مصداق می

ها، اقلیم مناسب و مانند  ازجمله نفت، گاز، معادن، جنگل)های طبیعی  متنوعی از موهبت

و ( کگوش  هگای پرشگمار، هوشگمند و سگخت     انسان)و حتی منابع انسانی شایسته ( ها این

 ازنظگر طورکلی منابع اولیه الز  برای شکوفایی اقتصادی و بهروزی مرد ، این کشور  به

 -منگابع طبیعگی    قیگ ازطراگرچه اقتصاد ایران . دها، عملکرد ضعیفی داشته استدستاور

با اقتصاد جهانی پیوند خورده، امگا از بگرون دادهگای مثبگت چنگین       -ویژه نفت و گاز به

 .مند نشده است طور شایسته بهره پیوندی نیز به

ت، برای آنان توان گفت نحوه مدیریت منابع که در اختیار ساکنان کشورهاس بنابراین می

ترین تصگمیم سگاکنان    لاا مهم. بخشد آورد و آن را استمرار می بهروزی را به ارمغان می

هر کشور، بعد از شناسایی اهداف، باید این باشد که چگونه منابع خصوصی و عمومی در 

های موجود، نیازها و  دسترسشان را مدیریت کنند تا به بهترین نحو و با توجه به فناوری

مگدیریت منگابع در هگر     شگده  شناختهسه سازوکار . شان را برآورده سازند اجتماعیاهداف 

های مختل  تاریخشان سطوح  جوامع در برهه. سنت، بازار و دولت است ای شامل جامعه

 درخصگو  هگای اقتصگادی    تحلیل. اند گرفته کار بههایی از این سه سازوکار را  و ترکیب

تنهگایی از   هگا بگه   ار، نشگان از ایگن دارنگد کگه آن    های این سه سازوک ماهیت و کار ویژه

اقتصاددانان نیز با برشگمردن  . اند برآوردن کارآمد نیازهای اجتماعی اعضای جامعه ناتوان

. انگد  سازوکار، زنهار داده ازحد بر یکی از این سه ها، جوامع را از تکیه بیش های آن ناتوانی

 کگاه  ارزشیا ( مانند تولید)لیت ارزش افزا سوی فعا ای منابعشان را به اعضای جامعه اینکه
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کننگده   هدایت کنند، به ساختار انگیزشی و کیفیگت نهادهگای هگدایت   ( جوییمانند رانت)

نوبه خود متگأثر از سگاختار نهگادی،     ساختار انگیزشی به. منابع در آن جامعه بستگی دارد

 .(0731خضری،) آن جامعه است ویژه ساختار حقوق مالکیت به

ریگزی   انگد نظگا  بودجگه    دنیا در تالش توسعه درحالیافته و  از کشورهای توسعه بسیاری 

خود را در ی  فرایند بهبود یا تغییر به ی  نظا  عملکرد محور یگا عملیگاتی کگه در آن    

 اسگت،  درک قابگل شفاف و  اجراییهای  ای و عملکرد دستگاه ارتباط بین اعتبارات بودجه

شگتوانه اطالعگاتی معتبگر و قابگل اطمینگانی بگرای       تر سگازند و از ایگن طریگق پ    نزدی 

ها، رسیدن بگه   ترین اهداف دولت مهم. ای دولت و مجلس فراهم آورند تصمیمات بودجه

بگرای  . رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عگدالت اجتمگاعی اسگت   

ی هگا در کنگار وظگای  مگرد  و نهادهگای غیردولتگ       تحقق این اهداف باید وظای  دولت

بگرای  . ریزی شگود  مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه

منگابع، وظگای  دولگت اجگرا      شود و با تخصگیص  ریزی انجا  می ها، بودجه تحقق برنامه

 .(0737سایت تخصصی حسابداران خبره، ) گردد می

 چگه  هگا  دولگت  هکگ  گیرند م مییتصم افراد آن در هک است یفراگرد زین یعموم بودجه

 آمده، دست منابع به چگونه داد؛ نخواهند انجا  را یزیچ چه ای داد خواهند انجا  یزیچ

 .برسگند  خگود  اهگداف  بگه  تگا  گیرنگد  می قرار مورداستفاده چگونه و یابند؛ می صیتخص

یگ    صگرفاً  لاا بودجگه،  دارد قرار شورک ی  یمرانکح ساختار زکمر در بودجه نیبنابرا

 دیجد بالنسبه و مهم مباحث از یکی که یمرانکح ید اجزایبا بلکه ستین یحقوق سند

 .است را توضی  دهد توسعه اتیادب در

 طرف ازی  ریزی بودجه نظا  یردهاکارک به توجه با هک شود می مطرح سؤال نیا حال

 را یزیگ ر بودجگه  نظگا   توان می ایآ گر،ید یطرف از شورک در آن یها چالش و مسائل و

ریگزی،   بودجه فراگرد بهبود ضمن هک باشد یمختصات یدارا هک ودنم یای طراح گونه به
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و حسن جریان امور را بگه نمگایش    گردد زین خوب یمرانکح های بهبود شاخص موجب

 .درآورد

 مشگی  و خگط  یعمگوم  بنگدی  بودجگه  یبرا ریزی برنامه تیریمد "عنوان با یپژوهش در

 گرفته، پژوهشگران صورت نیراکاو در ای کتابخانه مطالعات قیازطر هک ،"مالی یگاار

 و نقش تر شفاف بودجه و تر قوی ی راتکدمو ینهادها بهتر، یمرانکح نیب هک افتندیدر

 یطیشگرا  در منگابع  نینفر پدیده و دارد تنگاتن  وجود ارتباط ،یاقتصاد رشد در ها آن

 دیشگا  رو ازاین .دهد می رخ باشند، تر ضعی  خوب یمرانکح و ی راتکدمو ینهادها هک

 نیتگأم  امگا  نباشگد،  میمسگتق  صورت به اهداف همه به یابیابزار دست ،یزیر بودجه ا نظ

 نظگا   قیگ ازطر خگوب  یمرانکح به یابیدست ازجمله اهداف و ها برنامه همه یمال منابع

 .(0731، مقیمی و دیگران، فرد ییدانا) گیرد می صورت یزیر بودجه
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 سیری در مبانی نظری

ها قبگل از   ها، وظای  دولت و کالسی  ها وکراتیزیفمکاتب اقتصادی تحت تأثیر فلسفه 

مداخلگه مسگتقیم دولگت در امگور اقتصگادی و آزادی        قرن بیسگتم، بگا تأکیگد بگر عگد      

های تجاری داخلی و بازرگانی خارجی، تنهگا بگه حفگظ نظگم و امنیگت داخلگی و        فعالیت

ها عقیده داشتند که نظگا    تفیزیوکرا. خارجی و تأمین عدالت اجتماعی خالصه شده بود

، گرفتگه  نشگأت های خا  تغییرناپگایر طبیعگی    رشته قوانین و نظا  جامعه بشری از ی 

که سرپیچی از این قوانین طبیعی، رنگ  و تألمگات بسگیاری را بگرای انسگان و       طوری به

ها، مخال  مداخله دولت در  ها نیز مانند فیزیوکرات کالسی . جامعه در پی خواهد داشت

عنوان اولین اصل، حیات آسگوده بشگری را در آزادی    این مکتب به. ور اقتصادی بودندام

وجود ای به خود جامعه یعنی اگر تما  مبادالت بشر آزاد باشد خودبه. دانستند اقتصادی می

آید که همه نفع خواهند برد و هرگونه دخالتی در این مبادله، انحرافگی مشگخص در    می

 .جامعه است

خود، تولید و  وکار خودبه داشتند که نیروی رقابت و سودجویی و آزادی کسب اینان عقیده

. کنگد  سوی تعادل و اشتغال کامل عوامگل تولیگد هگدایت مگی     توزیع کاال و خدمات را به

ها معتقد بودند که پیروی از منافع فردی، باعگث تگأمین منگافع اجتمگاعی نیگز       کالسی 

 .گردد می

انداز نظگا  آزادی طبیعگی در جوامگع،     ها، از چشم کالسی  عنوان نماینده آدا  اسمیت، به

 :اند از کند که عبارت ها تعری  می سه وظیفه را برای حاکمیت و دولت

 زور و تجاوز جوامع مستقل دیگر؛ دربرابروظیفه حفاظت جامعه : اول

 وظیفه اجرای دقیق عدالت؛: دو 

ی در جامعه، که تأسیس و وظیفه تأسیس و نگهداری بعضی آثار و مؤسسات عموم: سو 

، گگر ید عبگارت  بگه . نگهداری آن در محدوده منافع هیچ فرد یا گروه بخصوصگی نیسگت  

 ؛هاست دولتاستقرار نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی در جامعه وظیفه 
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گاشت زمان و بروز تحوالت اجتماعی و سیاسی در جوامع مختل ، سسگت پایگه بگودن    

 .ها را نشان داد عقاید کالسی 

ها و به علت تجربیات تلگخ نیمگه اول قگرن بیسگتم و نظگرات       با تزلزل عقاید کالسی 

عد  توانایی سیستم اقتصگادی   درموردها و علمای اقتصاد جدید، مانند کینز  سوسیالیست

داری در تضمین حداکثر رفاه اقتصادی و اجتماعی برای جامعه، مالیگه عمگومی و    سرمایه

گا  بگا افگزایش وظگای  دولگت و اهمیگت وظگای  دولگت        بالطبع اداره امور بودجه، هم

منظور ارشاد اقتصاد و تأمین رفاه اجتمگاعی و اقتصگادی بگرای افگراد جامعگه اهمیگت        به

 .فراوانی یافته است

در امریکگا و پایگان جنگ  دو  جهگانی      (0371)بحگران بگزر     یها سالپس از پایان 

هگای علگم اقتصگاد و     حول رشگته ، که دو عامل مهم و نقطه عطفی در تغییر و ت(0311)

آید؛ و همچنین با انتشار عقایگد اقتصگاددان مشگهوری ماننگد جگان       می شمار بهسیاست 

دخالگت دولگت در اقتصگاد     مینارد کینز، در ارتباط با نقش دولت در امگور جامعگه، انگدازه   

 .کشورها افزایش چشمگیری یافت

ر تروی  پایداری اقتصادی و تضگمین  طبق نظریه کینز، دولت باید نقش وزنه تعادل را د

توزیع عادالنه درآمد و تثبیت اقتصادی، عالوه بگر   یدو وظیفه نیبنابرا. امنیت ایفا نماید

انقالب کینزی به وظگای    واسطه بهها،  وظیفه تخصیص منابع دولت در مکتب کالسی 

 .ها اضافه گردید دولت

ها را فگراهم   دخالت بیشتر دولت توسعه، موجبات عوامل دیگری نیز در کشورهای درحال

داران بخش خصوصگی، بگه دالیلگی همچگون؛      در این کشورها، بازرگانان و سرمایه. کرد

، عد  وجود امنیت اقتصگادی و ریسگ  بگاالی    ینگینقدمتراکم نبودن سرمایه و نیاز به 

، پایین بودن نرخ برگشت سرمایه و سود مورد انتظار، طوالنی بودن زمان یگاار هیسرما

آوردن سودهای سرشار  دست بهای زیربنایی و درنهایت، امکان  های سرمایه بازدهی طرح
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هگای   گگااری در زمینگه   عالقه و رغبتی به سگرمایه ( گری واسطه)از کارهای غیر تولیدی 

این دالیگل نقگش و وظیفگه    . دادند زیربنایی و مشارکت در نوسازی اقتصادی نشان نمی

 .ر پیچیده و سنگین کرده استها بسیا دولت را در این سرزمین

تگر و   هگا نیگز سگنگین    تدری  همگا  با توسعه، پیشرفت و تعالی جوامع، وظای  دولگت  به

های دشگواری از قبیگل؛    ها مسئولیت امروزه، دولت. تر گردید حال پیچیده تر و درعین مهم

 بگر  را نوسازی اقتصادی، ایجگاد اشگتغال، ایجگاد تعگادل و ثبگات اقتصگادی و ماننگد آن       

 .دهد که برقراری نظم و عدالت فقط بخش کوچکی از آن را تشکیل می دارند عهده

، تفکگرات  (های جدید مکتب کالسی ) ها  ینئوکالس، گروه جدیدی بنا  0331از دهه 

هگای   ها، مبنی بر عد  مداخله دولت در فعالیت خود را که الها  گرفته از فلسفه کالسی 

پردازان مشگهور ایگن    از نظریه. صادی مطرح نمودنداقتصادی بود، در عرصه نظریات اقت

توان به فریدمن اشاره نمود که به مخالفت بگا نقگش بگزر  اربگابی دولگت در       گروه می

 .اقتصاد کشور آمریکا پرداخت

در ایگن  . ها نقش دولت در اقتصاد، نظارت بر سازوکار بگازار اسگت   از دیدگاه نئوکالسی 

. اسگت  گرفتگه  شگکل ای اساسگی اقتصگاد رفگاه    مکتب فکری، نقش دولت در قالب قضای

هگای   ، همواره تعادل به همراه حداکثر کگارایی در بخگش  ها  ینئوکالسفروض  براسا 

آل برقرار باشد، نیگازی بگه دخالگت دولگت      این وضع ایده تا واقتصاد وجود دارد  مختل 

بایگد  به هر نحوی بازار ناکارآمگد شگود، دولگت بگرای تصگحی  آن،       که یزماننیست؛ اما 

 .اقداماتی را انجا  دهد

 انگدازه مناسگب دولگت در میگان     درمگورد های متفگاوتی   نیز نظریه ها  ینئوکالسبعد از 

یافتگی  میزان توسعه براسا نظران اقتصادی وجود داشته که کشورهای مختل   صاحب

ی زیاد یها سالدر کشور ایران نیز . اند خود، اندازه و حجم دولت را تعری  و تعیین کرده

ها از کوچ  کردن نقش  شود و دولت این موضوع بحث و ارائه نظر می درمورداست که 
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در این خصگو  صگورت    یمؤثرکنند اما هنوز توفیق  خود در اقتصاد ایران صحبت می

 .(0733احمدی، ) نماید گری می های اقتصادی تصدی نگرفته و دولت در اکثر حوزه

  

 تعاریف

هگایی کگه وزرای    ها و پرداخگت  الدی، صورت دریافتدر اوایل قرن هجدهم می :بودجه

. شگد  ها نامیده می حساب کردند، اعالمیه یا صورت پادشاه به پارلمان انگلستان تقدیم می

وزیر جرج اول، پادشاه انگلستان، در هنگا  آغاز بحث  نخستین بار رابرت والپول، نخست

مگیالدی، از   0377 هگای دولگت در سگال    هگا و حسگاب   صورت هزینگه  درموردو مااکره 

اصطالح باز کردن کیسه یا کیگ  اسگتفاده کگرد، اسگتفاده از ایگن اصگطالح در کشگور        

جای  تدری  واژه بودجه، به محتوا و مدارک موجود در کی ، به انگلستان تداو  یافت و به

. طور قطعی مورد پایرش قرار گرفگت  میالدی به 0311خود کی ، اطالق شد و تا سال 

، از کی  چرمی قرمز رنگی برای حمگل  0381وزیر انگلستان در سال  گالدستون نخست

نیگز   " 0کیگ  بودجگه  "متن سند بودجه به پارلمان استفاده کرد که پس از آن اصطالح 

انگدک، انگلیسگی شگد و     فرانسوی، اندک (Bouget)درواقع کلمه بوژه . معمول گردید

بازگشگت و تلفگظ   درآمد و به همگین شگکل بگه فرانسگه      (Budget)صورت باجت  به

فرانسوی بودجه متداول شد و از همان کشور نیز بگا همگان تلفگظ وارد زبگان و ادبیگات      

 .(0733نژاد،شبیری) اقتصادی و مالی ایران گردید

اولین تعری  قانونی که از بودجه در نظا  حقوق مالی ایگران  : تعریف قانونی بودجه

هجری  0713صفر  10وب مورخ آمده، در ماده ی  قانون محاسبات عمومی مص عمل به

 :شمسی است که به شرح زیر است 0133قمری مطابق با سال 

                                                           
1 - Budget Box 
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وخرج مملکتی بگرای مگدت معینگی در آن     بودجه دولت سندی است که معامالت دخل»

گویند که عبارت از ی  سال  مدت مزبور را سنه مالی می. گردد بینی و تصویب می پیش

 .«شمسی است

شمسگی   0701اسگفند   08نون محاسگبات عمگومی مصگوب    دومین تعری ، مربوط به قا

 :است

بینی کلیه عواید و مخارج مملکتگی اسگت بگرای مگدت یگ  سگال        بودجه الیحه پیش»

 «.شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است

مگاه   دی 01مشابه، در قانون محاسبات عمومی مصگوب   باًیتقرسومین تعری  به شکلی 

 .شمسی آمده است 0713

مجلگس شگورای    0/8/0788مین تعریگ ، در قگانون محاسگبات عمگومی مصگوب      چهار

 :اسالمی به شرح زیر است

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یگ  سگال مگالی تهیگه و      -0ماده »

هگا بگرای انجگا      بینی درآمدها و سایر منابع تگأمین اعتبگار و بگرآورد هزینگه     حاوی پیش

شود و از سه قسگمت بگه    های قانونی می ها و هدف سیاستعملیاتی که منجر به نیل به 

 :شود شرح زیر تشکیل می

 :بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است .0

 ها و منابع تأمین اعتبار بینی دریافت پیش -ال 

هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای  بینی پرداخت پیش -ب

تواند در سال مالی  های اجرایی می گاهاعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دست

 .مربوط انجا  دهد

بینی درآمدها و سایر منگابع تگأمین    شامل پیش هابان های دولتی و  بودجه شرکت .1

 .اعتبار
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بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظگور   .7

 «.شود می

ور مسگتقیم وصگول و سگایر منگابع     ط های دولت به شود دریافت که مالحظه می طوری به

 .شود ها وصول می وسیله دستگاه طور غیرمستقیم به تأمین اعتبار به

قانون محاسبات عمومی کشور چنگین تعریگ  نمگوده     00را ماده  های دولت دریافت

 :است

های دولت عبارت است از کلیه وجگوهی کگه تحگت عنگوان درآمگد       دریافت -00ماده »

های دولتگی و سگایر منگابع تگأمین اعتبگار و       و درآمد شرکتعمومی و درآمد اختصاصی 

گگردد و ماننگد    ها و هدایا به استثنای هدایایی که برای مصارف خاصی اهگدا مگی   سپرده

داری کگل متمرکگز    های خزانگه  موجب قانون باید در حساب ها و سایر وجوهی که به این

 «.شود

منگابعی کگه تحگت    : از است ارتعباین قانون  01در ماده  سایر منابع تأمین اعتبار

قبل و عناوین مشگابه   یها سالهای  عنوان وا ، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت

 «.شود و ماهیت درآمد ندارند بینی می در قانون بودجه کل کشور پیش

 شده محول آن به مرد  از سوی که هایی مأموریت اجرای برای دولت :ریزی بودجه

 آوری جمگع  کافی مقدار به و مناسب یها وهیشبه  اقتصاد کشور، برای را الز  منابع باید

 جامعگه  عمگومی  هگای  به اولویت اثربخش و کارآ مسئوالنه، طور به را منابع این و کرده

 نگا   ریگزی  بودجگه  است، جریان در مالی سال ی  طی که فرآیند این. دهد تخصیص

 یگ   کگه  تصویر این یرند،بگ عکس ی  فرآیند این از و مجلس دولت اگر حال .دارد

مرکگز  گگزارش  ) .بگود  خواهگد  سگند بودجگه   یگ   اسگت،  مزبگور  سالیانه فرآیند از برش

 (0738ی، های مجلس شورای اسالم پژوهش
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هگا و فصگول هزینگه     جگایی در برنامگه  هعبارت اسگت از تغییگر و جابگ   : اصالح بودجه

دستگاه تغییگری بگه   در جمع اعتبارات مصوب  آنکهدر بودجه، بدون  اجراییهای  دستگاه

 .شود یمپایری بودجه نیز استخراج  انعطاف اصل ازاصالح بودجه . عمل آید

چنانچه طی سال مالی ضرورت ایجاب نماید که تغییرات محسوسگی در  : متمم بودجه

های اجرایی بگه عمگل    ای یا مالی دستگاه های سرمایه داراییای و تمل   اعتبارات هزینه

اصالح بودجه قابل جبران نباشد دولت الیحگه مگتمم بودجگه را     قیازطرکه  طوری آید به

علگل تقگدیم الیحگه مگتمم بودجگه، بگروز حگوادا و ایجگاد         . تقدیم مجلس خواهد کرد

نشده است که در هنگا  تقگدیم الیحگه بودجگه بگه مجلگس قابگل        بینی های پیش هزینه

تهی بگه ارائگه   که من 0713وقوع جن  تحمیلی در شهریور  مانند. بینی نبوده است پیش

 .الیحه متمم بودجه در آن سال گردید

کگه   طگوری  هرگاه متمم بودجه بگا اصگالح بودجگه همگراه باشگد بگه      : بودجه اصالحی

ای و مالی در بودجه  های سرمایه داراییای و تمل   طرف به سق  اعتبارات هزینه ازی 

هگا و   در برنامه جاییهعمومی دولت اضافه گردد و از طرف دیگر بیشتر از درصدهای جاب

گاار به دولت اجازه داده، موردنیاز باشگد آنگگاه    فصول هزینه، که از طرف مجلس قانون

تواند همیشگه همگراه بگا مگتمم      البته می .شود بودجه اصالحی تهیه و تقدیم مجلس می

جگاب   اسگت شگرایط   ممکگن  بودجه نباشد زیرا با توجه به عملکرد چندماهه اول سگال، 

گیگرد بگدون    وجود نیامده باشد لاا دولت از مجلس اجازه مگی  عمالً بهبرخی از اعتبارات 

ای یا مالی دولگت تغییگری    های سرمایه داراییای و تمل   در سق  اعتبارات هزینه آنکه

ایگن تغییگرات    .حاصل گردد آرایش جدیدی در ساختار بودجه کگل کشگور ایجگاد نمایگد    

 .(0733فرزیب، )بودجه است عموماً بیشتر از درصدهای مجاز قانونی در اصالح 
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که الیحه بودجه پیشنهادی دولت در زمان مقرر بگه   درصورتی: بودجه چند دوازدهم

منظگور   و به پایان سال نزدی  شده باشگیم، بگه   گاار نرسیده باشد تصویب مجلس قانون

جلوگیری از هرگونه وقفگه در عملیگات اجرایگی دولگت در سگال آینگده، الیحگه بودجگه         

 آن، تقدیم مجلس خواهد شد مانند و  دوازدهم، دوماهه یا دو دوازدهم ماهه یا ی ی 

مجلگس شگورای    0771تگا   0717از سگال  : سابقه بودجه چند دوازدهم در ایران

، 0713در سال  ازآن پس. بار بودجه چند دوازدهم تصویب کرده است 13ملی درمجموع 

. م تصگویب کگرد  به دالیل اوضاع خا  کشگور، شگورای انقگالب بودجگه سگه دوازدهگ      

هگای   در سگال . اسگت  شگده  بیتصونیز دو دوازدهم  0781و  0713های  های سال بودجه

صگورت دو دوازدهگم    تأخیر زیاد دولت در ارائه الیحه، بودجه بگه  لیدل به، 0731و  0733

گزارش ) .است شده بیتصونیز به شکل سه دوازدهم  0731بودجه سال . تصویب گردید

هگم   0731قگانون بودجگه سگال     و (0730 ،رای اسگالمی مجلس شو یها پژوهشمرکز 

شورای اسگالمی تصگویب    مجلس در دو دوازدهم در ی  ماده و چهار تبصره، صورت به

 .گردید

 دولتگی  اختیارهگای  و قگدرت  از سوءاسگتفاده  را مگالی  فساد جهانی  بان :فساد مالی

 یمگال  فسگاد  که کرد برداشت چنین نباید .کند منافع شخصی تعری  می تأمین منظور به

 ها آن دولت که خصوصی بخش های فعالیت از مواردی در مربوط به بخش دولتی است

 در و نهگان  در مالی به عبارتی فساد دارد وجود مالی فساد کند نیز می کنترل و تنظیم را

 .(0731سالطین، غفاری ) خصوصی وجود دارد و عمومی های بخش پوست ر  و
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 اجزای بودجه

 :امل سه بخش به شرح زیر استبودجه کل کشور ش

بودجه مؤسسگاتی کگه   ( 7دولتی،  هابان ها و  بودجه شرکت( 1بودجه عمومی دولت، ( 0

 .شوند در قانون بودجه کل کشور منظور می تحت عناوینی غیر از موارد ماکور،

 

 اصول بودجه

ت کگه در ادبیگا   کننگد  یمگ ارزیابی و سگنجش   معیارهای خاصی براسا معموالً اسناد را 

مبنگای   هگا،  و رعایگت آن  بودجگه اسگت   گانگه  دههمان اصگول   این معیارها، ریزی بودجه

 تعداد، استاندارد ازنظرتعری  و هم  ازنظرهم  البته این اصول) ردیگ ریزی قرار می بودجه

 :اند از این اصول عبارت( ثابتی در جهان ندارد و در کشورهای مختل ، تفاوت دارد

وخرج دولت به مدت یگ  سگال    در سند بودجه دخل: هاصل ساالنه بودن بودج( 0

 دیگ با گاار قانونو هرساله توسط مجلس  شود یمبینی و تعیین  پیش( سال مالی)شمسی 

  .(0733فرزیب، ) گیرد مورد تصویب قرار می

بودجگه و   هگا،  ای است که همه دریافت گونه فرآیند بودجه به :اصل وحدت بودجه( 2

در ایگن اصگل توصگیه    . گگردد  ن، معموالً در ی  سند ارائه مگی زما طور هم ها به پرداخت

که  طوری بار، بودجه واحدی و در ی  مجموعه به تصویب برسد به شود که فقط ی  می

متمم بودجه یکی از موارد استثنا بر اصل وحدت بودجه . حاوی تما  عملیات دولت باشد

 .(0730، های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش) است

کامگل و جگامع،    صگورت  بهاین اصل، بودجه باید  براسا  :جامعیت بودجه اصل( 0

و نهادهگا،   یردولتگ یغعمگومی   مؤسسگات ، هگا  وزارتخانگه دولتی،  یها دستگاهبرای همه 

. ردیگ برگرا در  ها نهیهزتهیه و به مجلس تقدیم گردد و تما  درآمدها و  جا  ی صورت به
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اجرایی نیز باید درآمگدها و   یها دستگاهاین اصل منحصر به بودجه دولت نیست و کلیه 

 .خود را به تفکی  در بودجه پیشنهادی خود درج نمایند یها نهیهز

 صورت بهشود که بودجه دولت  در این اصل توصیه می :اصل شاملیت یا تفصیل( 1

 .دد و برای آگاهی عمو  انتشگار یابگد  تهیه و به مجلس پیشنهاد گر لیتفص بهمشروح و 

بنگدی و   دستگاهی و موضگوعی، درآمگدها را طبقگه    صورت بهطور مشروح  بودجه باید به

صگورت جگاری و عمرانگی و     ها و مواد هزینه به های هر دستگاه را در قالب برنامه هزینه

اعتبارات عمرانی در سطوح ملی و استانی یا شهری و روستایی، در الیحگه بودجگه کگل    

تقسیم شدن بودجه بگه امگور، فصگل،     .گاار پیشنهاد نماید و به مجلس قانون درج کشور

آن و الزا  دولت به پیشنهاد چنین بودجه تفصگیلی و تصگویب آن توسگط     مانند وبرنامه 

وادار کگردن   امکان رسیدگی دقیق آن نیست، بلکه علت دیگر آن، لیدل بهفقط  مجلس،

دستگاه اداری به مصرف درآمدهای عمومی، به همان ترتیبی که به تصویب رسیده بود، 

 .(0733فرزیب، ) یعنی اصل تفصیل، اصل تخصیص را نیز دربر دارد. است

 اصل تخصیص و عدم تخصیص (2

طبق این اصل، تما  ارقا  مندرج در قانون بودجه باید بگه همگان    :اصل تخصیص( الف

، وصگول یگا بگه مصگرف     صادرشگده و مجوز آن  شده نییتعوضع و ترتیبی که در بودجه 

 .پایرد جایی را نمیهتغییر یا انعطاف و جاب گونه صل تخصیص هیچا. برسد

منزله عکس اصل تخصیص نیسگت، بلکگه الهگا      اصل به این: عدم تخصیص اصل( ب

بنا بر اصل عد  تخصیص، هیچ درآمگد خاصگی در   . گرفته از اصل جامعیت بودجه است

 ای هم نباید از درآمگد  بودجه، نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه

دیگر کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز گگردد و   عبارت به. بخصوصی تأمین شود

وقگت   ایگن اصگل هگیچ   . های دولت تأمین اعتبار شود از درآمد عمومی دولت برای هزینه

هگای سگاختن    مثالً هزینه) .شود و هنوز هم اجرا نمی اجرانشدهصورت قاطع در کشور  به
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شگده   نیتأمن پهلوی اول، از محل مالیات بر قند و شکر آهن سراسری کشور در زما راه

های  های دولت در حساب کلیه دریافت: قانون اساسی ایران وسو  پنجاهطبق اصل .( بود

موجب قانون انجا   در حدود اختیارات مصوب به ها پرداختشود و همه  خزانه متمرکز می

 .گیرد می

بان مالی یعنی اصالح بودجه، کگه  پایری به ز اصل انعطاف :پذیری اصل انعطاف( 0

در  آنکگه های دسگتگاه بگدون    جایی در موارد هزینه و برنامههعبارت است از تغییر و جاب

هگای   یعنی اگر مبلغی از بعضی مواد و برنامه. جمع اعتبارات مصوب تغییری به عمل آید

 .اضافه شود های دیگر ای از مواد برنامه دستگاهی کسر شود باید به همان میزان به پاره

هگا آن   منظور از اصل تحدیگدی بگودن هزینگه    :ها اصل تحدیدی بودن هزینه( 7

. ها در حد اعتبار مصوب باشد و تجاوز از آن ممنگوع اسگت   است که باید حداکثر پرداخت

دیگر تصویب اعتبارات به معنی اجازه خگرج بگرای دسگتگاه اسگت نگه تکلیگ         عبارت به

حداکثر برابر تخصیص اعتبار اسگت و   اجراییهای  ستگاهلاا میزان تعهد برای د. دستگاه

تخصیص اعتبار حداکثر برابر اعتبارات مصوب در سند بودجه است و این رابطگه در هگر   

 .مقطع زمانی طی ی  سال مالی باید همواره برقرار باشد

این اصل به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج دولت در یگ  سگال    :اصل تعادل (8

دولت بتواند بدون استقراض، تعهدات مالی خود را  که یصورت بهپردازد  جه میدر سند بود

منظگور از  . دیگر بودجه دولت باید نه کسگر داشگته باشگد و نگه اضگافه      عبارت به. بپردازد

ها بر درآمدها و مگازاد بودجگه بیگانگر فزونگی درآمگدها بگر        کسری بودجه، فزونی هزینه

 .(0733فرزیب، ) هاست هزینه

های خود به قوه مقننه  قوه مجریه درباره نحوه انجا  مسئولیت :پاسخگویی اصل( 3

ساالنه دربگاره اجگرای    صورت به کم دستی  مرجع حسابرسی مستقل . دهد توضی  می
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، هگای مجلگس شگورای اسگالمی     مرکگز پگژوهش  ) دهد بودجه به قوه مقننه گزارش می

0730). 

هگای   نقگش : شگود کگه در آن   تعریگ   یا گونگه  بگه بودجه بایگد  : شفافیت اصل( 01

و  هگا  کشور روشن است، اطالعات در دستر  عمو  قرار دارد، واژه های مختل  سازمان

های مجلس شورای  مرکز پژوهش) است شده  یتعرروشنی  ، بهمورداستفاده اصطالحات

 (.0730، اسالمی

 

 ریزی های بودجه روش

فنی بودجه است که طبگق آن  مباحث در مقوله  نیتر مهم ازجملهی زیر بودجه یها وهیش

ی هگا  درخواسگت ، نگوع اطالعگاتی کگه بگرای توجیگه      یا بودجهساختار اطالعات  درمورد

یی که در طول فرایند بررسگی بودجگه مطگرح    ها پرسشی ضروری است و انواع ا بودجه

ی متفگاوت  هگا  وهیشتجربه نظا  اداری و مالی جهان بیانگر  .شود یمی ریگ میتصماست، 

ی اداری، قگانونی و مگدیریتی،   ها نهیزمبا توجه به  ها آناز  هرکدا که  ی استزیر بودجه

بعضگی از   .(0733 ، خضری و پناهی،قاسمی) هستنددارای اهداف و فرایندهای مختلفی 

 :آید ریزی به شرح زیر می های بودجه ترین روش متداول

 

 (سنتی)ریزی متداول  بودجه( الف

هگای دولگت    هگا و پرداخگت   لی و حسابداری دریافتابزار ما در این روش تأکید، صرفاً بر

 یا نگه یهزهای هر دستگاه اجرایی به تفکی  فصول و مگواد   شود یعنی هزینه منتهی می

در بررسی بودجه فقط متوجه حفظ و کنترل  مجلسنقش دولت و . گردد بندی می تقسیم

اوز نکرده ای از اعتبار مصوب تج که هیچ هزینه استمخارج دولت در حد اعتبار مصوب 

ریگزی   ایراد اصلی این نوع بودجه. ای در محل خود صورت گرفته باشد باشد و هر هزینه
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دولت چه  اینکهارقا  و اطالعات مندرج در سند بودجه، تشخیص  بامالحظهآن است که 

آورد  مگی  دسگت  بگه کند چه نتایجی  دهد و در قبال پولی که خرج می اعمالی را انجا  می

زیگرا در آن   رکاراستیغاین روش ( 0 :ازجملهمعایب دیگری نیز دارد البته . میسر نیست

 درمگورد  مدیریت کگالن  به (1 .اندازه کافی قادر نیست تغییرات را دنبال کند مدیریت به

چگونگه تولیگدات صگادراتی را     اینکهکند؟، یا  همه تجهیزات را مصرف می چرا این اینکه

 .کند افزایش دهد کمکی نمی

 افزایشیریزی  بودجه( ب

و بودجگه سگال جگاری     شگده  اضگافه درصدی  به ارقا  بودجه سال گاشته در این روش،

 یهگا  شگاخص ی شگفاف،  ها برنامهو این افزایش، بدون توجه به اهداف،  گردد یمتعیین 

حجم عملیات دستگاه را ثابگت فگرض    یعنی .ردیگ یمکارآیی بودجه صورت  اثربخشی و

حجم عملیگات ثابگت، مقایسگه و     دربرابرها را  ینهکنند و سپس، افزایش یا کاهش هز می

از مزایای ایگن روش،  . موسو  است« نگه داشت سط  عملیات»که به  ندینما یمبرآورد 

گیری است، یعنگی   های مشخص تصمیم بندی مواد هزینه در قالب سرعت عمل در طبقه

یش ای برای مصارف جگاری فگرض شگده و یگ  افگزا      عنوان پایه بودجه سال گاشته به

 پیچیگده  کگار  بگه شگود و هرسگال مجگدداً از ابتگدا      ساالنه برای آن در نظگر گرفتگه مگی   

 .شود ینمنویسی از صفر، اقدا   بودجه

زیگرا بگرآورد   . اقال  بودجه را ذکر کرد توان نبود دقت کافی در ارائه از معایب آن نیز، می

ه بگه نتگای    بگدون توجگ   بودجه جدید، بدون توجه به نیازهای کشور در سگال جدیگد یگا   

هگای سگال قبگل     بدون بررسی لگزو  ادامگه فعالیگت    اساساًعملکرد بودجه سال قبل،؛ و 

های اخیر تأکید زیادی بر حرکت به سمت تدوین بودجه  اگرچه در سال .ردیگ یمصورت 

 معموالًدر ایران  یزیر بودجهطورکلی  ریزی مبتنی بر عملکرد شده، اما به بودجه براسا 

گگگزارش مرکگگز ) بگگوده اسگگت یا برنامگگهافزایشگگی و  یزیگگر بودجگگه ترکیبگگی از دو روش

 .(0730 ،مجلس یها پژوهش
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 0(Z.B.B)ریزی بر مبنای صفر  بودجه( ج 

بر مبنگای سگال گاشگته و بگا رونگد افزایشگی و یگا         آنکهجای  ها به در این روش، هزینه

ایگد  شگود، ب  و برای هر ریالی کگه مصگرف مگی    شده شروعکاهشی برآورد گردد، از صفر 

کند که مشگروح و مسگتدل،    این روش هر مدیری را ملز  می. دالیل منطقی ارائه گردد

درخواست بودجه خود را از پایه صفر توجیه نماید و مسئول اثبات این امر باشد که چگرا  

 .باید هر مبلغ را به مصرف رساند

شده بگه  ها با وظای  محول  در این روش، تأکید بر رعایت تناسب حجم عملیات دستگاه

 لیگ دل بگه امگا  . دولتی است یها دستگاه و درواقع ی  نوآوری در امر مدیریت استها  آن

جای ارائگه   ریزی مستلز  صرف وقت و هزینه زیاد است و گاهی به این نوع بودجه اینکه

کنگد، ایگن    ها عمگل مگی   عنوان عامل بازدارنده در مصرف هزینه های نو، صرفاً به اندیشه

   .(0733احمدی، ) شود ن محاسبه میموضوع جزء معایب آ

 1ای  برنامه یزیر بودجه( د

های اجرایی بگه شگکل برنامگه کگار تنظگیم       نویسی، عملیات دستگاه در این شیوه بودجه

شود این نوع بودجه بگا ایجگاد    شود و برای هر برنامه کار، اعتباری در نظر گرفته می می

از  آمگده  دسگت  بهطرف و نتای  کار  ازی  دهش گرفتهکار هها و عوامل ب ارتباط میان هزینه

محصگول   صگورت  بهدهد که طی سال مالی چه کاالها و خدماتی  طرف دیگر، نشان می

های بخش دولتی برای نیل به اهگداف اقتصگادی و اجتمگاعی دولگت      نهایی و یا فعالیت

 امگور، فصگل،  : ای، وظگای  دولگت در قالگب    برنامه یزیر بودجهدر نظا  . است دشدهیتول

 .گردد بندی می برنامه و فعالیت طبقه

 

                                                           
1-Zero-Base Budgeting 

2-Planning Programing Budgeting 
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 :شود یمای شامل موارد زیر  برنامه یزیر بودجهمزایای 

تجدیگدنظر و تصگویب   ( 1، گگردد  یمریزی و کنترل عملیات  موجب بهبود برنامه (0

هگا صگورت    تمرکززدایگی در بگرآورد هزینگه   ( 7اسگت،   ریپا امکان بودجهاصالح 

اعمگال نظگارت و   ( 1، شگود  یمگ نجگا   هماهنگی بین همه عملیات ا( 1، ردیگ یم

 .ریزی اقتصادی و توسعه کشور دارد برنامه نیاز به( 8کنترل آسان است، 

 ریزی مبتنی بر عملکرد بودجه( ه 

تگری   تگر و روشگن   بگه نحگو دقیگق    ای است اما ریزی برنامه این روش شبیه روش بودجه

گیگری   ند و بگا روش انگدازه  ک تحلیل می "هزینه و فایده  "ها را از دیدگاه  اجرای برنامه

ریگزی مبتنگی بگر     بودجگه . آورد می دست بهشده تولید یا خدمت را  حجم کار، قیمت تما 

. توسط آمریکا ارائه گردیده و سپس اشاعه یافته است 0311عملکرد یا عملیاتی در سال 

ریزی مستلز  اخا اطالعات مالی دقیگق از اجگزای هگر یگ  از عملیگات       این نوع بودجه

ریزی عملیگاتی موجگب گسگترش و نگهگداری      سوی بودجه و لاا حرکت به استی اجرای

 (.0733فرزیب، ) شود یم ها دستگاه، در امور مالی اتیجزئ اب ها حساب

 مبتنی بر عملکردمزایای بودجه 

گیگری کگار اسگتفاده     شگده و انگدازه   از مدل حسگابداری قیمگت تمگا     در این روش،( ال 

 (ای در بودجه برنامه ها نهیهزجای روش برآورد  به. )شود می

ای  که بودجه برنامگه  درحالی. )کند شکل ممکن گزارش می نیتر یبه جزئها را  هزینه( ب

 .(کند کلی و در سط  برنامه مطرح می صورت بهها را  هزینه

بودجه . )همواره ناظر بر ارتباط میان مواد هزینه و محصول نهایی واحد عملیات است( ج

 .(گیرد ها را در نظر می ینده فعالیتای روند آ برنامه

در تولید هر فعالیگت یگا محصگول     شده انجا با ارائه آمار و اطالعات کمی، میزان کار ( د

 .نماید نهایی را مشخص کرده و به مدیران در تخصیص و توزیع منابع کم  زیادی می
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سیسـتم طـرح و   )ریـزی   ریـزی  بودجـه   ریـزی  طـرح   سیستم برنامـه 

 PPBS0(برنامه

آمریکا مورداستفاده قرار گرفت و بعداً بگا   توسط وزارت دفاع 0381این اصطالح در سال 

ایگن  . های دیگر دولتی و درنهایت، به سایر کشورها راه یافت شرایط متفاوتی، به دستگاه

 یزیگ ر بودجگه هگای   های قبلی جدیدتر است، بگا ترکیگب روش   روش که نسبت به روش

مبتنی بر عملکرد به وجود آمده و اختصگاراً   یزیر بودجهو ای  برنامه یزیر بودجهمتداول، 

 .شهرت یافته است PPBSبه روش 

منظور یافتن بهترین راه مؤثر حل مشکالت، بگا   ها به وتحلیل هزینه در این روش، تجزیه

ها و نتای  نهگایی   بدین منظور، هدف. است موردتوجهتوجه به معیارهای عینی و حقیقی 

تگرین راه انجگا  دادن کگار، در     شوند که انتخگاب مناسگب   ررسی میای ب گونه عملیات به

 .پایر گردد حداقل زمان ممکن و یا کمترین هزینه، امکان

نویسگی   را انقالبگی در بودجگه   PPBSبگه روش   نویسگی  بودجگه  نظگران،  برخی صگاحب 

 .(0733احمدی ) اند خوانده

 

 بندی بودجه طبقه

گیگری، تفکگر،    تصمیم ه تسهیالت الز  برایای است ک یافته بندی، آرایش سازمان طبقه

دولت برای . آورد ها را فراهم می انتخاب، چگونگی کیفیت، مدیریت اجرا و نظارت بر آن

گیگری کنگد بگه     نیازهای نامحگدود و منگابع مگالی محگدود، تصگمیم      دربرابربتواند  اینکه

ناشگی از   بنگدی عملیگات   هدف اصلی طبقگه . پردازد بندی مندرجات سند بودجه می طبقه

کند و سپس برای همه روشن سازد که  بودجه، آن است که ابتدا دولت بداند خود چه می

                                                           
1 -Planning Programing Budgeting System 
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بنگابراین بودجگه دولگت در     .(0733فرزیگب،  ) خواهد انجا  دهد می یکار چهبرای مرد  

 :شود بندی می های زیر طبقه قالب

 (ها دریافت)دی درآمدها یا منابع بن طبقه .0

 (ها پرداخت)ف یا مصار ها بندی هزینه طبقه .1

 (مور، فصل، برنامه، فعالیت و طرحا)بندی عملیات  طبقه .7

: سازمان بگه  ،0788قانون محاسبات عمومی مصوب  براسا )بندی سازمانی  طبقه .1

هگای دولتگی و مؤسسگات و نهادهگای عمگومی       وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شگرکت 

 .(0733احمدی، ) (.شود غیردولتی تقسیم می

 

 انتاریخچه بودجه در ایر

در این دوره نظا  مالی خاصی در کشگور وجگود   : دوران قبل از انقالب مشروطیت

گرفت و بودجه بگه شگکل    نداشت، حتی تهیه بودجه دولت نیز به روال خاصی انجا  نمی

تهیگه  « هگای جمگع   کتابچگه »ای بگه نگا     هگای پراکنگده   وخرج عمومی در حسگاب  دخل

هگر دفتگر مسگئول    . ی مخصو  داشتندا هر ی  از ایاالت و والیات کتابچه. گردید می

بگود و  « وزیر دفتگر »مسئولیت مستوفیان با . شد نامیده می« مستوفی»خاصی داشت که 

ایگن   .شگد  رسید و به ایاالت ابگال  مگی   های ایاالت توسط او به تصویب شاه می دفترچه

بود که مالیات نقگدی و جنسگی   « جزء جمع»آوری درآمد حاوی  ها از حیث جمع دفترچه

 .کرد ها را تعیین می ک مزروعی و سایر مالیاتامال

وخگرج کشگور نظگم     مقا  وضع مالیه و دخل در دوران کوتاه صدارت میرزا ابوالقاسم قائم

او برای دربار و شاه حقوق ثابت برقرار کرد و مواجگب دیوانیگان و خیلگی از    . نسبی یافت

 .ها را محدود ساخت مستمری
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از شگاه گرفتگه تگا    ) ونیروحگان از مواجگب دیوانیگان و   امیرکبیر بعد از رسیدن به صدارت 

. سگاخت  تیول را محدود. آوری مالیات انجا  داد کم کرد و اصالحاتی در امر جمع( پایین

اجگاره گمگرک را متوقگ     . مالیات معوق را از حکا  والیات و خوانین محلی وصول کرد

حصگلین مالیگات   هگای م  روی ساخت و تحگت اداره مسگتقیم دولگت قگرارداد و از زیگاده     

 آبگاد  یها نیزم درباره. را برانداخت انیسپاه( سیورسات)جلوگیری کرد و رسم ستمگرانه 

 .ها را تنظیم نمود تجدیدنظر کرد و درآمد آن

، نقگش دولگت در اقتصگاد بسگیار ضگعی  و      (0131) یشمسگ  در نیمه دو  قرن سیزدهم

عواید دولگت از دو  .. خلی بوددرصد تولید ناخالص دا 1بودجه ساالنه دولت تقریباً معادل 

اول، درآمدهای منظم مرکب از مالیات، گمرکگات، اجگاره و واگگااری انحصگارات     : منبع

 دسگت  بگه دولتی، دو ، درآمدهای غیرمنظم شامل خراج عمومی، هگدایا و ضگبط امگوال    

 .آمد یم

یگد  خواسگت عوا  برداری از منابع خود بود و حکومت مگی  ایران فاقد ابزار الز  برای بهره

، امتیگازات متعگددی بگه    نیبنگابرا  خود را افزایش داده و توسعه اقتصادی را ترغیب کند،

، خطوط تلگراف، واگاارشدههجری شمسی امتیازات  0133تا سال  .خارجیان اعطاء کرد

، توتون و تنباکو، ذخایر نفگت و کگاوش در آثگار    هابان های اصلی،  آهن، شیالت، راه راه

 .فتگر باستانی را در برمی

در این دوره در اصول و : هجری شمسی 0011از انقالب مشروطیت تا سال 

هگایی کگه از اواخگر     که از شیوه قواعد تهیه و تنظیم بودجه دولت تحوالتی به عمل آمد

گرفته و در کنار رشد  تدری  شکل قرن هجدهم و تمامی قرن نوزدهم میالدی در اروپا به

در همین راستا نخستین قگانون   .کرد تیتبع بود، یافته و قوا  دموکراسی در غرب تکامل

محاسبات عمومی ایران با اقتبا  از چند فقره قوانین مالیه عمومی فرانسه تهیه شگد و  

 .هجری شمسی از تصویب مجلس گاشت 0133در سال 
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الدوله هدایت در  اولین بودجه به سب  جدید، در دوره دو  تقنینیه و وزارت دارایی صنیع

در . تهیه شگد « طرح بودجه کل»عنوان  به 0131ری شمسی برای سال هج 0133سال 

الدوله  صنیع. این بودجه اصل وحدت بودجه به روش کشورهای پیشرفته رعایت شده بود

قبل از ارائه این بودجه به مجلس مورد سوءقصد قرار گرفگت و بگه قتگل رسگید و وزیگر      

س پیشنهاد نمگود امگا ایگن بودجگه     الدوله به مجل را به نا  صنیع شده هیتهبعدی، بودجه 

 .نهایتاً به تصویب مجلس نرسید

پس از پایان جن  اول جهگانی در سگال   : هجری شمسی 0021 تا 0011 دوره

نیگز   یا انگدازه  تگا تدری  رو به ثبگات گااشگت و    هجری شمسی، اقتصاد ایران، به 0133

بعد از کودتگای  . دخاتمه جن  خود عامل ایجاد ثبات بو. آورد دست بهیکپارچگی خود را 

با گسترش نسبی اقتدار دولت مرکزی، اقداماتی برای ایجاد امنیت در کشگور بگه    0133

 .عمل آمد

. بگه ایگران آمگد   « دکتگر میلسگپو  »دومین هیئت آمریکایی به سرپرسگتی   0710در سال 

رغم وجود مخالفین بسیار، میلسپو پن  سال در ایران ماند و در این مدت برای تجدید  به

به بعگد بودجگه سگاالنه     0717از سال . ان و تمرکز مالیه کشور اختیارات تا  داشتسازم

درصد بودجگه   07ها عمالً به صفر رسید و بدین گونه امکان صرف  مستمری. منتشر شد

هگای مختلگ  توزیگع     بقیه بودجه نیز بین وزارتخانگه . برای تأسیسات عمومی فراهم شد

 .گردید می

هگای مسگتقیم و    ، مالیگات 0701تگا   0713ت را در دوره ترین منگابع درآمگدی دولگ    مهم

 .سایر منابع درآمدی نیز عبارت بود از گمرکات و درآمد نفت. داد غیرمستقیم تشکیل می

نخستین قانون مالیات بر . میلسپو نظا  مالیاتی را به میزان چشمگیری منطقی کرده بود

 .هجری شمسی تصویب شد 0713درآمد در سال 

شد؛ اما از این  ق امتیاز دریافتی ایران مستقیماً به بودجه دولت واریز میح 0713تا سال 

. واریگز شگد  « حساب ذخیگره »تاریخ به بعد این مبالغ به حسابی مخصو  تحت عنوان 
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سال بودجه عمومی کشور بگدون کمگ  درآمگد نفتگی تهیگه       01بدین ترتیب در حدود 

 شگمار  بگه درآمگد نفگت در ایگران     این تجربه درواقع نخستین تجربه بودجه بدون. گردید

 .آید می

نقش دولت در حیات اقتصادی کشور دگرگون شد و عالوه بگر   0711تا 0711طی دوره 

ها و ارتباطات، تگأمین بگرق،    گااری و اداره راه ارشاد و راهبری اقتصاد ملی، امور سرمایه

کمگ    وپرورش و آموزش عالی، درمان و بهداشت و صنایع ماشینی، کشاورزی، آموزش

های بودجه  ایفای وظای  جدید مستلز  افزایش هزینه. ها را بر عهده گرفت به شهرداری

 .عمومی بود

در دهگه اول ایگن دوره پگس از خاتمگه     : هجری شمسـی  0027تا  0021 دوره

ریگزی مگنظم کگه در     جن  دو  جهانی، با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، موضوع برنامه

تنظگیم یگ    . بود با تأکید بیشتری مطگرح گردیگد   شده مطرحبرای اولین بار  0701دهه 

موجب  به. شود یماز موارد مهم در این دوره محسوب  0711برنامه عمرانی ملی در سال 

هیئتی به نا  هیئت تهیه نقشگه اصگالحی و عمرانگی کشگور      ،رانیوز ئتیهنامه  تصویب

کشور  ازیموردنات تحت ریاست وزیر دارایی وقت تشکیل و مأمور گردید تا زمینه اصالح

گزارش هیئت مزبور، هیئت دولت، هیئگت جدیگدی را بگه نگا       براسا . را بررسی نماید

 .وزیر تشکیل داد هیئت عالی برنامه تحت ریاست نخست

دولت برای تهیه مقدمات کار برنامه و هماهنگی امور مشاوره با هیئت و  0713در سال 

تأسگیس کگرد کگه وظیفگه آن     « کل برنامهاداره دفتر »ای به نا   مؤسسات خارجی اداره

این اداره بعدها به نا  سازمان موقت برنامه . ساله تعیین گردید تهیه برنامه تفصیلی هفت

« مهندسین مشاور ماورای بحار»شرکت آمریکایی  0713ماه سال  دی 11در . نامیده شد

برنامه در سیزدهم این . ساله به دولت ایران ارائه کرد برنامه هفت درموردگزارش خود را 

 .به تصویب مجلس شورای ملی رسید 0713تیرماه سال 
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ایگن برنامگه نیگز ماننگد     . ساله دو  به تصویب رسید برنامه هفت 0771در اسفندماه سال 

 .گردید برنامه اول شکلی غیر جامع داشت و فقط شامل بخش دولتی می

های اول و دو ، به  برنامههای  ریزی، بودجه کل کشور طی سال در ارتباط با نظا  بودجه

های دولتگی در آن مگنعکس    گردید و بودجه اغلب شرکت شکل جامع و کامل تهیه نمی

صورت ی  رقم در بودجگه کگل کشگور مگنعکس      های دولتی نیز به بودجه سازمان. نبود

های دولتی نبگود و فقگط ارقگا      ها و برنامه ی  از فعالیت دهنده هیچ بودجه نشان. شد می

 .کرد سایی را در خود منعکس میگن  و نار

هگای سگازمان برنامگه و     ریزی و ایجاد هماهنگی بگین فعالیگت   برای اصالح نظا  بودجه

کلیه امور مربوط به بودجه عمرانی بگه سگازمان برنامگه و     0711وزارت دارایی، در سال 

 0773همچنین از سال . تمامی امور مربوط به بودجه عادی به وزارت دارایی محول شد

ولت مطالعه و تحقیگق جگامعی را بگرای تغییگر روش تنظگیم بودجگه از روش متگداول        د

 0711درنتیجه بودجه سال . ای آغاز نمود به بودجه برنامه( برحسب دستگاه، مواد هزینه)

غیرمنطقی بودن برآوردها و سایر  لیدل بهای تنظیم گردید، ولی در عمل  صورت برنامه به

ای  شکست تنظیم بودجه برنامگه . ای آن حاصل نگردیدمشکالت اجرایی توفیقی در اجر

متوقگ  نمگود و تهیگه     0717، ادامه تنظگیم آن را در سگال   0710 و 0711های  در سال

صورت متگداول صگورت گرفگت و روش قگدیمی جگایگزین       ها مجدداً به بودجه این سال

 .ای شد بودجه برنامه

ارت دارایی بگه سگازمان برنامگه    وظیفه تهیه بودجه عادی نیز از وز 0717در شهریورماه 

. در سازمان برنامه تأسیس شگد « دفتر مرکزی بودجه»منتقل شد و دفتری تحت عنوان 

ای کشور توسط دفتر مرکزی بودجه سگازمان برنامگه    اولین بودجه برنامه 0711در سال 

نیز که توسط وزارت دارایی بگه شگکل سگنتی     0717در این سال بودجه سال . تهیه شد

دیگد و مجگدداً بگه تصگویب     ای اصالح گر بود به شکل ظاهراً برنامه شده بیصوتتهیه و 

 .مجلس رسید
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طور جداگانگه در دفتگر مرکگزی     وظیفه تهیه بودجه عادی و عمرانی که به 0718از سال 

دفتر مرکگزی  »شدند به واحد جدیدالتأسیس  ریزی و دفتر مرکزی بودجه تهیه می برنامه

 .واگاار شد« طرح و بودجه

ریزی در برنامه چهار  ایجاد گردید، تصویب قگانون   ترین تحولی که در نظا  برنامه مهم

هگای   بود که مبنای اصلی تهیه و تنظگیم بودجگه   0710وبودجه در اسفندماه سال  برنامه

ریزی نیز  ترین تحول نظا  بودجه مهم. های بعد گردید ساله دوره های پن  ساالنه و برنامه

قانون قبلی بگه  ) .بود 0713ون جدید محاسبات عمومی در سال در این دوره تصویب قان

 مورداجرابه  0711قانون محاسبات عمومی جدید از سال (. گردید مربوط می 0701سال 

 .گااشته شد

، تشگکیالت و وظگای    0710وبودجه در پانزدهم اسفندماه سگال   با تصویب قانون برنامه

صگورت   ریزی بگه  تری پیدا کرد و برنامه ریزی کشور جایگاه معین و مشخص نظا  برنامه

عنگوان ابگزار و نهگادی دائمگی بگرای       قانونی در نظا  اقتصگادی و اجتمگاعی کشگور بگه    

 .و تنظیم امور تثبیت گردید یده شکل

 دوران بعد از انقالب اسالمی

بگه   0713مرداد سگال   11در  0713، قانون بودجه سال 0713با توجه به تحوالت سال 

هگای اولیگه سگال از محگل      های اجرایی در مگاه  نتیجه هزینه دستگاهتصویب رسید و در

بودجگه سگه   ) 0713سگال   ماهگه اول  7های کشگور در   الیحه قانونی اجازه انجا  هزینه

 .به تصویب شورای انقالب اسالمی رسیده بود تأمین گردید که( دوازدهم

صگادی و برخگی   با توجه به مشکالت ناشی از ادامه جن ، تحریم اقت 0781بودجه سال 

هگای   بودجگه شگرکت  . از مشکالت داخلی در هفتم مردادماه این سال به تصویب رسگید 

 از سگند بودجگه   0780تگا 0713دوره دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که طی 

 .به قانون بودجه الحاق گردید 0781بود از سال  شده حاف
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جن  تحمیلگی، ادامگه    لیدل به نامطلوب دولت وضعیت مالی 0783 تا0781 هایسالدر 

ترین تحوالت مالی ایگن دوره تصگویب قگانون جدیگد محاسگبات       اما یکی از مهم. یافت

ترین تغییرات قانون جدید حاف فصگل مربگوط بگه     از مهم. است 0788عمومی در سال 

تهیه و تصویب بودجه و همچنین حکم مربوط به تکلی  دولگت بگه حگاف درآمگدهای     

گاه به اجرا درنیامگد و در   است؛ که البته حکم ماکور هیچ سال 7اختصاصی ظرف مدت 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولگت و مصگرف آن در    31موجب ماده  به 0731سال 

 .موارد معین، موضوع حاف درآمدهای اختصاصی منتفی گردید

نظگا   »ای در قالب ی  پروژه مطالعاتی تحت عنگوان   در اواخر این دوره تالش گسترده

ای از مسگئولین و   عگده . ریزی به عمل آمد برای اصالح نظا  بودجه« ریزی کشور هبودج

در مرحله نخست پروژه سه گگزارش کلگی و   . کارشناسان در این پروژه مشارکت داشتند

قرار بود پس از تأیید نتای  حاصل کار مرحلگه  . شش گزارش ویژه گردآوری و تنظیم شد

مانند ضرورت بازنگری « های عملکرد حدودیتم»اول، در مرحله دو  مسائل مربوط به 

قرار گیرد و در مرحله سگو  نظگا  انفورماتیگ      یموردبررسدر قوانین و مقررات موجود 

در گگزارش کلگی سگو  پگروژه یگ  بررسگی       . ریزی طراحی گگردد  نظا  بودجه ازیموردن

بگه   0783بودجه مصوب سگال   براسا تطبیقی و اجرای آزمایشی از ساختار پیشنهادی 

 شگده  انجا درنهایت این پروژه به مرحله اجرا درنیامد و در همان حد مطالعات . عمل آمد

 .مرحله اول باقی ماند

جن  تحمیلی عراق علیه  0783در سال  :هجری شمسی 0082 تا 0008دوره 

ایران خاتمه یافت و بدین ترتیب با آزاد شدن بخگش شگایان تگوجهی از منگابع کشگور،      

دیده از جن  تحمیلی و ایجگاد زیربناهگای الز  بگرای     آسیب های امکان بازسازی بخش

هگای اقتصگادی عمگدتاً     سیاسگت  هگای جنگ    در سگال . توسعه آینده کشور فگراهم شگد  

 .پایر سازد تر را امکان بود که مصرف ارزان شده میتنظای  گونه به
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 ریزی طی دوره برنامه اول بعگد انقگالب اسگالمی،    های مهم نظا  بودجه یکی از ویژگی

یکگی از  . های اقتصادی دولت بود عنوان ابزاری برای تعقیب سیاست استفاده از بودجه به

های بارز این امر استفاده از تسهیالت تکلیفی بانکی بود تا بخشی از اهداف دولت  نمونه

بودجه به آن دست یابد از  قیازطرتوانست  ناکافی بودن منابع درآمدی نمی لیدل بهرا که 

 .تأمین کند هابان محل منابع 

. فگراهم شگد   هگا بانگ  گیگری تسگهیالت تکلیفگی     تدری  مقگدمات شگکل   جا به از همین

 07تبصره به  7های تکلیفی بودجه از  تعداد تبصره 0738ا ت 0783که طی دوره  طوری به

مکل  به پرداخت آن بودنگد بگه    هابان ساله  تبصره و حجم تسهیالت تکلیفی که همه

 .یافت برابر افزایش 011بیش از 

یکی از قوانین مهم مالی که طی دوره برنامه اول توسعه به تصویب رسید، قانون وصول 

بگگرای تگگأمین نیگگاز . برخگگی از درآمگگدهای دولگگت و مصگگرف آن در مگگوارد معگگین اسگگت

های سگنواتی گنجانگده شگد کگه      تدری  احکامی در قوانین بودجه های اجرایی، به دستگاه

های اجرایی که امکان کسگب درآمگد داشگتند اجگازه      اهها به برخی از دستگ موجب آن به

بود که در قبال ارائه خدمات یا فروش کاال مبالغی را دریافت دارند و درصگدی   شده داده

تعداد احکا  مزبور . های خود به مصرف برسانند را برای انجا  هزینه شده وصولاز مبالغ 

جلوگیری از پراکندگی این قبیل برای  0788که در سال  طوری تدری  افزایش یافت به به

قگانون بودجگه    07و  01هگای   احکا  در قانون بودجه، تمامی احکگا  مزبگور در تبصگره   

 07و  70به ترتیب بگه   07و  01های  تعداد بندهای تبصره 0783تا سال . متمرکز گردید

یم ای تنظ درنتیجه تصمیم گرفته شد تمامی این احکا  در قالب قانون جداگانه. بند رسید

وصگول برخگی از   »بگدین ترتیگب، قگانون    . و به مجلس شگورای اسگالمی تقگدیم شگود    

به تصویب مجلس  0783سال  آذرماهدر « درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

تبصره بود که مدت اجگرای   8ماده و  37قانون مزبور مشتمل بر . شورای اسالمی رسید
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، 0737در اسگفند سگال   . شده بود تعیین( اولسال پایانی برنامه ) 0731آن تا پایان سال 

قانون جدید وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مگوارد معگین، بگا شگکل     

تگرین   مهگم . ماده به تصویب مجلس شگورای اسگالمی رسگید    31تر، مشتمل بر  گسترده

سگاله   که همه طوری اشکال این قانون مغایرت آن با اصل عد  تخصیص بودجه است، به

بگه  . داده است شایان توجهی از اصل عد  اعتبارات بودجه را به خود اختصا  می سهم

موجب طرحی که به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلگس   به 0738همین دلیل در سال 

 .ای این قانون حاف گردید شورای اسالمی به تصویب رسید، بخش هزینه

بگه تصگویب مجلگس شگورای      11/3/0737الیحه برنامه دو  توسعه اقتصادی در تاریخ 

آن، بگا توجگه بگه     یا بودجگه های ملی و  سیاست نیتر مهماسالمی رسید که ده مورد از 

بود، عمگالً یگا بگه     نشده ینیب شیپروش اجرایی مشخصی برای هر ی  در برنامه،  اینکه

نمونگه، یکگی اقگدامات     یبگرا  .به شکل غیر کاملی اجگرا گردیگد   اینکهاجرا درنیامد و یا 

در « ایگران .ا.برنامگه سگاماندهی اقتصگاد ج   »لت طی دوره برنامه دو ، تگدوین  اساسی دو

در ایگن برنامگه،    شده ینیب شیپهای  بود اما اقدامات الز  برای اجرای سیاست0733سال

 .آغاز نشد و اجرای آن به آینده موکول گردید

بگا   "معمگوالً ریگزی کشگور    نظا  بودجگه  :شمسی یهجر 0082تا  0072دوره 

از تهیگه و تنظگیم الیحگه تگا نظگارت و       اوانی در تما  ابعگاد و مراحگل آن،  مشکالت فر

در  همیشگه دو نظریگه   رو بوده و برای رفع ایگن مشگکالت،  هارزشیابی اجرای بودجه، روب

زمگان بگا همگه     جانبگه و هگم   نظریه اول، برخورد گسترده، همه: داشته است وجود کشور

و نظریه دو ، تأکید بر برخورد تدریجی  مشکالت تا رفع کامل و رسیدن به همه اهداف،

با توجه به تأکید و تاکر مکرر نهادهای نظارتی ازجملگه دیگوان محاسگبات     .ای و مرحله

ریگزی کشگور،    کشور و مجلس شورای اسالمی نسبت به تسریع در اصالح نظا  بودجگه 

سگال   از اواخگر ( فعلگی  وبودجگه  برنامهیا )ریزی وقت  تالشی در سازمان مدیریت و برنامه

را بگرای   ای، تگدریجی و خگودگردان   که روش دو  یعنی روش مرحله آغاز گردید 0733
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در مرحله اول قرار شد آن دسته از اهگداف، مگوردنظر قگرار    . رفع مشکالت انتخاب نمود

در . اسگتفاده باشگد   قابگل  0730ها برای بودجه سال  گیرد که امکان دستیابی به نتای  آن

. و اصالح قرار گیگرد  یموردبررسریزی  سایر ابعاد نظا  بودجه مرحله دو  نیز مقرر گردید

ای سگازمان یابگد کگه بخشگی از عملیگات       گونگه  ها بگه  برای مرحله دو  مقرر شد فعالیت

روش . بگه نتیجگه برسگد   ( سال پایگانی برنامگه سگو    ) 0737تا پایان سال  شده ینیب شیپ

 .ی دولت به تصویب رسیددر ستاد اقتصاد 3/1/0731ای فوق در جلسه مورخ  دومرحله

شگد کگه سگه مشگکل اساسگی       بندی بودجه، باید نظامی انتخاب می در زمینه نظا  طبقه

هماهنگی یگا   عد ( 1المللی،  عد  هماهنگی با استانداردهای بین( 0: ، شاملیزیر بودجه

را مرتفگع   ها، نبود شفافیت الز  در محاسبه درآمدها و هزینه( 7های ملی و  نظا  حساب

کگه در سگال    0اGFSیگا  "آمار مالی دولت "بندی برای این منظور نظا  طبقه. اختس می

بگود   شنهادشگده یپالمللی پول، ازجملگه ایگران    برای کشورهای عضو صندوق بین 1111

 .انتخاب گردید

بگود،   آغازشگده  0733ریزی کشور از سال  منظور اصالح نظا  بودجه پیرو اقداماتی که به

دولت جدید، تهیه بودجه به روش عملیاتی مورد تأکیگد   آمدن کاربا روی  0731در سال 

کل کشور بر همگین اسگا  تهیگه و تنظگیم و      0731بخشنامه بودجه سال . قرار گرفت

 قبلگی  یها روش براسا کل کشور  0731، الیحه بودجه سال عمل دراما . ابال  گردید

اسالمی تقگدیم و بگه    مبتنی بر عملکرد، تهیه و به مجلس شورای یزیر بودجهو با شعار 

 نگر آینده ابزار ی  عنوان به بندی دولتی الز  به ذکر است که نظا  بودجه. تصویب رسید

کلگی   نظگا   دهنگده  لیتشک اجزای نگر، گاشته ابزار ی  مانند دولتی به حسابداری نظا  و

 .گاارند می تأثیر هم بر و هستند ها دولت مالی مدیریت

                                                           
1-Government Finannce Statistics 
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نظر از قانون اساسی که در صگدر همگه قگوانین     ت، صرفاصالح قوانین و مقررا درمورد

وبودجه و قگانون محاسگبات عمگومی، قگوانین اساسگی       کشور قرار دارد، دو قانون برنامه

اما  اند شده  اصالحچند بار  اینکهروند و با  می شمار بهریزی ایران  نظا  بودجه درخصو 

 طبق شدن با شگرایط روز کشگور  هنوز هم کارآمدی الز  را نداشته و نیاز به اصالح و من

 .را دارند یزیر بودجهدر زمان 

ها با تحوالت اخیر کشور، در نظا   اشکاالت زیادی بر این دو قانون از دیدگاه تطابق آن

در بیشتر کشگورها بگه نسگبت پیشگرفت در     . ریزی وجود دارد که باید مرتفع گردد بودجه

رد که مشتمل بر تمگامی قگوانین و   وجود دا 0قانون مادرریزی، ی   زمینه نظا  بودجه

کشور ایران  درموردرسد  به نظر می. مقررات ناظر بر تهیه، اجرا و نظارت بر بودجه است

 .ترین کار تهیه همین قانون مادر باشد مناسب

است کگه در ارتبگاط بگا     011و  073ترین احکا  قانون برنامه چهار  توسعه مواد  از مهم

ریگزی عملیگاتی فرآینگدی     اجگرای بودجگه  . عملیاتی استتهیه و تنظیم بودجه به روش 

توسط مسگئولین   کهانچن. پیچیده است که اجرای آن چند سال به طول خواهد انجامید

بایگد در سگه مرحلگه     ، این فرآینگد شده اعال ریزی وقت کشور  سازمان مدیریت و برنامه

انجا  هگر سگه    نتای  البته گزارش مستندی از انجا  دو مرحله آخر و از. گرفت یمانجا  

 .(0731 ،کردبچه)های بعد، به ثبت نرسیده است  مرحله در سال

در دهه اخیگر نیگز مشگکالت همیشگگی      :شمسی یهجر 0022تا  0082دوره 

 نظگا   وضعیت. ریزی در ایران وجود داشته و گاهی بیشتر هم شده است بودجه و بودجه

جگامع   اصگل  همچگون  ( بودجه بر حاکم کلی قواعد و اصول منظر از کشور ریزی بودجه

 تصگویب  و تگدوین  فرایند ،یباالدست های برنامه با آن سویی هم و شفافیت اصل بودن،

 عملکگرد  مبنای بر ریزی بودجه نظا  اجرای در تعلل و ساختاری بودجه مشکالت ،بودجه

                                                           

1 - Organic Budget Law 
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 نظگا   کگالن  هگای  آسیب عنوان بهبودجه،  تصویب ضمن ارزی و پولی گااری سیاست و

 تبیگین  شده انجا  شناسی آسیب ارهایکراه و قرارگرفته ارزیابی مورد کشور یزیر بودجه

 مسگیر  در حرکگت  و کشگور  ریزی بودجه نظا  اصالح به توان می آن ازجمله که هگردید

( هگا  نگه یهز تیریمگد  (بودجه در غیرضروری جاری های هزینه و کاهش مقاومتی اقتصاد

 .(0731 گرانید، صادقی و زادهاسال )داشت  اشاره

 مصوب مبالغ میان توجه قابل شکاف وجودهای ساالنه،  در بودجه تأمل قابل موارد ازجمله

 15 از فاصگله  ایگن  میگزان است که  آن به مربوط عملکرد مبالغ با دولت عمومی بودجه

رسگیده   37درصد در سگال   01، و به 0731در سال  درصد 30 به ،0733 سال درصد در

 یموردبررسگ  های سال طیدولت ( یا بودجه)باطی مالی ضان بیرشد  تواند نشان از که می

 و اتکگا  رقابگل یغ بودجه در درآمدها بینی پیش که شود یم آن به منجر مسئله این. باشد

 از نشگانی  توانگد  مگی  موضوع این دیگر سویی از نماید؛ گر جلوه کنترل رقابلیغ ها هزینه

 در مزمن تور  عمده دالیل از ییک و شده قلمداد دولت بودجه در پنهان بودجه کسری

 .است بودجه کسری این تداو  کشور،

 در ای بودجگه  منگابع  از بهینه برای استفاده ،ها دولت کارایی ارزیابی های شاخص از یکی

هزینگه   "بگه   "هزینگه جگاری  "وری، نسگبت   بهگره  ارتقاء و کشور توسعه و رشد راستای

 در دولگت  کارآمگدی  نمایانگر واندت می شود تر کوچ  نسبت این هرچه .است "عمرانی

 بودجه قانون ارقا  با مطابق نسبت این میزان .باشد خود منابع از بهینه استفاده راستای

 اطالعات براسا  که درحالی بود شده بینی پیش 2/7 حدود 0737 تیلغا 0733 های سال

 از یحاک که بوده است واحد 1/3 معادل موردنظر شاخص ماکور های سال بودجه تفریغ

 .است بوده گاار قانون ینیب شیپنسبت به  توجه قابل انحراف

 معگادل  0733 سال در عملیاتی تراز کسری سنواتی، بودجه تفریغ های گزارش براسا 

 منفگی  ریگال  میلیارد هزار 442 به 1393 سال در که بوده منفی ریال میلیارد هزار 175
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 جبران برای ای بودجه منابع سایر به دولت وابستگی افزایش بیانگر و است افتهی شیافزا

 .(0731 گرانید، صادقی و زادهاسال ) است جاری های هزینه

 یکگی از  ،بودجگه  شگفافیت  و فسگاد  شاخص براسا  جایگاه کشورها و محاسبه بررسی

 سگازمان  منتشگره  گگزارش  براسگا   .اسگت  ها دولت و اثربخشی کارایی بر مؤثر عوامل

 مگورد  کشگور  031 در را فسگاد  وضگعیت  ، کگه 1101 الس در( TI) 0شفافیت المللی بین

 سال در ایران اسالمی جمهوری( CPI) 1وضعیت شاخص ادراک فساد داده، قرار ارزیابی

 بیانگر و داکردهیپکاهش  078 به 011 رتبه از و افتهیبهبود 1107 سال به نسبت 1101

ایگن   گگزارش بگه   .(0731کردبچگه  )فوق اسگت   بندی رتبه در ایران ای پله هشت صعود

 071رتبه  ادامه یافته و به روند کاهشی شاخص ماکور در ایران ،1103در سال  سازمان

 .رسیده است

 

 ریزی در ایران فرآیند بودجه

 کشور کل بودجه قانون ای سندایران،  اسالمی جمهوری اساسی قانون 52 اصل براسا 

 بگه  تصگویب  جهگت  و نظیمتهیه، ت دولت، ساالنه مالی برنامه و سند ترین مهم عنوان به

 .گردد می تسلیم اسالمی شورای مجلس

 :ریزی در ایران شامل چهار مرحله زیر است فرآیند بودجه

 بودجه الیحه تنظیم و تهیه .0

 الیحه بودجه تصویب .1

 بودجه اجرای قانون .7

 نظارت بر اجرای قانون بودجه .1

                                                           
1- Transparency International 
2- Corruption Perception International 
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بگه  )مجریگه  ، همقنن قوای وظای  از 4 و 2 مجریه و مراحل قوه وظای  از 3 و 1 مراحل

مالی بر قانون بودجه توسط وزارت امور  قانون محاسبات عمومی، نظارت 31استناد ماده 

و  (ردیگ گ یمگ صگورت   وبودجه برنامهاقتصادی و دارایی و نظارت عملیاتی توسط سازمان 

 .است قضائیه

 

 الیحه بودجه فرآیند تهیه و تنظیم  (1

ی ایگگران، مسگگئولیت امگگور قگگانون اساسگگی جمهگگوری اسگگالم« 018»اصگگل  براسگگا 

جمهگور و دامنگه تگدارک و سگاماندهی ایگن امگور شگامل کلیگه          وبودجه با رئگیس  برنامه

های اجرایی کشور و همچنین قوه مقننه، مجمع تشگخیص مصگلحت و شگورای     دستگاه

وبودجگه مصگوب    قانون برنامگه ( 1)ماده « 1»بند  براسا نگهبان است و از سوی دیگر 

یه و تنظگیم بودجگه کگل کشگور ازجملگه وظگای  و اختیگارات        ، وظیفه ته01/01/0710

هرساله سازمان مگاکور اقگدا  بگه     نیبنابرا. است شده نییتعکشور  وبودجه برنامهسازمان 

مراتگب را پگس از طگرح و تأییگد در      تهیه بخشنامه بودجه برای سال مالی آینده کرده و

کلیگه  . نمایگد  ارسگال مگی   های اجرایگی ابگال  و   جمهور به دستگاه دولت و امضای رئیس

اند برنامگه سگالیانه و    وبودجه، مکل  قانون برنامه( 07)های اجرایی نیز طبق ماده  دستگاه

 بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی به سازمان ماکور ارسال دارند

 .(0733 ،نژادشبیری)

 :بودجه به شرح زیر است مراحل تهیه و تنظیم

 چارچوب کلی بودجه سال آینده هیته .0-0

چارچوب کلی بودجگه   درخصو ساله  های کالن برنامه پن  هدف براسا این چارچوب 

های گاشته، تا پایان تیرماه هرسال توسط  عمومی دولت و با درنظر گرفتن عملکرد سال

 .گردد ریزی کشور تهیه می سازمان مدیریت و برنامه
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 بخشنامه بودجه هیته .0-2

ربوط به بخشنامه بودجه از اوایگل مردادمگاه هرسگال در سگازمان مگدیریت و      فعالیت م 

توسط سازمان مزبور تا اواخر شگهریورماه   شده هیتهنویس  ریزی کشور آغاز و پیش برنامه

های اجرایی ابال   جمهور به دستگاه رسد و از طرف رئیس در هیئت دولت به تصویب می

توجیهی، تعدادی نکات کلیدی، منابع تهیگه   بخشنامه بودجه شامل ی  مقدمه. گردد می

 :های آن به شرح زیر است و تدوین الیحه بودجه و پیوست

 ؛ساله توسعه ها و رهنمودهای کلی برنامه پن  سیاست 

 ؛رهنمودهای اجرایی خا  تهیه و تنظیم الیحه بودجه 

 ؛ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم الیحه بودجه 

 ؛از محل درآمد عمومی برحسب امور و فصل سق  اعتبارات جاری و عمرانی 

 ؛بندی تهیه و تنظیم الیحه بودجه سال مربوط کل کشور برنامه زمان 

 ؛های دولتی ها و سازمان دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه وزارتخانه 

 ها و ضمایم مربوط  های دولتی و فر  دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت

 ؛زبورهای م به بودجه تفصیلی شرکت

   کردبچگه )هگای اجرایگی اسگتانی     دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجگه دسگتگاه، 

 ؛(0731

  ؛ها های مربوط به پیشنهاد متن تبصره فر 

 بنگدی   طبقگه ( الگ  : هگای مختلگ  از قبیگل    بندی دستورالعمل مربوط به طبقه

بنگدی اقتصگادی اعتبگارات تملگ       طبقگه ( هگای دولگت، ب   اقتصادی هزینگه 

 ؛استانداردهای برنامه عملیاتی( ای، ج های سرمایه دارایی

 دستورالعمل تهیه برنامه اجرایی و شرح کمی و کیفی عملیات سال آینده. 
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 های اجرایی چارچوب کلی بودجه و سقف اعتبارات دستگاه بیتصو .0-0

هیئت دولت هنگگا  بررسگی و تصگویب بخشگنامه بودجگه، چگارچوب کلگی درآمگدها و         

هگای جگاری و    ین سق  اعتبارات فصگول مختلگ  هزینگه   های بودجه و نحوه تعی هزینه

 .کند عمرانی را تصویب می

های اجرایی قرار گیرد رعایت موارد و قیگود   دستگاه موردتوجهکه باید  یا نکتهترین  مهم

درواقع دو پیوست فگوق راهنمگای اصگلی تهیگه،     . های ال  و ب است ماکور در پیوست

بینی  تأکیدهای الز  مبنی بر پیش. اجرایی استهای  تنظیم و پیشنهاد بودجه در دستگاه

های توسگعه، وظگای  مجگامع     ای برنامه اجرای احکا  بودجه(. داخلی و خارجی)تعهدات 

بگه بخگش    یواگگاار  قابلهای  های دولتی در هنگا  تأیید بودجه، فعالیت عمومی شرکت

ی اعتبارات از بین غیردولتی و امور کالن در پیوست ال  و نحوه محاسبه و حاف یا پیش

هگای اجرایگی،    کارکنگان دسگتگاه   کگار  اضگافه قبیل تغییر ضگریب حقگوق، سگق  مجگاز     

مهگدکودک، غگاای   )هگای رفگاهی    کمگ   ،های سوخت، میزان پاداش پایان سال هزینه

. شگود  ها و ارقامی از این قبیل در پیوست ب ارائگه مگی   حق مأموریت ،(روزانه و مانند آن

تر در ضگوابط اجرایگی بودجگه همگان      دقیق صورت بهمالی  امور مزبور در ابتدای هرسال

 .(0733 ،نژادشبیری) گیرد أکید قرار میشود و مورد ت سال نیز مطرح می

 های اجرایی پیشنهاد بودجه دستگاه ارائه .0-1

هگگای اجرایگگی پگگس از دریافگگت بخشگگنامه بودجگگه و      فعالیگگت مسگگئولین دسگگتگاه   

 :شوند ها به سه گروه زیر تقسیم می این دستگاهشود  ربط، آغاز می های ذی دستورالعمل

هگای دولتگی و    شگرکت . 7های اجرایی اسگتانی،   دستگاه. 1های اجرایی ملی،  دستگاه. 0

 هابان 

های اجرایی ملی با رعایت سق  اعتبارات امور و  از تاریخ ابال  بخشنامه بودجه، دستگاه

و تنظگیم بودجگه، نسگبت بگه     فصل، رهنمودهای اجرایی و ضوابط مالی ناظر بگر تهیگه   

را همراه با پیشگنهاد حگاف،    شده لیتکمهای  ربط اقدا  کرده و فر  های ذی تکمیل فر 
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های جدید مربوط به خود، به  های موجود و همچنین متن تبصره تمدید، یا اصالح تبصره

شگود کگه    سگاله قیگد مگی    در بخشنامه بودجه همه. کنند ارسال می وبودجه برنامهسازمان 

های اجرایی در موعد مقرر اقدا  به ارائه بودجه پیشنهادی خود ننماینگد،   نچه دستگاهچنا

ساله رأساً اقدا  به تنظگیم بودجگه    مبانی برنامه پن  براسا کشور  وبودجه برنامهسازمان 

های اجرایی بودجه پیشنهادی خگود را   اگرچه غالب دستگاه. پیشنهادی آنان خواهد نمود

نگدرت اتفگاق    کنند، لکن بگه  کشور ارسال می وبودجه برنامهسازمان  بعد از مهلت مقرر به

هگا   عد  ارسال بودجه، سازمان رأساً اقدا  بگه تنظگیم بودجگه دسگتگاه     لیدل بهافتاده که 

 .نماید

هگای   هگا و طگرح   برای هزینگه  ازیموردنهای اجرایی همراه با اعتبارات  هری  از دستگاه

ارائگه اطالعگات مربگوط بگه     . کند خود را نیز ارائه میبینی درآمدها و منابع  عمرانی، پیش

کگه  )بینی درآمدهای حاصل از صگادرات نفگت خگا      درآمدهای مالیاتی و گمرک و پیش

نیگز صگورت   ( ای اسگت  ها در ترکیب منابع مگالی بودجگه دارای اهمیگت ویگژه     نقش آن

ان های مسگئول وصگول ایگن منگابع، پیشگنهادهای خگود را بگه سگازم         دستگاه. گیرد می

 .کنند کشور ارائه می وبودجه برنامه

ریزی  های مدیریت و برنامه های اجرایی مشمول بودجه استانی را سازمان بودجه دستگاه

ازآنجاکگه  . کنند بینی می در استان پیش ربط یذهای اجرایی  ها با همکاری دستگاه استان

همچنین اطالعگات  های اجرایی استان و  ای دستگاه اطالعات مربوط به اعتبارات هزینه

 وبودجگه  برنامگه ای اسگتانی در سگازمان و    های سرمایه های تمل  دارایی مربوط به طرح

اسگتان نهگاده    وبودجه برنامهجود دارد، مسئولیت تنظیم بودجه استانی بر عهده سازمان و

تهیه، و نتیجگه بگه    استان دردستورالعمل خاصی از مرکز،  براسا این مهم . شده است

هگا،   وبودجه اسگتان  های برنامه سازمان. گردد ریزی و توسعه استان ارائه می برنامهشورای 

های مربوط بگه سگازمان    ریزی و توسعه استان را در قالب فر  های شورای برنامه مصوبه

 .نمایند ریزی کشور منعکس می مدیریت و برنامه
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هگا   توسگط آن  هشگد  میتنظبودجه  اینکههای دولتی، با توجه به  بودجه شرکت درخصو 

ربط نیز برسد، معموالً زمان ارسال پیشنهاد نهایی به  باید به تصویب مجامع عمومی ذی

 .های اجرایی است کشور دیرتر از سایر دستگاه وبودجه برنامهسازمان 

هگای تملگ     های دولتی، طگرح  های بودجه شرکت نیز فر  هابان های دولتی و  شرکت

هگا را   آن میضگما هگا و   ، یارانگه (درآمگدهای عمگومی  از محگل  )ای  هگای سگرمایه   دارایی

مصوبه مجامع عمومی یا شگوراهای   تکمیل و نتیجه را همراه با( های بخشنامه پیوست)

هگای   ، شگرکت هگا بان برای . کنند کشور ارسال می وبودجه برنامهبه سازمان  ،عالی خود

هگای   رد، فر ای نیز حسب مو های آب منطقه ای و شرکت های برق منطقه بیمه، شرکت

هگا را تکمیگل و    های مگاکور آن  تا دستگاه شده یطراحجداگانه  صورت بهتفصیلی بودجه 

 .ارائه کنند

شرکت ملی نفت ایران و بان  مرکزی جمهگوری اسگالمی ایگران، هگم هماننگد سگایر       

بیگع  )ربگط   هگای ذی  های دولتی نسبت به ارائه پیشنهادهای خود در زمینه تبصره شرکت

 ،نگژاد شگبیری ) .کننگد  جداگانه اقگدا  مگی   صورت به( نس و تسهیالت داخلیمتقابل، فاینا

0733) 

و مؤسسات انتفاعی وابسته بگه دولگت ترجیحگاً بایگد      هابان های دولتی،  تمامی شرکت

جلسه مجمع عمومی یا شگورای عگالی بودجگه     ها و ضمایم صورت اطالعات موضوع فر 

، وارد نمگوده و در موعگد   وبودجه برنامهان از سوی سازم شده ارائه یها سکتیددر  خود را

جگه بگه سگازمان    منظور درج در الیحه بود بندی بخشنامه بودجه، به مقرر در جدول زمان

 .(0731 ،کردبچه) مزبور تحویل نمایند

 کشور وبودجه برنامهدر سازمان  ها دستگاه های پیشنهادی بودجه یبررس .0-2

مشروح و  صورت بهها را  ش مکتوب ستاد تبصره، گزاروبودجه برنامهستاد بودجه سازمان 

هایی کگه نسگبت بگه ارائگه اطالعگات اقگدا         زمان از دستگاه کند و هم دقیق بررسی می
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های مشخص گزارش پیشرفت  آورد و در زمان های الز  را به عمل می اند پیگیری نکرده

دی در سازمان های پیشنها مراحل بررسی بودجه. رساند جمهور می کار را به اطالع رئیس

 :ماکور به شرح زیراست

  بودجگه پیشگنهادی شگامل    : هگای اجرایگی ملگی    بررسی بودجه پیشنهادی دسگتگاه

هگا، در دفگاتر    های پیشنهادی دسگتگاه  اعتبارات جاری و عمرانی، درآمدها و تبصره

از  شنهادشدهیپهای جدید  برنامه. گیرد بخشی سازمان مدیریت موردبررسی قرار می

. های مزبور و یگا پیشگنهاد منگابع جدیگد باشگد      ا، باید در قالب سق ه طرف دستگاه

لگزو  در   درصگورت توانگد   ها در دفاتر بخشگی سگازمان مگی    بررسی بودجه دستگاه

چنانچگه اعتبگارات   . ربگط انجگا  گیگرد    های اجرایگی ذی  جلسات مشترک با دستگاه

بخشی سگازمان  تر از سق  مورد تأیید دفاتر  های اجرایی، اضافه درخواستی دستگاه

های درخواستی را  باشد، باید به همراه جداول نهایی پیشنهادی خود، توجیه افزایش

 .نیز ضمیمه نمایند

 های اجرایگی پگس    درآمدهای پیشنهادی دستگاه: بررسی و تلفیق درآمدهای بودجه

ریزی  از بررسی مقدماتی در دفاتر بخشی سازمان، برای تلفیق نهایی به دفتر برنامه

ریگزی و مگدیریت    دفتگر برنامگه  . گگردد  یت اقتصاد کالن سازمان ارسال میو مدیر

طور مستقیم بگرای   اقتصاد کالن، درآمدهای مزبور و همچنین اقال  درآمدی که به

 .نماید را بررسی و تلفیق می( مانند درآمدهای مالیاتی)شود  آن دفتر ارسال می

 یی استانی طی ی  هفتگه در  های اجرا های استانی پس از دریافت از دستگاه بودجه

و نتیجگه بگه شگوراهای     قرارگرفتگه هگا موردبررسگی    اسگتان  وبودجه برنامهسازمان 

شوراهای ماکور نیز حدود ی  هفته . گردد ها اعال  می ریزی و توسعه استان برنامه

 وبودجگه  برنامههای دریافتی را بررسی و نتیجه را به سازمان  فرصت دارند تا بودجه

های جاری اسگتانی بگا دفگاتر     مسئولیت بررسی و تلفیق بودجه. مایندمرکز ارسال ن

های عمرانگی اسگتانی بگا دفتگر      بخشی سازمان، و مسئولیت بررسی و تلفیق بودجه
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هگای دریافگت شگده را بررسگی و      هماهنگی و امور مناطق سازمان است که بودجه

 .نمایند تلفیق می

 پگس از   هگا بانگ  به دولگت و   های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بودجه شرکت

ربگگط در سگگازمان  هگگا، در دفگگاتر بخشگگی ذی تصگگویب در مجگگامع عمگگومی شگگرکت

و نتیجه طی مدت ی  هفته بگرای تلفیگق در    قرارگرفتهموردبررسی  وبودجه برنامه

 .گیرد سازی سازمان قرار می ها و خصوصی اختیار امور شرکت

 هگای اجرایگی و    در دسگتگاه  های جاری و عمرانی و درآمگدها،  طی مدتی که بودجه

های بودجه سال جگاری و   بررسی است، تبصره درحالکشور  وبودجه برنامهسازمان 

ها، در سازمان  های پیشنهادی سال بعد در گروهی تحت عنوان گروه تبصره تبصره

اعضای گروه مزبور را تعدادی از مگدیران و کارشناسگان   . گیرد موردبررسی قرار می

ها، ظرف مگدت یگ  مگاه از تگاریخ      گروه تبصره. دهند می قدیمی سازمان تشکیل

های پیشنهادی سال بعد را برای بررسگی در   ابال  بخشنامه بودجه مجموعه تبصره

ستاد بودجه که به ریاست رئیس سازمان و . دهد اختیار ستاد بودجه سازمان قرار می

طی مگدت  گردد  آن تشکیل می کارشناسان ازبا عضویت معاونین بخشی و تعدادی 

وزیگران   های پیشنهادی سال بعد را بررسی و نتیجه را بگه هیئگت   ی  هفته تبصره

 .نماید ارسال می

 کشگگور، در  وبودجگگه برنامگگهدر دفگگاتر بخشگگی سگگازمان  شگگده یبررسگگهگگای  بودجگگه

هگای   هگای برنامگه   های بخشی این سازمان در چارچوب اهداف و سیاسگت  معاونت

های بودجه  و هزینه درآمدها :شامل)ی  هفته ساله و بخشنامه بودجه، در مدت  پن 

های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولگت   عمومی و همچنین بودجه شرکت

هگای   در مگواردی کگه بعضگی از پیشگنهادهای دسگتگاه     . شود نهایی می( هابان و 
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قرار نگیرد و تفگاهم الز  حاصگل نگگردد،     وبودجه برنامهاجرایی مورد تأیید سازمان 

 .شود وزیران اعال  می گیری نهایی به هیئت موارد برای تصمیماین 

 تلفیگق  وبودجگه  برنامگه زمان با بررسی الیحه بودجه در سگتاد بودجگه سگازمان     هم ،

که در پایگان بررسگی الیحگه در     طوری گیرد به انجا  می زینمقدماتی الیحه بودجه 

ی ارائه به هیئت دولت ستاد بودجه، تلفیق مقدماتی هم به انجا  رسیده و نتیجه برا

 .(0731کردبچه، ) گردد آماده می

  رغگم   بگه  –هگای اجرایگی    هگای دسگتگاه   سرجمع درخواست طورمعمول بهازآنجاکه

چنگدین برابگر    – شگده  ابگال  تأکیدهای مکرر مبنی بر لزو  رعایت سق  اعتبارات 

یی بندی پیشنهادهای واصله و تلفیق نها امکانات و منابع عمومی دولت است، جمع

بنگدی نتگای     گیرد لاا ستاد بودجگه سگازمان بگا جمگع     آن در این مقطع صورت نمی

های مربوط بگه   تبصره( بندی منابع، مصارف ملی و استانی جمع) شده انجا اقدامات 

ها، امکانات استفاده از حساب ذخیره ارزی، اوراق مشارکت و سایر  درآمدها و هزینه

هگا و پیشگنهادهایی، در    هیه و همراه با توصیهها و مقدمات بودجه را ت منابع، جدول

ها نیز در قالگب ارقگا     بندی، بودجه استان در این جمع. کند وزیران مطرح می هیئت

 .(0733نژاد، شبیری) کامل باشد شده ارائهشود تا مجموعه  کلی در نظر گرفته می

 های پیشنهادی در هیئت دولت بودجه یبررس .0-0

بنگدی آن در سگازمان    در هیئت دولت، پس از بررسی و جمگع های بودجه  بررسی تبصره

هگای بخشگی و    زمان با شروع بررسی ارقا  بودجه در معاونگت  کشور و هم وبودجه برنامه

ای کگه از طگرف    در این بررسی پیشنهادهای تبصگره . گردد ستاد بودجه سازمان آغاز می

. شود نگرفته، نیز طرح می های اجرایی دریافت شده ولی مورد تأیید سازمان قرار دستگاه

های بخشی سازمان نسبت به تشگکیل   ها، معاونت زمان با جلسات رسیدگی به تبصره هم

 در این مرحله موارد عگد  تفگاهم،  . کنند های اجرایی اقدا  می جلسه با مسئوالن دستگاه

وزیران یا در جلساتی با حضگور   شود تا حسب مورد در هیئت جمهور گزارش می به رئیس
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بگدین  . تصگمیمات الز  اتخگاذ گگردد    جمهور یگا معگاون اول،   یندگان وزیران و رئیسنما

 .شود تدری  تفاهم الز  در سط  کل بودجه حاصل می ترتیب، به

بندی مقدماتی ارقا  مربوط به منابع و مصارف و نتای   وزیران پس از دریافت جمع هیئت

سات اولیه، نسبت به کلیگات  های موجود در جل ها و پیشنهادهای اصالحی تبصره بررسی

کنگد و بگه    هگا تصگمیمات الز  را اتخگاذ مگی     بودجه، نحوه افزایش منابع و تعدیل هزینه

های اجرایگی تگوازن الز  را در    دهد که با هماهنگی دستگاه سازمان برنامه مأموریت می

نیگز   وزیران العاده هیئت زمان با اجرای این مأموریت، جلسات فوق هم. بودجه برقرار سازد

شود و طی آن، احکا  قابل تمدید  آغاز می( ها تبصره)جهت بررسی احکا  قانونی بودجه 

در مرحله نخست نهایی شده و سپس برای اصالح احکگا  جدیگد جلسگات     حاف قابلیا 

 .یابد ادامه می

هگای   های اجرایی ملی و استانی، شگرکت  که ارقا  مربوط به بودجه دستگاه یا مرحلهدر 

بینی اعتبگارات مربگوط بگه     مشخص شد، سازمان برنامه نسبت به پیش ها باندولتی و 

پگس از  . کنگد  دهد، اقدا  می های متفرقه که قسمت مهمی از بودجه را تشکیل می ردی 

وزیگران، مگوارد    های جدید در هیئت تعیین و اصالح ارقا  اعتباری موضوع احکا  تبصره

گیرد و سازمان نسبت به تهیه  امه قرار میمصوب برای تهیه الیحه در اختیار سازمان برن

 .نماید های تلفیقی بودجه نهایی و سپس تهیه الیحه بودجه اقدا  می جدول

 

 نهایی الیحه بودجه قیتلف .0-7

سازمان برنامه در روزهای پایانی تهیگه الیحگه بودجگه، بگا اخگا اطالعگات تکمیلگی از        

جمهگور بگه مجلگس     ی که قبالً رئیسهای اجرایی و با استفاده از گزارش اقتصاد دستگاه

جمهور، برای  شورای اسالمی تقدیم کرده، نسبت به تهیه متن مقدماتی سخنرانی رئیس

وتعگدیل در چنگد روز    این متن پس از جرح. کند تقدیم الیحه بودجه به مجلس اقدا  می
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تلفیق الیحه بودجه که در مراحل  جداولاز  شده استخراجپایانی برای درج ارقا  و اعداد 

 .(0733نژاد، شبیری) شود نهایی است، به سازمان برگشت داده می

وزیران، سازمان برنامه درآمدها،  های بودجه در هیئت پس از پایان بررسی ارقا  و تبصره

هگای   اعتبارات جاری و عمرانی ملی و استانی، بودجه عمومی و همچنین بودجه شگرکت 

را تلفیق کگرده و الیحگه بودجگه را     هابان و دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 

جمهگور بگه مجلگس شگورای      الیحه مزبور پس از چگا،، توسگط رئگیس   . سازد آماده می

 .گردد اسالمی تقدیم می

هگا و مگتن    پیوسگت  دو یا سه روز آخر از دوره زمانی فرایند فوق، به امگر چگا، الیحگه،   

جمهور در روز مقرر به  ای رئیسیابد و نتای  همه اقدامات با امض سخنرانی اختصا  می

 .گردد مجلس شورای اسالمی تقدیم می

شود شامل الیحه اصلی بودجه و سگه پیوسگت دیگگر     ای که تقدیم مجلس می مجموعه

  :است شده  لیتشکقسمت زیر  1الیحه اصلی بودجه از . است

 ها؛ واحده و تبصره ماده 

 ؛جداول خالصه بودجه 

  نگگین بگگه تفکیگگ  بنگگد و اجگگزای آن و همچ بخگگش،: بگگه تفکیگگ )درآمگگدها

 ؛(های اجرایی دستگاه

 رحسب دستگاه برنامه؛اعتبارات ب 

 (.0733وند،نژاد و فرجابراهیمی) اعتبارات متفرقه 

 :ها تبصره و واحده ماده

 و هگا  هزینه و همچنین اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها ارقا  انشاء که واحده ماده( ال 

  .است ها پرداخت سایر

درآمد  اخا اجازه اجرایی های دستگاه به که هستند قانونی همان مجوزهای ها، تبصره( ب

 .دهد می را انجا  هزینه یا و
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 مؤسسگات  و هگا  شگرکت  تفضگیلی  بودجه :شامل ها این پیوست :بودجه های پیوست

 دیونبازپرداخت  دولت، جداول عمرانی های طرح اعتبار دولت، جداول به انتفاعی وابسته

، پیوسگت شگماره یگ     گگر ید عبگارت  بگه  .است ازیموردن اطالعات و جداول سایر و دولت

هگای دولتگی و    مربوط به بودجگه شگرکت   1های عمرانی، پیوست شماره  مربوط به طرح

 .شود های استانی می مربوط به بودجه 7پیوست شماره 

آثگار اقتصگادی     گزارش توجیهی نیز شامل توجیه ارقا  مندرج در الیحگه بودجگه و   ی

شود که به کمیسیون  کشور تهیه می وبودجه برنامهناشی از اجرای الیحه، توسط سازمان 

 .(0731 ،کردبچه) گردد تلفیق بررسی الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی ارائه می

 از اوضاع گزارشی جمهور رئیس ،بودجه الیحه تقدیم از قبل مجلس علنی جلسه در

 مهمی وسیله این گزارش. نماید می ارائه ای بودجه سال و جاری سال در کشور اقتصادی

 و برجسته و مهم نکات روشن ساختن بودجه، شکلی موجود، توجیه مسائل انتقال برای

      .است پیشنهادی بودجه از دفاع

       

 کل کشور الیحه بودجه بیتصو( 2

 و هیگ دولگت ته  توسگط  شورک لک ساالنه ، بودجهیاساس قانون دو  و پنجاه اصل مطابق

دومگین مرحلگه   ) گگردد  یمگ  میتسگل  یاسگالم  شورای مجلس به و تصویب بررسی یبرا

انگر یگ بودجگه ب  این است که مجلس، توسط بودجه تصویب از دالیل مهم .(ریزیبودجه

بگه   یابیدسگت  یو چگگونگ  است دولت اتیعمل ، وظای  وها استیس، ها یمش خط اهداف؛

ودجگه، ابگزار کنتگرل و    یعنگی تصگویب ب   .شگود  یم نیز در فرآیند تصویب مشخص ها آن

است که خطوط اصلی و کلی حرکت دولت را طی یگ    قوه مجریه قوه مقننه بر نظارت

 .کند یمسال مشخص 
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بودجـه در قالـب مراحـل زیـر صـورت       حهیالفرایند بررسی و تصویب 

 :ردیگ یم

 نمایندگان توسط بررسی .0

 تخصصی یها ونیسیکم در و رسیدگی بررسی .1

 (اصلی) تلفیق کمیسیون در و رسیدگی بررسی .7

 علنی صحن در الیحه بودجه و تصویب کلیات بررسی .1

 علنی جلسات در بودجه الیحه یها تبصره بیتصو و بررسی .1

 نگهبان شورای اظهارنظر و بررسی .8

 .(0733وند،نژاد و فرجابراهیمی) کشور کل بودجه قانون ابال  .3

 مجلس محاسبات و وبودجه برنامه قانونی کمیسیون وظایف

وظگای  کمیسگیون را بگه شگرح زیگر تشگری         مجلگس،  داخلی نامه نییآ 73 تبصره ماده

 :کند یم

 مگاده  تخصصگی در  وظای  انجا  بر عالوه محاسبات و وبودجه برنامه کمیسیون- تبصره

 :دنمای اقدا  زیر امور به نسبت است موظ  ماده نیا و (33)

هزینگه   هنحگو  و مجلس مالی امور و بودجه مقررات اجرای بر مراقبت و نظارت .0

 .کردن آن

 انیگ پا تا حداکثر آن گزارش ارائه و مجلس سالیانه بودجه عملکرد به رسیدگی .1

 .گردد یمچا،  نمایندگان اطالع جهت گزارش این .بعد سال شهریورماه

 :یتخصص یها ونیسیکم وظایف

 ریالی و یارز (خود کمیسیون  به مربوط یها تبصره بررسی( 

 ی مربوطها دستگاه درآمد بررسی 
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 شده نییتع سق  در چارچوب یعمران و جاری یها نهیهز بررسی 

 ها طرح ریالی فیزیکی و پیشرفت میزان بررسی 

 اهداف و نیقوان با ها برنامه قیتطب 

 چگونگی بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق

هگای تخصصگی    گروه یدر مرحله اول، بررسی پیشنهادها« تلفیق»روش کار کمیسیون 

هگای بودجگه پیشگنهادی     و اصطالحات عبارتی یا تغییر یا حاف تبصرهها  در باب تبصره

هرگاه هدف از ارائگه اطالعگات قگوه مجریگه منحصگر بگه تأییگد، اصگالح یگا رد          . است

 ومنزله مشارکت در تهیه بودجگه   گاار، به های پیشنهادی باشد، تجویزهای قانون انتخاب

امگا  . شگود  یمگ لت، در نظر گرفته از طرف دو شده ارائهمسئولیت انتخاب پیشنهادهای  در

شگگده و تحلیگگل  شگگامل ارزیگگابی راهبردهگگای انتخگگاب گگگاار قگگانوناگگگر موضگگوع بگگرای 

گااری در بودجه، متضمن وجود  دستاوردهای اجرایی هم بشود، آنگاه تأمین حقوق قانون

اطالعات دیگری برای ورود به بررسی علل انتخاب و تحلیگل کگارایی مگدیریت دولگت     

یابگد   ها تحقق نمگی  ه البته به علت محدودیت فرصت و زمان، این رسیدگیخواهد بود ک

 .لیکن نافی حق قوه مقننه نیز نخواهد بود

ها  بینی آن ها در کمیسیون تلفیق، کار بررسی درآمدها و نحوه پیش پس از بررسی تبصره

، مجموع درآمدها، واقعیباید که  طوری گردد به ها آغاز می و مقررات حاکم بر اخا وصولی

هگای اجرایگی انجگا      های دسگتگاه  سپس مرحله بررسی هزینه. تقریب باشد یا نزدی  به

به  یریگ یرأها  و با توجه به درآمدهای رسیدگی شده، نسبت به پیشنهاد هزینه شود یم

مهلت تقدیم گگزارش  . روز کاری است 01زمان کار کمیسیون تلفیق  مدت. آید عمل می

فرزیگب،  )اری پس از تقدیم الیحه بودجه است وز کر 71به جلسه علنی مجلس حداکثر 

0733). 
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 مجلس علنی صحن در بودجه و تصویب کلیات الیحه بررسی

 بگرای مگااکره   شگده  نییتع زمان مدتداخلی مجلس شورای اسالمی،  نامه نییآ براسا 

 نطگق  از پگس  کشگور ده سگاعت اسگت کگه     کگل  سگاالنه  بودجگه  الیحه کلیات درباره

 نفر از ده حداکثر سپس دهد یم ارائه را خود گزارش کمیسیون ، سخنگویجمهور سیرئ

 موافگق گگزارش   عنگوان  بگه  ده نفگر  و کمیسگیون  گگزارش  مخگال   عنوان به نمایندگان

 دقیقگه  ده هرکگدا  حگداکثر   ،یگ  نفگر موافگق    و مخال  نفر ی  ترتیب به ،کمیسیون

 سگخنگوی  پایگان،  در و دقیقگه  مدت بیست به دولت نماینده ازآن پس .کنند یم صحبت

 خواهد سی دقیقه کمیسیون سخنگوی صحبت مجموع زمان .کند یم صحبت کمیسیون

دوسگو    اگگر  و شگده  انجگا   مخفگی  صگورت  بگه  یریگ گ یرأمگااکرات،   اتما  از بعد .بود

 .رسد یمتصویب به  داده باشند، الیحه بودجه مثبت حاضر رأی نمایندگان

 مجلس علنی صحن در بودجه الیحه یها تبصرهو تصویب  بررسی

و  0131 یهگا  سگال در قگوانین اساسگی    که گفتبودجه باید  یها تبصرهجایگاه  درمورد

 بگه وبودجه هیچ صراحتی راجع  ، یا قانون محاسبات عمومی، یا قانون برنامهکشور 0713

به چشم  ها آنهای اطالعاتی  های سنواتی یا مأموریت ها در بودجه و نقش تبصره گاهیجا

 درخصگو  قانون اساسگی بگه اجگرا درنیایگد و      11احکا  اصل  که یزمانا خورد، و ت نمی

های لوای  بودجه مقررات وضع نشگود، ابهگا  موجگود بگر سگر       چگونگی شکل و قسمت

ها  اگر بپایریم که وجود تبصره. های بودجه مرتفع نخواهد شد ماهیت و مأموریت تبصره

دار نسگاخته و ایگرادی بگه     را خدشگه واحده بودجه، حقوق دولت یا قوه مقننه  در ذیل ماده

هگایی کگه اغلگب ماهیگت      شود، بازهم معلو  نیست شگأن نگزول تبصگره    ها وارد نمی آن

 بودجگگه در بردارنگگد  درمگگوردای ندارنگگد، در الیحگگه چیسگگت و چگگه اطالعگگاتی را  بودجگگه

 .(0733نژاد، شبیری)
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 یا نگه یهز یاهگ  تبصگره  سپس و یدرآمد یها تبصره ، ابتدابودجه یها تبصره در بررسی

 گزارش یاصل ونیسیکم مخبر ابتدا ،یعلن جلسه در .ردیگ یممورد تصویب قرار  و یبررس

و پیشنهادهای خگود   نظرات یتخصص یها ونیسیکم مخبران سپس و دینما یم ارائه ارک

 پیشنهادی هرگونه و دیآ یم عمل به یریگ یرأ تبصره هر درمورد سپس کنند یم طرح را

 .شود یمتصویب یا رد  یریگ یرأ ، بالیتعد وحاف  اصالح؛ از اعم

. ردیگ گ قگرار  جلسگه  در حاضر نمایندگان از دوسو  دیتأی مورد باید هر پیشنهادی تصویب

ار کگ  .شگود  یمگ  ورقه انجگا   با نیمخالف یا نیموافق نشدن مشخص برای یریگ یرأ نحوه

 آخگرین  بگه  یدگیرسگ  تگا  یروزهای متوال صورت به بودجه الیحه یها تبصره به یدگیرس

 .ابدی یم ادامه تبصره

 توسط شورای نگهبان بودجه دییتأبررسی و 

 مقگد   آن با شرع رتیمغا .کند یم لحا  بررسی دو از را بودجه الیحه نگهبان شورای

را  بودجگه  الیحگه  نگهبگان  شورای که یدرصورت .اساسی قانون اصول با رتیمغا و اسال 

 .دیآ یدرم قانون تصور بهکل کشور  بودجه الیحه نماید دییتأ
 توسگط  باشگد موضگوع   داشگته  تمغایر اسال  شرع مقدّ  با اگر بودجه مصوب مجلس

 اگگر  .شگود  یمگ برگشگت داده   یاسگالم  شگورای  مجلس به اصالح جهت نگهبان شورای

 صیتشخ مجمع به اختالف موارد رفع نشود، نگهبان یشورا و مجلس انیم نظر اختالف

 بگود  خواهگد  االجگرا  الز  و یقطعگ  ،مجمگع  نظر تینهادر و شده داده ارجاع نظا  تمصلح

 .(0733فرزیب، )

هرگاه مصوبات مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبگان خگالف مگوازین شگرع و یگا      

قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظا  یا ضرورت، نظگر شگورای   

 اسی و به دستور مقا صد و دوازدهم متمم قانون اس اصل ی  براسا نگهبان را نپایرد 

 .گردد مجمع تشخیص مصلحت نظا  ارجاع می معظم رهبری، به
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 ابالغ قانون بودجه

و  درآمده قانون صورت به نگهبان الیحه بودجه شورای دیتأی و یقانون مراحل یط از پس

به ریاست جمهوری برای امضا و ابال  به دولگت، جهگت اجگرا     مجلس، رئیس با امضای

جمهگور   رئگیس »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  017بنابر اصل . گردد ارسال می

پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابگال    موظ  است مصوبات مجلس یا نتیجه همه

 .قرار دهد و دولت اختیار مسئوالنرده و برای اجرا دربه وی، امضاء ک

بگه   0733بودجه کل کشگور درسگال    و گویاترین جداول قانون نیتر یاساسدو نمونه از 

 :دیآ یمشرح زیر 

 

 0027جدول خالصه بودجه کل کشور در سال 
 "ارقا  به میلیون ریال"

 مصارف منابع

 1373313173 ها نهیهز 1080311311 درآمدها

ی ها ییارادواگااری 

 یا هیسرما
 811111313 یا هیسرمای ها ییداراتمل   0131801111

 713333111 ی مالیها ییداراتمل   871111311 ی مالیها ییداراواگااری 

 7383388013 جمع مصارف عمومی دولت 7383388013 جمع منابع عمومی دولت

درآمدهای اختصاصی 

 دولت
131373103 

از محل درآمدهای اختصاصی 

 یا نهیهز –ولت د
173111173 

از محل درآمدهای اختصاصی 

 یا هیسرما -دولت
071133131 

 1173811883 مصارف بودجه عمومی دولت 1173811883 منابع بودجه عمومی دولت

ی دولتی، ها شرکتمنابع 

غیرانتفاعی  مؤسسات

 هابان وابسته به دولت و 

ی دولتی، ها شرکتمصارف  3730113131

فاعی وابسته به انت مؤسسات

 هابان دولت و 

3730113131 

 02822820222 جمع 02822820222 جمع
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ارقامی که دو  شود یمکسر 

 بار منظور شده

ارقامی که دو بار  شود یمکسر  133713101

 منظور شده

133713101 

 01170317311 مصارف بودجه کل کشور 01170117311 منابع بودجه کل کشور

 81،   وبودجه برنامهسازمان  – 11/01/38مصوب ( و جداول کالن واحده ماده) 33ال قانون بودجه س: منبع

 

 0027دولت در سال  یها نهیهزجدول خالصه درآمدها و 

 "ارقا  به میلیون ریال"                                                                                             
 

 1080311311 درآمدها

 0111331311 درآمدهای مالیاتی: بخش اول

 1 اجتماعی یها کم درآمدهای ناشی از : بخش دو 

 733113318 درآمدهای حاصل از مالکیت دولت: بخش سو 

 013318111 درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات: بخش چهار 

 38318111 درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات: بخش پنجم

 033111111 درآمدهای متفرقه :بخش ششم

 2202217108 ها نهیهز

 373111781 جبران خدمت کارکنان –فصل اول 

 181371713 استفاده از کاالها و خدمات –فصل دو  

 0788711 اموال و دارایی یها نهیهز –فصل سو  

 37330173 یارانه –فصل چهار  

 38317113 بالعوض یها کم  –فصل پنجم 

 0110330111 فاه اجتماعیر –فصل ششم 

 311138733 ها نهیهزسایر  –فصل هفتم 

 -778120008 تراز عملیاتی

 88،   وبودجه برنامهسازمان  – 11/01/38مصوب ( و جداول کالن واحده ماده) 33قانون بودجه سال : منبع
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 اجرای قانون بودجه توسط قوه مجریه (0

کشگور بگرای اجگرای    اسگت کگه در آن منگابع     ریزیومین مرحله بودجهساجرای بودجه 

البتگه امکگان اجگرای نگامطلوب     . گیرد های موردنظر بودجه مورداستفاده قرار می سیاست

ای از ابتگدا بگه    اگگر بودجگه   است وجود دارد، اما شده میتنظخوبی تهیه و  ای که به بودجه

بنگابراین شگرط   . پایر نیست باشد، اجرای مطلوب آن نیز امکان شده هیتهشکل نامطلوب 

شگده   رای مطلوب بودجه، این است که بودجه به شکل مناسبی تهیگه و تگدوین  اصلی اج

این است که فرایند اجرای بودجه، فقط سازوکاری بگرای حصگول    توجه قابل نکته. باشد

   رمنتظگره یغنیست، بلکه بایگد اثگر تغییگرات     یزیر بودجهاطمینان از تحقق اهداف اولیه 

البتگه،  . نیگز در بودجگه مطلگوب لحگا  کگرد     آمده در شرایط اقتصادی جامعه را  وجودبه

هگای اولیگه    و سیاسگت  هگا  باهگدف تغییرات مزبور باید به نحوی در بودجه عمل کند که 

هگا   های اجرایی و مگدیریت پگروژه   های دستگاه سازگار بوده و از ایجاد اختالل در فعالیت

سته است که آمیز بودجه به عوامل متعدد دیگری نیز واب اجرای موفقیت. جلوگیری گردد

کارگیری تغییر در وضگعیت اقتصگاد کگالن کشگور و ظرفیگت       ها قابلیت به ترین آن مهم

بایگد   برای اجرای مناسب بودجگه  یطورکل به. ها و مؤسسات دولتی است اجرایی دستگاه

 :شرایط زیر وجود داشته باشد

 .بودجه در چارچوب قوانین و مقررات مالی و غیرمالی اجرا شود .0

قگرار   موردتوجگه های اقتصاد کالن در اجرای بودجه  اخصاثرات تغییر ش .1

 .گیرد

به نحو مناسبی مرتفگع   شود یممشکالتی که ضمن اجرای بودجه ایجاد  .7

 .گردد

به نحو مؤثر و کارایی انجگا    مدیریت استفاده از منابع و امکانات کشور، .1

 .شود
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من تمکگین از  متضباید ضمن دادن انعطاف کافی به مدیران، نظا  اجرایی بودجه کشور 

موقگع   مناسب برای تشگخیص بگه   یده گزارشهای تنظیم و  های مالی و روش مسئولیت

 نیز باشد مشکالت اجرای بودجه

ها، تخصیص استراتژی   کنترل سق  کلی هزینه اهداف کلی نظا  اجرای بودجه شامل

تگوازن  های مورد عمل در اجرای بودجه، باید از  روش و شود یممنابع و کارایی عملیاتی 

احمگدی،  ) هگای فگوق جلگوگیری گگردد     کافی برخوردار باشد تا از ایجاد تضاد بین هدف

0733). 

یعنگی  . شگود  ، بودجه به دولت ابال  مگی جمهور سیرئپس از امضای قانون بودجه توسط 

 نمایگد سگپس   ابال  می وبودجه برنامهریاست جمهوری قانون بودجه را به رئیس سازمان 

 درمگورد . کنگد  ابگال  مگی   ،هگای اجرایگی جهگت اجگرا     دسگتگاه  رئیس سازمان آن را بگه 

بگه   اسگتان،  وبودجه برنامهاستاندار یا رئیس سازمان  قیازطربودجه  های استانی، دستگاه

 .گردد ابال  می های اجرایی در استان دستگاه

قانون بودجه از طرف  آنکهبعد از  قوه مجریه است و و اختیارات اجرای بودجه از وظائ 

شگرایط و امکانگات وصگول     ه دولت ابال  گردید باید اقداماتی انجگا  شگود تگا   مجلس ب

 :اند از این اقدامات عبارت. مهیا گردد ها، درآمدها و پرداخت هزینه

 ابال  بودجه -ال 

  هگای تملگ   و طگرح ( جگاری )ای  نامه فعالیت اعتبارات هزینگه  مبادله موافقت -ب

 (عمرانی)ای  های سرمایه دارایی

 .(0733فرزیب،) اعتبارتخصیص  -ج

 ابالغ بودجه( الف

باشگد، لگاا    اجگرا  قابلهای اجرایی ابال  گردد تا  هر قانونی باید از طرف دولت به دستگاه

و رئگگیس سگگازمان  جمهگگور سیرئگگ معگگاون وبودجگگه، قگگانون برنامگگه 03مگگاده  براسگگا 
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ارات بگه تفکیگ  اعتبگ    هگای اجرایگی را   بودجه هر ی  از دسگتگاه  ،کشور وبودجه برنامه

، ابگال   هگا  دسگتگاه ای در قالگب هگر برنامگه بگه      های سگرمایه  داراییای و تمل   هزینه

 .نماید می

ریگزی   بودجه مصوب از طرف سازمان مدیریت و برنامگه » :وبودجه قانون برنامه 03ماده 

در اجرای بودجه دستگاه . های اجرایی جهت اجرا ابال  خواهد شد کشور به کلیه دستگاه

هگا کگه بگین دسگتگاه و سگازمان       هگا و طگرح   شرح فعالیت براسا است اجرایی مکل  

 «.است، در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید شده واقع موردتوافق

 .گیگرد  های مرکگزی صگورت مگی    ای در قالب هر برنامه به دستگاه ابال  اعتبارات هزینه

ودجگه اعتبگارات   ابگال  ب  .آور اسگت  جهت اجرا، ی  تعهد الزا  ها دستگاهابال  بودجه به 

ریزی ایشگان انجگا     توسط استاندار یا معاون برنامه ای استانی در قالب هر برنامه، هزینه

 .(0733فرزیب، ) شود می

 ها تیفعالنامه  مبادله موافقت( ب

بگه تصگویب قگوه     قگبالً شود کگه   های اجرایی ابال  می طورکلی، اعتباراتی به دستگاه به 

نامگه   های استانی، پس از مبادلگه موافقگت   دستگاه یها نهیهزفصول . مقننه رسیده باشد

نامگه فعالیگت    موافقگت . )یابد گیرد و ضمانت اجرایی می مربوط، صورت قانون به خود می

 (ای یا عمرانی های سرمایه داراییهای تمل   و طرح یجار ایای  اعتبارات هزینه

 

 تخصیص اعتبار( ج

تخصیص اعتبار . وصل اعتبارات خزانه است منزله شیر یا کلید قطع و تخصیص اعتبار به

وبودجگه   قگانون برنامگه   71در بودجه ایران مرسو  گردیده و بنا بگر مگاده    0718از سال 

 .مشروعیت قانونی یافته است 0711از سال  کشور،

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی کگه در بودجگه عمگومی دولگت بگه تصگویب        :71ماده »

توسگط   شگده  نیمعهای  ایی و پیشرفت عملیات در دورههای اجر گزارش براسا رسد  می
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وبودجگه   ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایگی و سگازمان برنامگه    کمیته

موجگب   هگای آن بگه   الگاکر و دوره  شود، نحوه تخصیص اعتبگار فگوق   تخصیص داده می

ارایگی و سگازمان   ای خواهد بود که بنا بگه پیشگنهاد وزارت امگور اقتصگادی و د     نامه آیین

 «.رسد می رانیوز ئتیهریزی کشور به تصویب  مدیریت و برنامه

ها برای یگ  سگال معمگوالً دریافگت و      بنابر اصل سالیانه بودن بودجه، درآمدها و هزینه

های مختل  متفگاوت   ها برحسب مورد، در ماه ها و پرداخت شود این وصولی پرداخت می

بگه   .شگود  ل به ی  میزان وصول و هزینگه نمگی  های سا مساوی در ماه طور هست و به

بگه دولگت   »: این تأکید وجگود دارد کگه   قوانین بودجه همواره واحده مادههمین دلیل، در 

نسبت به انجگا    شود در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، اجازه داده می

هد و اقدا  کرده و بگا  تع تخصیص اعتبار و جداول منظم در این قانون، براسا ها  هزینه

 .(0733فرزیب،) «.پرداخت نماید را ها آنها،  رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره

 

 بر اجرای قانون بودجه نظارت( 4

 :مبانی قانونی نظارت بر اجرای بودجه در ایران

در ( ریگزی چهارمین مرحلگه بودجگه  )اجرای بودجه  نظارت بر بعضی از قوانین مربوط به 

وظیفگه نظگارت دیگوان محاسگبات بگر      )ن اساسگی  اصل پنجاه و پنجم قانو :ایران شامل

وظیفگه نظگارت سگازمان    )وبودجه  قانون برنامه 71ماده  ،(مصرف صحی  و بجای بودجه

قگانون   71مگاده   و (هگای عمرانگی   ها و طرح نحوه اجرای فعالیت کشور بر وبودجه برنامه

های جاری  تفعالی پیشرفت های اجرایی از وظیفه مراقبت دائم دستگاه. 0) وبودجه برنامه

 بگه سگازمان   و ارائگه اطالعگات الز    ،هگا  آنو مطابق برنامه بگودن   های عمرانی و طرح

مگنظم   یهگا  گگزارش تهیگه   و دارایی در یاقتصاد وظیفه وزارت. 1 کشور، وبودجه برنامه
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بگه سگازمان    ها آن حسابان، و ارسال پرداخت اعتبارات عمرانی توسط ذی زمانی از نحوه

 .(0731کردبچه، ) شودمی (کشور وبودجه برنامه

مرحله نظارت بر بودجه آخرین مرحله اجگرای بودجگه    :نظارت از دیدگاه قوه مقننه

ای است که قوه مقننه بگه قگوه مجریگه داده اسگت،      چون بودجه مأموریت و اجازه. است

 .این مأموریت آگاهی داشته باشد بنابراین، قوه مقننه باید از چگونگی اجرای

 :به شرح زیر بیان کرد توان یمنظارت بر بودجه را  این نوع های اساسی هدف 

هگا و عملیگات مگالی     هگا و پرداخگت   گاار، یعنی انطباق دریافت تأمین منظور قانون -ال 

 .گاار انجا  پایرد مقاصد مجلس قانون براسا دولت با عملیاتی که باید 

اعتبگارات  های قطعی و تعهدات، از  های مالی، یعنی میزان پرداخت حفظ محدودیت -ب

اجگرای   گگر ید عبگارت  به .باشد شده انجا ها طبق مقررات  مصوب تجاوز نکرده و پرداخت

شگده در قگانون بودجگه،     بینی های پیش ها، نتای  و هدف ها، فعالیت با برنامه عملیات باید

 .مطابقت داشته باشد

بگه   اجزای نظارت یا کنترل از دیگدگاه علگو  اداری   :نظارت از دیدگاه علوم اداری

 :دیآ یرمیزشرح 

مگرتبط و  « اسگتانداردهای »بگا   شگده  دادهمطابقت عملیات و اعتبارات تخصیص  .0

 .شده  یتعر

هایی اصگالحی و   بر عملیات، شامل دستورها و توصیه« نظارت عالیه»برقراری   .1

 .هشداری، قبل یا حین اجرای مأموریت

لیگات  ، شگامل رسگیدگی، بررسگی و ارزشگیابی عم    "یا دورهحسابرسگی  "انجا    .7

 .وسقم نتای  عملکرد و تعیین اثربخشی و صحت شده انجا 
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و ناهماهنگ    ناکگارا شگناخت و رفگع عوامگل زائگد،     : به معنی« اصالح سیستم» .1

افزایش کارایی و اثربخشی عملیات که هدف نهایی نظارت مؤثر اسگت   منظور به

 .(0733فرزیب، ) دینما یمو به اعتالی مدیریت کم  

 

تشـکیل   زیـر  ه در ایران از سه قسـمت جداگانـه  نظارت بر قانون بودج

 :شود می

خود دارد تا  رمجموعهیز یها دستگاهنظارتی است که قوه مجریه بر  :نظارت اداری گگ  0

بر صحت عملیات خود یقین و برابر سفارشی که از قگوه مقننگه دریافگت داشگته، عمگل      

 .تواند قبل از خرج یا حین خرج انجا  گردد نظارت اداری می. نماید

و سپس وجوه درخواست شده  شود یمانجا   ها دستگاهحساب  رخواست وجه توسط ذید

نظگگارت قبگگل از  "گگگردد کگگه بگگه آن  در چگگارچوب اعتبگگارات مصگگوب کارسگگازی مگگی 

حساب هنگا  پرداخت چ  در وجه ذینفع به عمگل   و به نظارتی که ذی .ندیگو یم"خرج

 .شود یمگفته  "نظارت حین خرج"آورد،  می

وبودجگه و   قانون برنامه 71و  71کشور در اجرای مواد  وبودجه برنامهازمان نظارتی که س

آورد همگان نظگارت    قانون محاسبات عمومی کشور بگه عمگل مگی    31ذیل ماده  تبصره

در فرآینگد   آنچگه را در جریگان  ( جمهور یا مقا  رئیس)اداری است که رئیس قوه مجریه 

 (باید انجا  شود آنچهمطابقت با  ظورمن به. )دهد یم، قرار داده یرواجرای عملیات 

 درمگورد ریزی کشور موظ  اسگت   سازمان مدیریت و برنامه -01ماده 

های عمرانی کگه هزینگه آن از محگل اعتبگارات      ها و طرح اجرای فعالیت

شگود   ای دولت تأمین مگی  های سرمایه داراییای و اعتبارات تمل   هزینه

و  هگا  باهگدف ت و نتای  حاصله ارزشیابی و ازنظر مطابقت عملیا منظور به

ساله توسعه و قوانین بودجه  در قوانین برنامه پن  شده نییتعهای  سیاست
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ها و مقایسه پیشرفت کار با  ها و مشخصات طرح کل کشور، دستورالعمل

های عمرانی مربگوط نظگارت    ای و طرح های هزینه زمانی فعالیت جداول

و  هگا  طگرح از عملیگات   مسگتمر  طگور  بگه انجا  ایگن منظگور    یبرا وکند 

 یهگا  دسگتگاه و  اجرایی بازدید و بازرسی نمایگد  یها دستگاه یها تیفعال

 .در جریان نظارت و نتای  حاصل از آن قرار دهد مرتباًاجرایی را 

هگای   انگد در پیشگرفت فعالیگت    های اجرایی موظ  دستگاه -02ماده  

 شکلی منظمبه و  آورند  عملهای عمرانی مراقبت دائم به  جاری و طرح

 .کشور تسلیم نمایند وبودجه برنامهاطالعات الز  را به سازمان 

قانون محاسبات عمومی کشور نظارت مگالی را بگر عهگده     - 21ماده 

وزارت امور اقتصادی و دارایگی و نظگارت عملیگاتی دولگت را بگر عهگده       

 .کشور گااشته است وبودجه برنامهسازمان 

یی بر بودجه توسط دیگوان محاسگبات انجگا     نظارت قضا :نظارت قضایی بر بودجه -2

در رژیم گاشته دیوان محاسگبات از واحگدهای تابعگه وزارت امگور اقتصگادی و      . شود یم

امگا  . داد دارایی بود و گزارش حسابرسی خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه مگی 

تقیماً زیر نظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دیوان محاسبات مس 11بنا بر اصل 

مجلس شورای اسالمی قرار دارد و گزارش حسابرسگی خگود را بگه قگوه مقننگه تقگدیم       

 .کند می

قانون اساسگی جمهگوری اسگالمی ایگران، دیگوان محاسگبات بگه کلیگه          11طبق اصل 

هگایی کگه بگه     های دولتی و دسگتگاه  ها و مؤسسات دولتی، شرکت های وزارتخانه حساب

 کنند به ترتیبی که قگانون مقگرر داشگته،    ل کشور استفاده مینحوی از انحاء از بودجه ک

ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هگر   نماید که هیچ هزینه رسیدگی و حسابرسی می

هگا و اسگناد و    دیگوان محاسگبات حسگاب   . وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشگد 

رسگال را بگه انضگما     آوری و گزارش تفریغ بودجه ه جمع مدارک مربوط را برابر قانون،
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سگاالنه بایگد در    نمایگد ایگن گگزارش    نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسلیم می

 .دستر  عمو  گااشته شود

منزله چشم قوه مقننه بر قوه مجریه تعری  شده که هدف آن،  دیوان محاسبات کشور به

 منگابع  تگا از  مگالی دولگت تعیگین گردیگده     یها تیفعالاعمال کنترل و نظارت مستمر بر 

 .مسلمین پاسداری شود المال تیبو  کشور محدود

 :دیآ یممحاسبات به شرح زیر  بعضی از وظای  دیوان

هگا، مؤسسگات دولتگی،     های مالی کلیگه وزارتخانگه   کنترل عملیات و فعالیت -

 .کنند هایی از بودجه کل کشور استفاده می های دولتی و سایر دستگاه شرکت

شده، درآمدها و سایر منابع تگأمین اعتبگار    رفبررسی و حسابرسی وجوه مص -

 .در بودجه مصوب شده نییتعهای مالی  در ارتباط با سیاست

تفریغ بودجه بانضگما  نظگرات    درموردتهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات  -

 خود دیوان و ارائه آن به مجلس شورای اسالمی

 .ها های دستگاه داراییرسیدگی به موجودی حساب اموال و  -

های مناسب  ها و دستورالعمل انجا  بررسی جهت اطمینان از برقراری روش -

 ها مالی و کاربرد مؤثر آن

 تیکفا عد کننده داخلی و یا  لزو  وجود مرجع کنترل درخصو گ اعال  نظر 

 های مورد رسیدگی کننده موجود در دستگاه مرجع کنترل

هرگونگه اخگتالف    و تخلفات مگالی و  یجمع ابوابکسری  حساب بهگ رسیدگی 

 .(0733فرزیب، ) ربط دولتی حساب مأمورین ذی

قگانون اساسگی    031موجب اصگل   به :ارت سازمان بازرسی کل کشور بر بودجهنظ -7

حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحی  قوانین در  براسا 
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ر نظر قگوه قضگائیه   زی« سازمان بازرسی کل کشور»های اداری، سازمانی به نا   دستگاه

 .است دهیگردتشکیل 

 :تشکیل آن به شرح زیر است موجب قانون حدود اختیارات این سازمان به

و ادارات و امگور اداری و   هگا  و نظارت مستمر کلیه وزارتخانگه  بازرسی -2بند الف ماده 

نیروهگای نظگامی و    و قضگائیه تابعگه قگوه    یهگا  دسگتگاه و  ها سازمانمالی دادگستری، 

هگا و   وابسته بگه آن  مؤسساتو  ها یشهرداردولتی و  یها شرکتو  می و مؤسساتانتظا

هایی که تما  یا  المنفعه و نهادهای انقالبی و سازمان دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عا 

قسمتی از سرمایه و یا سها  آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحگوی از انحگاء بگر    

ها  هایی که شمول این قانون نسبت به آن کلیه سازمان نماید و نظارت یا کم  می ها آن

 .برنامه منظم براسا ها است  مستلز  ذکر نا  آن

معظگم رهبگری و یگا بگه      مقا  االمر حسبالعاده  های فوق انجا  بازرسی -2بند ب ماده 

قگانون   31و یا کمیسگیون اصگل    جمهور سیرئدرخواست  دستور رئیس قوه قضائیه و یا

های اجرایگی   ورای اسالمی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاهاساسی، مجلس ش

 .ضروری تشخیص داده شود ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ذی

و  شکایات براسا های موردی  انجا  بازرسی -اجرایی قانون سازمان نامه نییآ 2ماده 

 ن در محدوده صالحیت سازماندایر بر وقوع تخل  یا سوء جریا لیدل بهمقرون  اعالمات

 .ردیگ یمصورت 

ها و سوء جریانگات   اعال  موارد تخل  و نارسایی -تشکیل سازمان قانون 2ماده  بند ج

هگگا و نهادهگگای انقگگالب اسگگالمی و بنیادهگگا بگگه  وزارتخانگگه درخصگگو اداری و مگگالی 

های دولتی و وابسته بگه دولگت بگه وزیگر      مؤسسات و شرکت درخصو جمهور و  رئیس

مؤسسات  درخصو وابسته به وزیر کشور و  مؤسساتو  ها یشهردار درموردو  ربط یذ

سوء جریانات اداری و مالی  درخصو و  ربط یذغیردولتی کم  بگیر از دولت به وزیر 

ارجگاعی   و در مگوارد  قضگائیه و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قگوه   مراجع قضایی
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      زرسی بگه آن کمیسگیون اعگال  خواهگد شگد     با نتیجه قانون اساسی 31کمیسیون اصل 

 .(0737، بازرسی کل کشورقانون تشکیل سازمان  )

قوه قضائیه، بر  بان دهیدمنزله  شود سازمان بازرسی کل کشور به که مالحظه می طوری به

و حسن  نظارت بر اجرای صحی  قوانین و مقررات قوه مجریه نظارت داشته و مسئولیت

از منظر  یزیر بودجه چگونگی نظارت بر بنابراین، .را بر عهده داردجریان امور در کشور 

 .قرار گیرد موردتوجهدر این خصو   تواند یم، از مواردی است که "حسن جریان امور"

وسیله نمایندگان ملگت اعمگال    هایی که اعمال حاکمیت به در حکومت :نظارت پارلمانی

این . شود کتی ی  اصل مسلم تلقی میگردد نظارت پارلمانی بر عواید و مخارج ممل می

شود یکی طی سال مالی و دیگری پگس از پایگان سگال     نظارت به دو صورت انجا  می

 .مالی

 هشگتادونهم  اصگول هشگتاد و هشگتم و    براسا  :نظارت پارلمانی طی سال مالی (الف

دارنگد بگر    قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسالمی حق

هگای دولگت و اسگتفاده از وجگوه      هگای دولتگی و چگگونگی پرداخگت     ه امور سگازمان ادار

کش  تخلگ  از اجگرای    درصورتدائماً نظارت نموده و  های دولت، المال و دریافت بیت

استیضگاح   را هگا  آنو اعضای هیئت دولگت، سگؤال و    جمهور سیرئقوانین و مقررات، از 

 .نمایند

ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظای   نماینده در هر مورد که» :اصل هشتاد و هشتم

او سؤال کند وزیر موظ  است در مجلس حاضر شود و بگه سگؤال جگواب دهگد و ایگن      

جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عار موجه به تشخیص مجلس شگورای  

 .«اسالمی

داننگد   ز  مگی تواننگد در مگواردی کگه ال    نماینگدگان مجلگس مگی   » :اصل هشتاد و نهم

در مجلگس   طگرح  قابگل استیضاح وقتی . یا هر ی  از وزرا را استیضاح کنند رانیوز ئتیه
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 قگانون اساسگی  ) .است که با امضاء حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقگدیم شگود  

 ( جمهوری اسالمی ایران

لگس  در مج یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن، رانیوز ئتیه

کگه   حاضر شود و به نمایندگان پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد و درصگورتی 

اگگر مجلگس رأی اعتمگاد نگداد     . مجلس مقتضی بداند اعال  رأی اعتمگاد خواهگد کگرد   

جمهگور یگا    در هر دو صگورت رئگیس  . شود یا وزیر مورد استیضاح عزل می رانیوز ئتیه

شگود   تشکیل می بعدازآنکه بالفاصله  یرانیوز ئتیهدر  توانند ینموزرای مورد استیضاح 

 .عضویت پیدا کنند

نظگارت پارلمگانی در پایگان سگال مگالی،      : نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی( ب

بررسی و تصویب گگزارش تفریگغ بودجگه در مجلگس شگورای اسگالمی انجگا          قیازطر

بر اعمال دولگت  ( قوه مقننه)منزله چشم بینا و ناظر پارلمان  دیوان محاسبات به. شود می

گگزارش تفریگغ   . ، وظیفه تهیه گزارش تفریغ بودجه ساالنه را بر عهده دارد(قوه مجریه)

 .(0733فرزیب، ) نمایندگان ملت است دربرابردهنده مفاصا حساب دولت  بودجه نشان

 

 (مراحل فرعی و مراجع مسئول)در ایران  یزیر بودجه خالصه نمودار گردش مراحل

 مراجع مسئول فرعیمراحل 

 تهیه و تنظیم بودجه: مرحله اول

تهیه گزارش اقتصادی شامل کلیه امکانات . 0

 سازمان اقتصادی

 

ریزی وزارت  سازمان مدیریت و برنامه

 دارایی، وزارت نفت و بان  مرکزی

 رانیوز ئتیهشورای اقتصاد و  بررسی و تأکید گزارش اقتصادی. 1

 جمهور رئیس صدور بخشنامه بودجه. 7

های تنظیم بودجه  تهیه و ارسال دستورالعمل. 1

 به دستگاه اجرایی

سازمان مدیریت و )وبودجه  سازمان برنامه

 (ریزی قبلی برنامه
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 مراجع مسئول فرعیمراحل 

تهیه و تنظیم بودجه و پیشنهاد آن به سازمان . 1

 وبودجه برنامه
 های اجرایی دستگاه

بررسی بودجه و تشکیل جلسات رسیدگی . 8

 نهایی
 وبودجه هسازمان برنام

نویس الیحه بودجه و طرح آن در  تهیه پیش. 3

 رانیوز ئتیهشورای اقتصاد و 
 وبودجه سازمان برنامه

 هیئت دولت تصویب الیحه بودجه کل کشور. 3

تقدیم الیحه بودجه به مجلس شورای . 3

جمهور در  زمان با سخنرانی رئیس هم)اسالمی 

 (مجلس

 

 جمهور رئیس

 هتصویب بودج: مرحله دوم

تصویب کلیات بودجه و ارجاع الیحه بودجه . 0

 به کمیسیون تلفیق اصلی

 

 مجلس شورای اسالمی

رسیدگی، اعمال اصالحات، تصویب و تهیه . 1

 گزارش

یا کمیسیون )وبودجه  کمیسیون برنامه

ی ها ونیسیکمو ( تلفیق اصلی مجلس

 تخصصی

 مجلس شورای اسالمی طرح و بررسی در جلسه علنی. 7

جمهور  گیری نهایی و ابال  به رئیس رأی. 1

 (پس از تأیید شورای نگهبان)

 

 مجلس شورای اسالمی

 اجرای بودجه: مرحله سوم

 های اجرایی ابال  بودجه به دستگاه. 0
 جمهور رئیس
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 مراجع مسئول فرعیمراحل 

 وبودجه سازمان برنامه نامه طرح و فعالیت مبادله موافقت. 1

 وبودجه سازمان برنامه تخصیص اعتبار. 7

ها، شامل  ملیات و پرداخت هزینهانجا  ع. 1

 :مراحل زیر

 تشخیص

 

 رئیس دستگاه اجرایی

 و دارایی یاقتصاد امور حساب وزارت ذی تأمین اعتبار

 رئیس دستگاه اجرایی تعهد

 رئیس دستگاه اجرایی تسجیل

 رئیس دستگاه اجرایی حواله

 :مرحله چهارم کنترل بودجه

 نظارت مالی. 0

 قبل از خرج( ال 

 

 

 ت امور اقتصادی و داراییوزار

 دیوان محاسبات کشور بعد از خرج( ب

 نظارت عملیاتی. 1

 گیری از دستگاه گزارش( ال 

 

 وبودجه سازمان برنامه

 وبودجه سازمان برنامه بازدید از نزدی ( ب

 نظارت قانونی. 7

 رسیدگی به تخلفات( ال 

 

 دیوان محاسبات و قوه قضائیه

 مجلس شورای اسالمی غ بودجهرسیدگی به گزارش تفری( ب

 (013 :0733احمدی،: )منبع
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 ریزی در ایران های بودجه چالش

بینی منگابع و   ریزی در بخش عمومی، ناظر بر پیش که مالحظه گردید، بودجه طور همان

ای بازتگاب   ها و وظای  دولت است و اطالعات بودجه مصارف مالی برای انجا  مأموریت

بایگد منطبگق بگا     اسگت کگه   ریزی بودجه های اجرایی و محدوده مالی و اعتباری تصمیم

رو، بررسگگی محتگگوایی و ارزیگگابی مگگاهوی  ازایگگن. هگگای دولگگت باشگگد چگگارچوب فعالیگگت

ریگگزی و حجگگم عملیگگاتی آن در  تبگگع آن، گسگتره بودجگگه  ای و بگگه هگگای بودجگگه تصگمیم 

گگر، یگا    هگای مداخلگه   سوسیالیست، دولت یکشورها :مانند) مختل ساختارهای سیاسی 

از طرفی، جایگاه دولت و . های بسیار آشکار همراه است با تفاوت( های ارشادی اکمیتح

 متگأثر  ها حکومتهای ارزشی حاکم و پیشینه تاریخی  انتظارهای اجتماعی از آن، از نظا 

هگا بگه منگابع     ، هرچند که ماهیت درآمدهای عمومی و چگونگی دسترسی دولتشود یم

بنابراین . جامعه در تأمین این منابع، نقش پراهمیتی داردمالی و نیز حدود مشارکت افراد 

ریزی در بخش عمومی، باید بگه تگأثیرات    برای انتخاب و ارائه تعریفی از بودجه و بودجه

های یادشده در ماهیت منابع و محدوده مصگارف هگر کشگور     های ناشی از ویژگی تفاوت

 .توجه ویژه داشت

ریزی و اهمیتی که بودجگه در تهیگه و    ممتاز برنامه رغم جایگاه ریزی در ایران، به بودجه

تهیه و تصویب بودجه بگرای هگر   . های عمرانی دارد، ابزاری ناکارآمد است اجرای برنامه

هگا را بگه خگود اختصگا       توجهی از نیروهای کارشناسی دسگتگاه  دوره مالی، توان قابل

در مقایسه با . کند می ای را بین قوای مجریه و مقننه مطرح های گسترده دهد و بحث می

های بودجه در اداره  های اخیر در مفاهیم و مأموریت های بسیاری که طی دهه دگرگونی

دهی، مدیریت تهیه و اجگرای بودجگه در ایگران     امور عمومی کشورها پدید آمده، سازمان

هگای مالیگه قگدیم بگوده و از      منگدی  های گاشته و درگیر قگانون  صورت بندیپاهنوز هم 

قرن گاشگته   رو، فرآیند تهیه و اجرای بودجه در نیم ازاین. است مانده دورمزبور تحوالت 
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به مسئله پیچیده و دشواری در مگدیریت بخگش عمگومی مبگدل شگده کگه پیامگدهای        

 .نامطلوب و رو به تزاید خود را بر دولت تحمیل کرده است

ای  بودجگه  هگا و مسگائل   ، از دیدگاه حاکمیت سیاسی کشور، بیشتر دشواریآنکهشگفت 

تحلیگل سگاختارها و    کگه  یدرحگال شگود،   های منگابع انگاشگته مگی    ایران، معلول نارسایی

هگا، بیگانگر    ای اخیگر در مقایسگه بگا منگابع و امکانگات مگالی دولگت        عملکردهای بودجه

هگای مگدیریت    ای و نارسگایی  تنگناهگای بودجگه   حال نیدرع. های دیگری است واقعیت

ازوکارهای پرهزینگه و  هگای شگفاف و دارای سگ    بنگدی ای فاقد مرز بخش عمومی، حوزه

 .(0733احمدی، ) توان است کم

 کشور یزیر بودجهساختار  بعضی از مشکالت و تنگناهای اصلی

ای بگوده کگه سگهم درآمگدهای      گونگه  ترکیب درآمدهای دولت درگاشگته بگه   .0

عگالوه بگر   . درصد درآمدهای دولت فراتر نرفته اسگت  11غیرنفتی، حداکثر از 

طگور مسگتقیم و غیرمسگتقیم     بخش مهمی از درآمدهای غیرنفتی نیز بگه این، 

که این امگر درآمگدهای دولگت را در    ( بودجه نفتی)وابسته به درآمد نفت بوده 

 .پایر کرده است شدت آسیب ی بازار جهانی بهها نوسانمقابل 

اتکای اصلی بودجه کشور به درآمد حاصگل از فگروش نفگت و گگازی کگه از       .1

پایر است و از سوی دیگر سرمایه ملی کشگور   دارایی نقصان سو ی  نوع ی 

ایگن   اینکگه مگگر  . یگزی اسگت  ر بودجهشود، یکی از مشکالت اصلی  تلقی می

ای و مولد تبدیل و امکان تولید  ها و از نوع سرمایه دارایی به انواع دیگر دارایی

 (0731مصاحبه با ساسان، ).ها در آینده فراهم شود برداری از آن و بهره

 یعنی)ای  سرمایه های دارایی واگااری سهم ،ها سالبرخی از  بودجه الیحه در .7

 یعنگی )مگالی   هگای  دارایگی  واگگااری  سهم نیز و (ملی دارایی و ثروت فروش

 یافته افزایش قانون بودجه سال قبل مشابه ارقا  به ، نسبت(بودجه مالی تأمین
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 ثگروت  فروش به گاشته، از بیش پیشنهادی های بودجه هرسال ترتیب، این به

 .است داکردهیپ وابستگی( گیریقرض)مالی  اسناد عرضه و ملی

 ناشی های مختل  در سال ای بودجه منابع وقتی افزایش سط ، ترین کالن در .1

 بگین  عدالت رود، یعنی ثروت کشور به فروش می است غیر تولیدی عوامل از

 ،نگژاد، خلعتبگری و دیگگران   شبیری) کند پیدا می ای کننده نگران جایگاه نسلی

0731). 

 :ها در درآمدهای بودجه عمومی دولت، به دالیل پایین بودن سهم مالیات .1

نبود فرهن  مالیاتی و روحیه تعاون و همکاری بین گیرندگان مالیگات   -ال 

توجهی به ایجاد فرهن  مشگارکت و تعگاون در امگر توسگعه      و مؤدیان و بی

 .ملی

و  شگود  یمگ ه موجب آسان شدن فگرار مالیگاتی   ناکارایی نظا  مالیاتی ک -ب

پگایر و کسگانی کگه دارای     درنهایت فشارهای اقتصگادی بگه اقشگار آسگیب    

 .زند یمعدالتی اجتماعی را دامن  درآمدهای ثابت هستند را افزایش داده و بی

های  ای در بودجه های سرمایه های جاری نسبت به هزینه افزایش هزینه -ج 

 .دولت

هگای جگاری و    چند سال اخیگر در راسگتای افگزایش هزینگه    بودجه کشور در 

های عمرانی بوده که این ساختار، کارایی بودجه دولت را  کاهش سهم هزینه

 .دهد کاهش می

های مالیگاتی کشگور و چگه     کوشش مالیاتی درگاشته، چه در ارتباط با ظرفیت .8

نسگبت  . های جهانی در سگط  مطلگوبی قگرار نداشگته اسگت      مقایسه براسا 

درگاشته نوسانات ( نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی)یاتی مال

  .درصگد بگوده اسگت    01فراوانی داشته که بگاالترین میگزان آن معمگوالً زیگر     
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، هاسگت  دولگت ی جاری و عمرانی بودجه ها نهیهز، ابزاری برای تأمین اتیمال

ایگن  ( گگاز  بعضی از کشگورهای دارای نفگت و   جز بهالبته ) کشورهادر تمامی 

، وسگیله توزیگع   هگا  اتیگ مالاز طرفگی  . شگود  یماز منبع مالیات تأمین  ها نهیهز

 شگمار  بهاقتصاد نیز  کننده تیتثبعادالنه درآمد، رشد اقتصادی متوازن و عامل 

مالیگات، یکگی از خصوصگیات     قیگ ازطری دولگت  هگا  نگه یهزتگأمین  ) .رود یم

 .(0731فلیحی، ) .(کشورهای پیشرفته جهان است

یعنگی  ) رانیگ ایا نسبت مالیات به تولیگد در  ( tax effort) یاتیمالان کوشش میز

در مقایسه بگا سگایر   ( گردد یمی دولت از منبع مالیات تأمین ها نهیهزچند درصد از 

 :کشورها، در ی  دوره زمانی، در جدول زیر آمده است

  

( درصد)منتخب جهان  یکشورهانسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در  -0جدول 

2101- 2101 

 نسبت مالیات

 به تولید

ناخالص داخلی 

 (درصد)

نسبت مخارج 

 دولت به

تولید ناخالص 

 (درصد)داخلی 

 اتیمالنسبت 

 به

مخارج دولت 

 (درصد)

 نام کشور

 یا منطقه

 سنگاپور 100 15 15

 توگو 100 16 16

 قطر 91 19 17

 ارمنستان 82 23 19

 استرالیا 81 26 21

 نوبیکره ج 74 19 15

 ایران 33 22.5 7.5
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 نسبت مالیات

 به تولید

ناخالص داخلی 

 (درصد)

نسبت مخارج 

 دولت به

تولید ناخالص 

 (درصد)داخلی 

 اتیمالنسبت 

 به

مخارج دولت 

 (درصد)

 نام کشور

 یا منطقه

 نروژ 80 34 27

 زستانیقرق 76 21 17

 کانادا 67 17 12

 مراکش 71 35 25

 کنیا 86 18 16

 اماییکاج 79 34 27

 مالزی 73 21 15

 بلژیک 54 43 24

 اردن 56 28 16

 لهستان 48 33.6 16

 مجارستان 53 44 23

 کویت 2.3 32 1

 افغانستان 17 48 8.4

 تونس 60 35 21

 نیجریه 41 7 3

 هلند 41 42 21

 هند 63 16 10
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 نسبت مالیات

 به تولید

ناخالص داخلی 

 (درصد)

نسبت مخارج 

 دولت به

اخالص تولید ن

 (درصد)داخلی 

 اتیمالنسبت 

 به

مخارج دولت 

 (درصد)

 نام کشور

 یا منطقه

 عمان 10 30 3

 پاکستان 54 19 10

 برزیل 58 25 15

 اوکراین 44 41 18

 روسیه 57 27 15

 مصر 48 30 14

 بالروس 55 29 17

 آذربایجان 58 23 13

 ترکیه 60 35 20

 اسپانیا 30 30 8.9

 آمریکا 43 24 10

 آفریقا 59 24 14

 آمریکای التین 84 17 14

 اروپا و آسیا 50 38 19

 درآمد باال 50 29 14

 جهان 51 28 14

 (0021فلیحی ) 2101-2101میانگین سال های : بانک جهانی
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هسگت،   هگا  آنهگای قگوانین مالیگاتی سگاده بگودن       ترین ویژگگی  یکی از مهم .3

مختل  جامعه هستند بتواننگد از   که کلیه مؤدیان مالیاتی که از اقشار طوری به

امگا قگوانین   . راحتی انجا  دهنگد  آن استفاده نموده و تکالی  قانونی خود را به

اوالً ازلحا  عبارتی و دسگتوری  . مالیاتی فعلی کشور دارای این ویژگی نیستند

ثانیاً . هایی در تفسیر آن به وجود آورده است اند که این امر ابها  بسیار پیچیده

. مندرج در آن بعضاً مشروط است و از استحکا  کافی برخوردار نیسگتند احکا  

در قانون مالیاتی موجب شده کگه   ها و نبود شفافیت الز  همچنین وجود ابها 

کگه حجگم ایگن     طگوری  های اخیر بارها مورد اصالح قگرار گیگرد بگه    طی سال

ون قگان  071ماننگد مگاده   . )شگده اسگت   آناصالحات تقریباً برابر متن اصگلی  

 (اصالح شد 0731های مستقیم که ابها  زیادی داشت و در سال  مالیات

طورکلی یکی از ایرادهای اساسی نظا  مالیاتی کشور، از دیگدگاه قگوانین و    به .3

گونه موارد معمگوالً   این. های مالیاتی است ها و تخفی  مقررات، وجود معافیت

اما نتیجه عملی کار شود،  گاار تدوین می عدالت اجتماعی توسط قانون باهدف

 شگود  عنگوان راه گریگز اسگتفاده مگی     ها فقط به معکو  شده است، زیرا از آن

 .(0731فلیحی، )

 شگده  گرفتههای مالیاتی در نظر  در قوانین مالیاتی ایران تعداد و حجم معافیت .3

مالیگات بگر درآمگد، بگه      درمورد اعطاشدههای  نسبت معافیت. بسیار زیاد است

عگدد یگ  اسگت کگه در مقایسگه بگا سگایر         ور بیشگتر از درآمد سرانه در کشگ 

در کشورهای نسگبتاً  . توسعه، در سط  نسبتاً باالیی قرار دارد کشورهای درحال

در کشگورهای   7/1نسگبت مزبگور حگدود    ( مانند کره جنگوبی )تر آسیا  پیشرفته

عگالوه بگر ایگن بخگش نسگبتاً      . و کمتر است 0/1پیشرفته صنعتی دنیا حدود 

از ( هگای آب و کشگاورزی   ازجملگه بخگش  )ولید ناخگالص داخلگی   ای از ت عمده
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های متعدد، پایگه بگالقوه    وجود این معافیت. باشند معافیت مالیاتی برخوردار می

 شدت تضعی  نموده است  کشور را به مالیاتی در

. های جاری بودجه عمومی دولت همواره دارای روند صعودی بوده است هزینه .01

رغگم درگیگر شگدن در جنگ       از انقالب اسالمی، بگه استثنای دهه اول بعد  به

امگا بگا خاتمگه جنگ      . شدت کاسته شگد  های جاری به تحمیلی، از رشد هزینه

 .های جاری مجدداً صعودی شده است تحمیلی در کشور روند رشد هزینه

 هگای  شرکت بودجه سهم رفتن باال ،ای بودجه منابع طرف در ساختاری ازنظر .00

 از ای نشگانه  کشگور،  کگل  بودجه در عمومی بودجه سهم آمدن پایین و دولتی

 هگا  سگال در برخی از  این روند .است دولت ابعاد گسترش جانب به گیری جهت

های توسگعه مبنگی بگر     برنامه های خواسته با که شده مشاهده بودجه الیحه در

 (0731مصاحبه با برادران شرکاء ) .ندارد سازگاری تر شدن دولت کوچ 

 هگای  هزینگه  و درآمگدها  مبلگغ  کگه  کنگد  می ای ایجاب جهبود منطق ازآنجاکه .01

 گگرفتن درآمگدهای   صگعودی  روند شود داده کاهش امکان حد در اختصاصی

شگبیری  ) نیست صحیحی گیری جهت های مختل ، در بودجه سال اختصاصی

 .(0731 ،گرانید ونژاد، خلعتبری 

تدری   ههای گاشته ب طی سال :ای مناسب بعضی اقال  بودجه بندی عد  طبقه .07

 لیگ دل بگه کگه   شدههای مختل  در درآمدهای بودجه منظور  اقالمی با ماهیت

المللگی   هگای بگین   عد  دقت در قرار گرفتن در جگای مناسگب خگود، مقایسگه    

درآمدهای دولت و حتی مقایسه درونی ساالنه آن را با مشگکل مواجگه کگرده    

 :گردد یمبرای مثال چند نمونه به شرح زیر ذکر . است

های مختل  درآمدی  المی با ماهیت مشابه هستند که در بخشاق( ال 

های  طور مثال درآمد حاصل از واگااری سها  شرکت به) .شوند منظور می

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بخش درآمدهای متفرقه منظور 



 80ریزی کشور سن جریان امور در بودجهجوی حُودر جست 

 

 

که درآمد حاصل از واگااری سها  سازمان صنایع ملی در  گردیده درحالی

همچنین درآمدهای حاصل از اجاره . شود دها درج میبخش سو  درآم

که درآمد حاصل  های دولتی در بخش سو  درآمدی ذکرشده درحالی ساختمان

 .(گردد های دولتی در بخش چهار  منظور می از فروش ساختمان

رغم داشتن ماهیتی مشابه  برخی از اقال  درآمدی بودجه عمومی دولت به( ب

حجم  آنکهشوند، بدون  های عمومی منعکس میصورت پراکنده در درآمد به

 .ها مشخص باشد کلی آن

قانون محاسبات عمومی منابعی که تحت عنوان وا ، انتشار  01طبق ماده ( ج

های سال قبل و عناوین مشابه در قانون  اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت

یر عنوان سا شود، درآمد محسوب نشده بلکه به بینی می بودجه کل کشور پیش

است  یدرحالاین . منابع تأمین اعتبار باید در بخش تأمین مالی منظور گردد

، درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت در بخش ها سالکه در بعضی 

گردید و همچنین استفاده از  درآمدهای حاصل از فروش کاال ذکر می

تسهیالت بان  جهانی در بخش درآمدهای متفرقه بودجه عمومی ملحو  

 (0731مومنی، ).شد می

درصد از کگل اعتبگارات بودجگه عمگومی در      71 بر بالغسهمی  در سند بودجه، .01

تگوجهی از   منظورمی شود یعنی بخش قابگل ( بدون برنامه)های متمرکز  ردی 

شگود کگه    های اجرایی از محل اعتبارات متمرکز پرداخت می اعتبارات دستگاه

 .ایجاد کرده استاین امر مشکالت زیادی را در تخصیص بهینه منابع 

انگد کگه نگاقص اصگول      زمان اقالمی در سگند بودجگه اضگافه شگده     باگاشت  .01

ترین این  مهم. اند ریزی و انضباط مالی بوده و کارایی آن را کاهش داده بودجه

ایگن اقگال  دارای نگواقص و مشگکالتی     . هزینه هسگتند  -موارد، اقال  درآمد
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هگای دسگتگاه،    اولویت هزینگه  عد  رعایت: اند از ها عبارت هستند که اهم آن

عد  تمایز میان وظای  حکومتی و تصدی دولگت، ایجگاد ابهگا  و تگداخل در     

گااری میان دولت و مجلس شورای اسالمی، اختصگا  هزینگه    وظیفه قیمت

اند، نقص قانون محاسگبات   هایی که در وصول درآمد نقشی نداشته به دستگاه

هگای درآمگد هزینگه،     ز محل ردیگ  های زیربنایی ا عمومی، تأمین اعتبار طرح

ها، مگرتبط سگاختن اعتبگار و     ها، ثابت بودن مبلغ تعرفه مشخص نبودن تعرفه

تگر   های نامناسب تشویق کارکنان و از همه مهم سق  درآمد، استفاده از شیوه

کند که در قالب بودجگه   نقص اصل عد  تخصیص بودجه، این اصل بیان می

دی را به مخارج و هزینه مشخصی تخصگیص  گونه درآم توان و نباید هیچ نمی

قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت "تصویب  .داد

الاکر بوده  اقدا  مثبتی برای رفع مشکالت فوق "و مصرف آن در موارد معین

توان انتظگار داشگت    هزینه می –تسری آن به سایر موارد درآمد  درصورتکه 

اجگرای   درصگورت البته ) .انضباط مالی صورت گیردتحول مهمی در برقراری 

 (0731 کردبچه) ،(ها کامل آن در همه زمان

 هگا  آن ارسال واجرایی  یها دستگاهی توسط ا بودجهپس از تهیه پیشنهادهای  .08

 یجگا  به ها وزارتخانهو  ها دستگاه، مسئولین یزیر برنامهبه سازمان مدیریت و 

بگرای افگزایش مبلگغ     یگگر  یالبگ  قیگ ازطر رعایت قوانین و مقررات مربگوط، 

بودجگه خگود اقگدا      یهگا   یگ ردبودجه و افزایش تعگداد   یها  یرداعتبارات 

 (0738،وبودجه برنامه مصاحبه با یکی از کارشناسان سازمان) .کنند یم

رونگد   هگا  آن سگاالنه  تکگرار  و بودجگه  سگاالنه  های تبصره احکا  تاکنون تعداد .03

 احکگا   از تعگدادی  آوری جمگع  رغگم  بگه  0731 سال در. صعودی داشته است

، "دولگت  مگالی  مقررات از بخشی تنظیم "قانون  در بودجه قوانین های تبصره

 31 از بگیش مگثالً   .نیافگت  کگاهش  بعدی های سال بودجه های تبصره احکا 
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 بودجگه  هگای  تبصگره  احکا  تکرار ی  سال، بودجه های تبصره احکا  درصد

 بگوده  تگر  قبل سال بودجه احکا  تکرار زنی ها آن از بسیاری که) سال قبل بود

 .این احکا  است دائمی ماهیت دهنده نشان امر و این( است

 بلکه نیستند، ای بودجه های ردی  بر توضیحی تنها نه ها تبصره احکا  از برخی .03

 قیگ ازطر درواقگع  (یا ربودجگه یغاحکگا   ) .ندارنگد  بگا بودجگه   ارتبگاطی  ماهیتاً

 و حقگوقی  اجرایگی  مشگکالت  رفگع  ظگور من بگه ، بودجگه  الیحگه  هگای  تبصره

و  یخلعتبگر  ، نگژاد شبیری) .ردیگ یمگااری صورت  قانون اجرایی، های دستگاه

 (0731 ،دیگران

 هکگ  اسگت  شگده  مک، ح0737بودجه سال  الیحه( 0)تبصره  " "بند  در مثالبرای  

 توزار اریگ اخت در را یاتیگ مال انیگ مؤد اطالعات کیربانیغ یاعتبار و مؤسسات هابان 

چنگد   .نگدارد  آن یهگا   یرد و 0737 بودجه با یحکمی ارتباط نیچن .دهند قرار اقتصاد

 :در جدول زیر آمده است یا بودجه ریغ ا کاح عنوان مثال دیگر با

 0080ی الیحه بودجه سال ها تبصرهبررسی  -0جدول 
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 ح بند 7جزء  -ع -  -ج -ا: بندهای« 0»تبصره 

 ،: بند« 1»تبصره 

 ض –   -  -ز -ذ -ت -ب: بندهای« 7»تبصره 

بند ( 1 و 1 و 0) 3 و 3و  8و  1و  1و  1اجزای : بندهای« 1»تبصره 

 د -خ -چ -، -ب

 ش -  -ژ -ز -خ –ح : بندهای« 1»تبصره 

 خ -ج: بندهای« 3»تبصره 

 ت -ب: بندهای« 01»تبصره 
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 ها تبصره معیار

 ز -ذ: بندهای« 00»تبصره 

 ژ -ح -ج -ا -ت: بندهای« 01»تبصره 

 ت: بند« 07»تبصره 

 ح -ا -ت -، -ال : بندهای« 01»تبصره 

 چ -،: بندهای« 01»تبصره 

 ر -ذ -د -خ -ح -چ -ت -،: بندهای« 08»تبصره 

 ح –ا : بندهای« 03»تبصره 

 ،: بند« 03»تبصره 

 -3 -3-1 تا 0اجزای  -ذ -د -خ -ح –ت : بندهای« 03»تبصره 

 ژ -بند ر 00 -01

 ، -ب: بندهای« 11»تبصره 

   -ل -ک -ی -ط -ز -ج -ال : بندهای« 10»تبصره 

 (0731 ،یخلعتبر و نژادشبیری: )منبع 

هستند و کارکرد  یا بودجهنیز غیر  0733قانون بودجه سال  11و  10تبصرهای  مثالًیا 

، 11یات بر ارزش افزوده است و تبصره ، تمدید قانون مال10تبصره : دارند یگاار قانون

 .تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری است

نشده که هزینه ی   مشخصو  هستند مبهم و ناقص بودجه احکا  از برخی  .03

 .:شگود  پرداخت مگی  یا برنامه یا ای هزینه ردی  چه فعالیت در ی  دستگاه، از

 مشخصکشور،  0737سال  الیحه بودجه (3) تبصره "ج" بند در مثال برای

 مگدار   تأسگیس  در مشگارکت  هزینگه  وپرورش آموزش وزارت که بود نشده

 موجگب  بگه  .دکنگ  پرداخگت  یا برنامه یا یا نهیهز ردی  چه از را مردمی نمونه
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 دیگگر  طگرف  از. اسگت  آن بگرای  اعتبار ینیب شیپ مستلز  پرداختی هر قانون

 کگل  یدار هخزانگ  در بایگد  دولگت  درآمدهای اساسی قانون 17 اصل موجب به

عبگارت   .گیگرد  صگورت  قگانون  موجب به باید ها نهیهز پرداخت و شود متمرکز

 مربگوط  یهگا  نگه یهز صگرف  برنامگه  فوق یها تیفعال اجرای از ناشی درآمد"

 جامعیگت  اصگل  و اساسگی  قگانون  17 اصگل  مغگایر  بنگد  این در "شد خواهد

 .است یزیر بودجه

 در اجرایگی  هگای  دستگاه کردن شری  برای مجوزی احکا  بودجه، از برخی  .11

 و درآمگدها  از مربوطگه،  اعتبگارات  درآمگدها و  کگردن  مجگزا  و دولگت  منگابع 

و  هزینگه  – درآمد یا اختصاصی درآمد :عنوان تحت دولت، عمومی های هزینه

جگدول زیگر   . (0731 ،خلعتبگری و نژاد یریشب)هست  اعتبارات خارج از شمول

 :دهد یمنشان  0737ال چند نمونه از این احکا  را در الیحه بودجه س
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   -ز -د -ح -ت: بندهای« 0»تبصره 

 ،: بند« 1»تبصره 

 بند ب( 7)3و  7جزء  -ال : بندهای« 1»تبصره 

 ا: بند« 1»تبصره 

 ا: بند« 8»تبصره 

 ا: بند« 3»تبصره 

 چ -ا -،: بندهای« 01»تبصره 

 ژ -ر -د -چ -ت: بندهای« 00»تبصره 
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 ها تبصره معیار

 خ: بند« 01»تبصره 

 "ال "بند  8و  1 اجزای« 8»تبصره 

 ح -ب -ال : بندهای« 3»تبصره 

 ب: بند« 3»تبصره 

 ح -ا: بندهای« 00»تبصره 

 ح -ا -ب -ال : بندهای« 07»تبصره 

 ب -ال : بندهای« 08»تبصره 

 چ -، -ب -ال : بندهای« 03»تبصره 

 ب -ال : بندهای« 03»تبصره 

 (0731 ،خلعتبریو نژاد یریشب) :منبع 

 زیگرا  .شگود  می محاسباتی های مسئولیت در اغتشاش به منجر احکا  از برخی .10

 هگای  هدسگتگا  ذیگل  و معگین  هگای  برنامگه  قالگب  در اعتبارات تجمیع جای به

 پگایر  امکگان  را هگا  دسگتگاه  عملکگرد  ارزیابی و ها برنامه ارزیابی که مشخص

 .شود می توزیع ها دستگاه میان واسطه دستگاه ی  قیازطر اعتبارات کنند، می

 دو بگار  ارقا  ": عنوان با ،ها سال بعضی از بودجه الیحه در بزرگی بسیار رقم .11

 ارقگا  "خود وجود عنوان . استکننده  که از هر نظر نگران آمده "شده منظور

های مهم بودجگه   های ساالنه کشور، از نارسایی در بودجه "شده منظور باردو 

، ایگن رقگم برابگر    0737 سگال  بودجگه  الیحگه  برای مثگال در . رود یم شمار به

که در مقایسه با قانون بودجه سگال قبگل    ذکرشده هزار میلیارد ریال 33/017

الز  به ذکگر   .افزایش چشمگیری داشته است( الیرهزار میلیارد  0/11برابر )

 اسگت  ذکرشگده  الیحه بودجه در نامشخص بسیار هویتی با رقم است که این

رقگم در الیحگه بودجگه سگال     ایگن  . (0731شبیری نژاد، خلعتبری و دیگران )
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گگزارش وزارت  )میلیارد ریال درنظر گرفته شده اسگت   173813معادل  0733

 (.0738و دارایی،  یاقتصاد

فرآیند تهیگه و تنظگیم الیحگه بودجگه فاقگد جامعیگت اطالعگاتی و شگفافیت          .17

انجگا  ایگن    انزمگ  مگدت مراحل این فراینگد و   رایز .های اجرایی است تصمیم

و خگود سگازمان مگدیریت و     هگا  وزارتخانگه ی اجرایگی،  هگا  دسگتگاه فرایند، در 

در مدت  توانند ینم ها سازمانو  ها دستگاهکافی نیست و  اندازه بهی، زیر برنامه

را تهیه و اسگتفاده نمگوده و بگا تکیگه بگر       ازیموردنآمار و اطالعات  شده نیمع

سگازمان مگدیریت و   . ی نماینگد ریگ گ میتصگم ی صحی  و قابگل اعتبگار   ها هیپا

پیشنهادهای  کافی برای بررسی و ارزیابی علمی و دقیق زمان همی زیر برنامه

هگای مجلگس   مصاحبه با یکی از کارشناسگان مرکگز پگژوهش    ) رسیده ندارد

 .(0733شورای اسالمی، 

نویسی، تحصیل درآمگدها و ایجگاد    ریزی ازجمله تبصره مراحل مختل  بودجه .11

 .شکلی و ماهیتی است ازنظرهای قانونی  دارای کاستیتعهدات مالی 

ها، تخصیص اعتبارات و مدیریت اجرایی بگر   نامه ها، موافقت بندی هزینه طبقه .11

افزایشی  یزیر بودجه روش درزیرا . ی استوار نیستا شده  یتعرمبنای متقن و 

ی ا بودجگه ارتباط معنگاداری بگین اعتبگارات    ( روش معمول و همیشگی ایران)

و از  دیآ ینم وجودبهی اجرایی ها دستگاهو عملکرد  تیمأمورب و اهداف، مصو

ی اجرایگی  هگا  دستگاهنیز توسط  ینانیاطم قابلطرفی آمار و اطالعات معتبر و 

و مجلگگگس فگگگراهم   ی دولگگگتا بودجگگگه یهگگگا یریگگگگ میتصگگگمبگگگرای 

 (0733قاسمی،خضری و پناهی،).گردد ینم

هگای   گانه مرزبنگدی  ین قوای سههای درون مدیریت دولت و در ب از مسئولیت .18

 .ی وجود نداردا شده  یتعرقطعی و 
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شگود و در   ها کمتر توجه می ریزی کشور به کارایی هزینه در نظا  فعلی بودجه .13

هگا اختصگا     هگا بگه آن   هگایی کگه هزینگه    تخصیص اعتبارات، کارایی بخش

تباطی موجود، ار یبندهزینه  یها روشدر  رایز .گیرد یابد، مدنظر قرار نمی می

کار برده شده، همیان منابع ب یا رابطهوجود ندارد یعنی  ها ستادهو  ها دادهمیان 

سگازمانی در نظگر گرفتگه     یهگا  تیگ مأمورو اهگداف و   شگده  انجا  یها نهیهز

اجرایگی و   یهگا  دسگتگاه در  هگا  نگه یهزبرای مثال بیشترین سگهم  ) .شود ینم

 در ،گگر ید عبارت به (نی است، مربوط به هزینه دستمزد نیروی انساها وزارتخانه

تخصیص منابع براسا  تصمیمات عقالیی که متکگی   یزیر بودجهاین روش 

نبگود اطالعگات    لیگ دل بگه و  شگود  ینمگ باشد، انجا   سنجش قابلبر پیامدهای 

منگابع نیگز    مؤثر، مدیریت شده ینیب شیپ یها نهیهز درموردصحی  و روزآمد، 

 . وجود ندارد

شگود امگا در عمگل     طور صوری متوازن بسته مگی  اگرچه سند بودجه کشور به .13

بیش برآورد درآمدها و عد  تحقق بخشی از منابع درآمدی و همچنین  لیدل به

 شگوند  نه همواره بگا کسگری مواجگه مگی    های ساال کم برآورد مصارف، بودجه

 .(0730 ،مجلس شورای اسالمی یها پژوهشگزارش مرکز )

عملیگاتی شگدن   : ریگزی عملیگاتی   بودجگه  یجا بهریزی افزایشی  اجرای بودجه .13

بود اما کاری از پیش نرفت زیرا عز  اجرایی  شده مطرح 0731بودجه در سال 

ششگم   ساله پن برنامه  براسا ولی اکنون قرار است  .کردن آن وجود نداشت

اجرایگگی عملیگگاتی شگگود  هگگای دسگگتگاهدرصگگد  11بودجگگه  هرسگگالتوسگگعه، 

 .عملیاتی گگردد  ها دستگاهودجه همه پس از پایان برنامه ماکور، ب که طوری به

عملیاتی کردن بودجگه در چگارچوب برنامگه ششگم توسگعه، بایگد ابتگدا         یبرا

مشگخص، و سگپس متناسگب بگا      هگا  فعالیگت پیشرفت سالیانه اهداف کمی و 

 براسگا  ، بودجه تخصیص داده شود، یعنی تخصیص اعتبار بعدی ها پیشرفت
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 برخگوردار اسگت   ای ویگژه میگت  عملکرد قبلی اسگت و ارزیگابی عملکگرد از اه   

 .(0738 ،مصاحبه با نوبخت و کردبچه)

قانون اساسی تما  درآمدهای دولت بایگد بگه خزانگه واریگز      17اصل  براسا  .71

طبق اصل شاملیت بودجه نیز، بودجگه بایگد شگامل تمگامی درآمگدها و      . گردد

اسگت کگه در بخگش عمگومی      یدرحالاین . ترین اقال  باشد ها تا جزئی هزینه

 ر، ساختارهای تشکیالتی دیگر مانند بنیادها و نهادها وجگود دارد کگه در  کشو

هگا انعکاسگی در بودجگه     عین استفاده از منابع بودجه عمومی، درآمگدهای آن 

مالیات عملکرد برخی از این نهادها در بخش درآمگدهای   0737از سال . ندارد

  .گردد می ها مسترد ها، به آن شود ولی در طرف هزینه مالیاتی منعکس می

های دولتی که سهم بسیار زیادی از بودجه کل کشور را  سوی دیگر، شرکتاز

هگای خگود ارائگه     دهند، عملکردی از درآمگدها و هزینگه   به خود اختصا  می

بنگدی کشگور حضگوری     ریزی و بودجه دهند و بدین ترتیب در نظا  برنامه نمی

هگای   حسابرسگی شگرکت  شود تا امر نظگارت و   این امر باعث می. مؤثر ندارند

 .(0731جعفرنیا و جاهد، ) دولتی نیز با مشکل مواجه گردد

 های دولتی بودجه شرکت: های دولتی در بودجه کشور جایگاه نامناسب شرکت .70

شود بلکه باید بگه   های اجرایی تهیه نمی ها و دستگاه به شیوه بودجه وزارتخانه

نگد بودجگه را بگه    توان ها برسد و طبگق قگانون مگی    تصویب مجمع عمومی آن

موجبگات کگاهش مالیگات و     اینکگه خود اصالح نمایند، مشروط بگر   دید صالح

د و میگزان اسگتفاده از درآمگد عمگومی را افگزایش      نسها  دولت را فراهم نکن

تخصصی مجلس نیگز   یها ونیسیکمها در  از طرفی بودجه این شرکت. دننده

و هگم در عملکگرد    رندیگ یمهم بودجه دولتی  ها شرکتاین . شود بررسی نمی

استقالل دارند و به معنی واقعی پاسخگویی ندارنگد بنگابراین، سگاختار ناسگالم     

ها زیان عملیاتی داشته باشند که درواقگع   تعداد زیادی از آن ها موجب شده آن
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 و ایجاد تور  در کشور اسگت  یکی از عوامل مهم کسری بودجه ساالنه دولت

 .(0738نوبخت و کردبچه، مصاحبه )

انجگا  امگور    :کشگور دارای امضگای طالیگی اسگت     ودجگه و ب رنامگه بان سازم .71

های  کارشناسی و برآورد ارقا  مقدماتی بودجه و تعیین سق  اعتبارات دستگاه

های ساالنه است که در سگازمان   ترین مراحل تهیه بودجه اجرایی یکی از مهم

این برآوردهگا پایگه و    هاینکبا توجه به . گیرد کشور صورت می ودجهو ب رنامهب

گیرد، باید حداکثر تالش به عمل آید تا برآوردها متکگی   اسا  بودجه قرار می

هگای   های دقیق و فگار  از هرگونگه ارزش داوری و اعمگال سگلیقه     حلیلتبه 

حاضگگر در برخگگی مگگوارد مسگگئولین بررسگگی بودجگگه  درحگگال. شخصگگی باشگگد

کشگور حتگی بیشگتر از خگود      ودجگه و ب رنامهبهای اجرایی در سازمان  دستگاه

کگه   ورزند، درحالی ربط نسبت به افزایش دستگاه اصرار می دستگاه اجرایی ذی

مگوردی را   گیری بی سخت ،بنا به دالیلی در تأمین اعتبار دستگاه اجرایی دیگر

های فساد در مرحله تهیگه و تنظگیم    بنابراین یکی از گلوگاه. نمایند اعمال می

و  رنامگه بهای اجرایی در سازمان  ، تعیین سق  اعتبارات دستگاهالیحه بودجه

 یمختلفگ هگای   آیگد، وعگده   وجود مگی  های زیادی به البی. کشور است ودجهب

توانگد اشگکال    مگی  شگود،  به کارکنان سازمان داده می( ویژه در زمان آینده به)

دیریت و مصاحبه با یکی از کارشناسان سازمان م)مختل  رشوه ردوبدل گردد 

 .(0738 یزیر برنامه

و  رنامگه بسگازمان  )هگای سگتادی    وزیران، دسگتگاه  در بررسی بودجه در هیئت .77

هگای   در مقابل دستگاه( ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بان  مرکزیودجهب

به همین دلیل پیشنهادهای اصالحی که همراه با . اجرایی در اقلیت قرار دارند

هگا و یگا انجگا  اصگالحات اساسگی در       یی بیشگتر در هزینگه  جگو  اعمال صرفه

آورد از طگرف دیگگر    نمگی  دسگت  بههای مزبور بوده غالباً رأی کافی را  دستگاه



 90ریزی کشور سن جریان امور در بودجهجوی حُودر جست 

 

 

پیشنهادهای افزایش بودجگه بگا برخگورداری از امکانگاتی بیشگتر و مگازاد بگر        

های اجرایی به تصویب هیئت دولگت   پیشنهاد اولیه، معموالً با ائتالف دستگاه

بنگابراین، از دیگگر    .است شده لیتعدهای اخیر  البته این روند در سال. رسد می

بررسگگی الیحگگه در  هنگگگا هگگای فسگگاد در مرحلگگه تنظگگیم بودجگگه،   گلوگگگاه

وزیگر   قیگ ازطرهگا   دیگر مدیران و روسای دستگاه عبارت وزیران است به هیئت

اسگبات  مصاحبه با یکی از حسابرسگان دیگوان مح  ) کنند نفوذ می مربوط اعمال

 .(0733عمومی کشور 

 نفگوذ  اعمگال  و سیاسگی  تصگمیمات  تگابع  ها دستگاه بودجه کاهش یا افزایش .71

 سگنجش  و مگدیران  پاسخگویی میزان و بوده ها آن زنی چانه قدرت و اشخا 

 .(0731 ،جاهد و جعفرنیا)است  کمرن  آنان پایری مسئولیت میزان

طگور مثگال    بگه . اسگت مشاهده  تأثیر مالحظات سیاسی در ساختار بودجه قابل .71

قانون محاسبات عمومی، منابع مالی مربگوط بگه فگروش اوراق     01طبق ماده 

شگود و بایگد تحگت سرفصگل      قرضه و یا اوراق مشارکت درآمد محسوب نمی

ایگن  . دوشگ  سایر منابع تأمین اعتبار یا منابع تأمین کسری بودجه منظگور مگی  

ری بودجگه، درآمگد   ، برای پوشاندن کسگ ها سالاست که در بعضی از  یدرحال

. حاصل از فروش اوراق مشارکت در درآمدهای عمگومی منظگور شگده اسگت    

همچنگگین بگگرای افگگزایش صگگوری سگگهم اعتبگگارات عمرانگگی، بخگگش عمگگده 

 دهیگ گردالتفاوت سررسید ارزی، در اعتبگارات عمرانگی منظگور     بازپرداخت مابه

 .است

اخیر  یها سالهایی که در  سیاست ازجمله :یا بودجههای  عد  رعایت سیاست .78

تگأمین اعتبگارات    به هنگا  تهیه و تدوین لوای  بودجه مورد تأکید دولت بوده،

االمکان منظور نکگردن اعتبگار بگرای     های در دست اجرا، و حتی موردنیاز طرح

در بعضگی از   رغگم ایگن امگر،    به. های جدید در الیحه بودجه است شروع طرح
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جگایی   جابگه  قیگ ازطراسالمی بررسی بودجه در مجلس شورای  ها هنگا  سال

هگای   منظگور کگردن طگرح    اعتبارات و یا حتی افزایش صوری منابع، اقدا  بگه 

هگای موجگود،    جدید به عناوین طگرح  جدید و یا افزودن اسم ی  یا چند شهر

های در درسگت   طرف موجب افزایش تعهدات طرح این اقدا  ازی . شده است

های موجود را با مشگکل   ار طرحاجرای دولت شده و از طرف دیگر تأمین اعتب

های فسگاد در   پس یکی دیگر از گلوگاه .(0731 ،کردبچه) مواجه ساخته است

با ) یکارشناستهیه الیحه بودجه اینجاست یعنی با انگیزه غیراقتصادی و غیر 

طگرح عمرانگی جدیگد بگرخالف      (انگیزه سیاسی یا برای حفظ منافع گروهگی 

 .شود موجب عد  کارآمدی بودجه می این مشکل. گردد مقررات، اضافه می

 :هگای اجرایگی کشگور    حاکمیت تفکر و رفتار غیراقتصادی بر مسئولین دستگاه .73

های دولتی این تفکر حاکم است که تا سرحد  برای پیشنهاد بودجه در دستگاه

گگاهی دو تگا سگه    )ها باید بیشتر از نیازهای واقعی اعال  گگردد   امکان هزینه

هگا   پس از تعدیل مراحگل مختلگ  رسگیدگی، بودجگه آن     تا( برابر نیاز دستگاه

شگده   توجهی به قیمگت تمگا    این تفکر موجب بی. کاهش واقعی نداشته باشد

های زائد و اتالف منابع کشگور در وسگعت زیگاد     ها، ایجاد هزینه واقعی فعالیت

 .(0738 رمضانی،) شود می

بگر اصگل    حاضر تهیه و تنظیم بودجگه در نظگا  اداری کشگور مبتنگی     درحال .73

هگای   استقرار و حفظ موجودیت سازمانی است نه بر مبنای اهداف و مسئولیت

هگای   های دولتی، ضرورت بودجه دستگاه دیگر در تدوین عبارت به آن دستگاه،

و کاهش تور  و افزایش رفاه مرد  مطرح نیست بلکه  اقتصادی واقعی جامعه

بگر و هگم    ها هم هزینگه  های آن های اجرایی که فعالیت استمرار حیات دستگاه

هگا بگرای    به همین دلیل رقابت شدیدی بین دستگاه. زاست، اهمیت دارد تور 
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حسابرسگان  مصگاحبه بگا یکگی از    ) افزایش سهم خواهی از بودجه وجگود دارد 

 .(0733 دیوان محاسبات عمومی کشور

های اجرایگی کشگور بگا سگازمان مگدیریت و       زنی مسئولین دستگاه قدرت چانه .73

کننده میگزان موفقیگت درافگزایش سگهم      وزیران، تعیین ی و با هیئتریز برنامه

هگا و اهگداف    این موضوع بگرخالف سیاسگت  . ها از بودجه کل کشور است آن

 .اقتصادی بودجه و کارآمدی آن است

هگگای علمگگی  هگگای اجرایگگی بگگا روش آشگگنا نبگگودن برخگگی مگگدیران دسگگتگاه .11

ریفاتی تلقی نموده و بگه  ها چنین مشاغلی را تش در برخی سازمان :ریزی بودجه

سنخیتی  ها آنهای کالسی   دانش و آموخته کنند که نه با افرادی واگاار می

 .(0738رمضانی، ) ها آندارد و نه با تجارب عملی 

به لحا  عد  شفافیت قوانین و مقررات مگالی و وجگود خاهگای مقرراتگی،       .10

اجگرای   نکگه ایرغگم   هگای دولتگی بگه    های اجرایی و سگازمان  برخی از دستگاه

اقگدا  بگه    اما شود، ها محسوب نمی های عمرانی از وظای  تخصصی آن پروژه

نمایند و غیر از ایجاد اخگتالل در نحگوه فعالیگت     های عمرانی می اجرای پروژه

ازجملگه ایگن   . گیرنگد  بخش غیردولتی، از وظای  تخصصی خود نیز فاصله می

فرهنگ  و ارشگاد اسگالمی    های دادگستری و  توان به وزارتخانه ها می دستگاه

 .اشاره کرد

شگامل  )هگای دولتگی    ها و سگازمان  های خدماتی وزارتخانه عد  کارایی فعالیت .11

و فقگدان تجربگه مگؤثر و سگابقه     ( های واگاارشده به بخش غیردولتگی  فعالیت

کافی در بخش غیردولتی بگرای بگر عهگده گگرفتن برخگی از وظگای  قابگل        

 .واگااری دولت

ای  های مالی و بودجه های تشکیالتی با سیاست سیاستناپیوستگی بین  وجود .17

 .دولت
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وجود ساختار نامتوازن نیروی انسانی از بعد کمی و همچنگین بافگت نیگروی      .11

و ترکیگب مشگاغل    ازیگ موردنهای  ها و رشته ها، مهارت انسانی از بعد تخصص

خضگگری و  قاسگمی، ) و مشگاغل غیگگر اصگلی و پشگتیبانی    یواصگل تخصصگی  

 .(0733پناهی،

بگه نگا  بخگش    )ود ساختارهای تشکیالتی موازی با نظا  تشکیالتی دولت وج .11

 .کالن دولت یها سازمانعملیات موازی در درون  و همچنین انجا ( عمومی

های  دهی تشکیالت دولت، از روش بالنسبه اندک الگوهای سازمان یمند بهره .18

 .علمی و تجارب سایر کشورها منطبق با خصوصیات بومی و ملی کشور

 .ای مناسب و متناسب در ارائه خدمات د ساختار تعرفهنبو .13

مصگاحبه  ) گیگری اداری و تشگکیالتی   در نظا  تصمیم ازحد شیبوجود تمرکز   .13

 .(0731برادران شرکاء 

های دولتی  های دستگاه نبود نظم و قاعده و ضوابط معین در استقرار ساختمان .13

های سنگین و  هزینهو عد  استفاده بهینه از فضاهای اداری موجود و پرداخت 

 دولگت و مصگرف   یها نهیهز هیرو یببه افزایش  یتوجه یب) .بها مورد اجاره بی

 (غیر بهینه بودجه

اجرای درست بودجگه، کگه    های مختل  در نظارت عملیاتی بر نارسایی وجود  .11

 :را به شرح زیر خالصه نمود ها آن توان می

 ز عملکرد منگابع و  ریزی ناشی ا حاضر یکی از مشکالت نظا  بودجه درحال

در زمینه مصارف، دولت بگدون توجگه بگه امکانگات محگدود      . مصارف آن است

ای را بر عهده دارد که برخی از این وظای  به اجرای  درآمدی، وظای  گسترده

کگه سگاالنه مبلگغ شگایان      طگوری  شود، به هایی با اولویت کمتر مربوط می طرح

هگا در مرحلگه    غالب ایگن طگرح  . یابد توجهی از بودجه به این امر اختصا  می

 –های بخشگی   تعیین ترکیب به جهت عد  استفاده از الگوهای دقیق در تهیه،
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عمرانی، موجب برآوردهای غیرواقعی و درنتیجگه اعمگال    –ای و جاری  منطقه

. گگردد  هگای عمرانگی مگی    های متعدد و طوالنی شدن مدت اجرای طرح تعدیل

هگای   بودجگه، تگأمین مگالی اعتبگار طگرح     همچنین در ارتباط با منابع درآمگدی  

ی قیمگت نفگت در   هگا  نوسگان گیرد و با  عمرانی تحت تأثیر درآمد نفت قرار می

ها، تخصیص اعتبار کگه   بازار جهانی و درنتیجه وقفه در تأمین منابع مالی پروژه

گردد با  کشور محسوب می وبودجه برنامهعنوان ابزار نظارت عملیاتی سازمان  به

کارایی نظارت عملیاتی را کگاهش   جهیدرنتگردد، و  ی مواجه میمشکالت زیاد

 .(0733احمدی، ) دهد می

 ضگع  نظگا    ( 0: ریزی ایران بنگا بگه دالیگل    بخش نظارت، نظا  بودجه در

نهادهگای نظگارتی و    ضع ( 7نظرات سیاسی و  لیتحم( 1بازخورد اطالعاتی، 

  نظگارت بگا سگایر    ، ارتباط ضعی  و ناکارآمدی بگین نظگا  ها آننقص اختیارات 

هگای   نگر بودن بودجه به جهت گاشته از طرفی. ریزی وجود دارد مراحل بودجه

 براسگا  های نظارتی و صگرفاً   ساالنه، اعتبارات عمرانی بدون توجه به گزارش

شود و بدین ترتیگب   های اجرایی تصویب و تخصیص داده می زنی دستگاه چانه

 .برخوردار نیستساختار نظارت بر بودجه از نظا  منسجمی 

  کشگور بگا تأثیرپگایری از تغییگرات و      وبودجگه  برنامگه نقش نظارتی سازمان

است که در رابطه با تهیه، انتخاب و ارزیگابی فنگی،    یا گونه بهتحوالت کشور، 

در رابطه با بازدیدهای نظارتی نیگز،  . ی زیادی داردها یکاستها،  اقتصادی طرح

 ودجهو ب رنامهب ها تحت نظارت سازمان درصد از پروژه 11طور متوسط حدود  به

هگای اجرایگی مگورد نظگارت قگرار       خگود دسگتگاه   قیازطرها  است و بقیه پروژه

های نظارتی در فواصل نسگبتاً   گزارش اینکهعالوه بر این با توجه به . گیرند می

. از انعکگا  مگؤثری برخگوردار نیسگت     هگا  آنشوند، لاا نتای   طوالنی تهیه می

وه بر بازدیدهای نظارتی، موظ  بگه بررسگی   بودجه کشور عال و برنامهسازمان 
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ها نیز هست، لیکن تاکنون در انجا  این وظیفه موفقیت  فنی و اقتصادی پروژه

تر شدن مگدت اجگرای    وجود این مشکالت باعث طوالنی. چندانی نداشته است

 و برنامگه که طبق گزارش خگود سگازمان    طوری به. های عمرانی شده است طرح

های  از همه پروژه تواند ینمزمانی اجرای بودجه  در دوره بودجه کشور، سازمان

تگر از برنامگه    ها عقگب  تعداد زیادی از پروژه آورد، عمل بهانجا ، بازدید  درحال

 "نسبتاًی بعد، ها سالبه  شده منتقلی ناتما  ها پروژهتعداد  زمانی خود هستند و

 .زیاد است

   تار منسگجمی برخگوردار   نظارت و کنترل عملیاتی بودجه در ایگران از سگاخ

هگای اجرایگی    توجهی از نظارت در دستگاه قابلکه اوالً بخش  طوری به. نیست

گیرد، ثانیاً برخی از نهادها و مؤسساتی که به نحوی از بودجه دولت  صورت می

قانونی، ملگز  بگه ارائگه عملکگرد      شوند به جهت وجود خاهای تأمین مالی می

هگا از   تی دولتگی نیسگتند و هگر یگ  از آن    های خود به نهادهای نظگار  فعالیت

این امر منجر به عد  اجگرای کامگل مگاده    . کنند مقررات خا  خود تبعیت می

نظارت عملیاتی دولگت بگرای اجگرای     درخصو قانون محاسبات عمومی  31

های عمرانی، که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی  ها و طرح فعالیت

 73شود و همچنین عد  اجرای کامگل مگاده    ین میتأم ،منظور در قانون بودجه

کشور به ارائه گزارش  وبودجه برنامهمبنی بر الزا  سازمان  وبودجه، قانون برنامه

و  خضگگری قاسگگمی،).گگگردد سگگالیانه مگگی پیشگگرفت عملیگگات عمرانگگی بودجگگه

 (0733،پناهی

عنگوان نماینگده    رونگد و بگه   مگی  شمار بهها رکن اصلی نظارت مالی  حسابی ذی .10

هگای   ارت امور اقتصادی و دارایی برای اعمال نظگارت و تگأمین همگاهنگی   وز

هگگا، مؤسسگگات و  الز  در اجگگرای مقگگررات مگگالی و محاسگگباتی در وزارتخانگگه

اشخاصگی از تگوان و    ایگن  "معمگوالً امگا  . کنند دولتی فعالیت می یها شرکت
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 حجگم زیگاد کگار در    لیگ دل بگه و . های اجرایی الز  برخوردار نیستند صالحیت

عملیات مالی چنگد   اجبار به شده نییتعحساب  محلی، ذی های برخی از دستگاه

بگدیهی اسگت ایگن شگیوه نظگارت      . خگود دارد  دستگاه دولتی را تحت نظارت

اسگالمی  ) موجب بروز آثار نگامطلوبی در سگاختار بودجگه کشگور خواهگد شگد      

 .(0731 بیگدلی،

هایی  ضمن تبصره های ساالنه محورهای خارج از شمول نظارت که در بودجه .11

. شگود  هگای نظگارت مگالی محسگوب مگی      گردد از دیگر نارسایی مشخص می

صورت کم  به اشخا  حقیقی و حقوقی  همچنین مبالغی از اعتبارات که به

گیگرد فاقگد هرگونگه     صورت مگی ( قانون محاسبات عمومی 30موضوع ماده )

اه اجرایی را باشد که نظارت مالی دستگ دستورالعمل و ضوابط اجرایی الز  می

 .(0731کردبچه، ) سازد دشوار می

هگای عمرانگی مسگتلز  اسگتفاده از      ها و پگروژه  نظارت و کنترل مؤثر بر طرح .17

ای است که ضمن ارائه اطالعات کافی به سیسگتم   سیستم حسابداری مکانیزه

در نظا  مالی فعلی . ها نیز مؤثر واقع گردد نظارت، برای افزایش کارایی هزینه

شگبیری  ) مکانیزه کامل و مناسبی وجود ندارد   حسابداری عمرانیکشور، نظا

 .(0733نژاد، 

های عمرانگی، انحصگار    های نظا  حسابداری فعلی طرح یکی دیگر از نارسایی .11

در این روش درآمدهای نقدی . حسابداری دولتی به ثبت معامالت نقدی است

رسند و لاا  می های نقدی به هنگا  پرداخت به ثبت به هنگا  وصول، و هزینه

های تعهگدی   های تنظیمی بدون توجه به حساب مازاد یا کسری صورتحساب

اسناد حسابداری که از این طریق در اختیگار  . شود صورت نقدی منعکس می به

طگور عمگده شگامل حسگاب      گیرد خیلی محدود بوده و به نظا  نظارت قرار می
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ی هزینگه تمگا  شگده    باشد و در زمینگه نگهگدار   های می ها و پرداخت دریافت

 .فاقد کارایی الز  است ها، پروژه

تهیه عملکرد  اینکههای متمرکز در قوانین بودجه ساالنه عالوه بر  تعداد ردی  .11

ریزی را از حالگت   سازد، نظا  بودجه ساالنه بودجه و تفریغ بودجه را دشوار می

هگای    در همین زمینه مسئله تمرکز اعتبارات و ردیگ . کند ای خارج می برنامه

هگای   اصلی نیز شایان توجه است که ضمن ایجگاد عگد  شگفافیت در برنامگه    

هگای   ها، کنترل کمی و کیفی اهداف و عملکرد جداگانه برنامه اجرایی دستگاه

 .(0731کردبچه، ) سازد ها را غیرممکن می اجرایی آن

بگا   دولگت  عمگومی سگالیانه   بودجه مصوب مبالغ میان توجه قابل شکاف وجود .18

سگال   بودجگه  شگکاف در  این میزان :برای نمونه: آن، به مربوط ملکردع مبالغ

 3/13 سپس به و 0731 سال در درصد 11 بوده که به درصد 01 برابر ،0733

 خگود  تواند یم که رسیده 0731 سال درصد در 71 به و 0730 سال در درصد

 سگال  چهگار  طگی  دولگت ( یا بودجگه ) مگالی  یانضگباط  یبگ  رشگد  از یا نشانه

 در درآمدها ینیب شیپ که شود یممسئله باعث  از طرفی این .باشد یسموردبرر

 موضگوع  ایگن  و ؛ودش گر جلوه کنترل رقابلیغ ها نهیهز و اتکا رقابلیغ بودجه،

از  یکگی  و شگده  قلمگداد  دولگت  بودجگه  در پنهان بودجه کسری از نشانی خود

 ارشگگز )اسگت   بودجگه  کسری این تداو  کشور، در مزمن تور  عمده دالیل

 .(0731 :بودجه، دیوان محاسبات کالن یها شاخص تحلیلی

 کگل  بودجگه  از دولتگی  یهگا  شرکت بودجه سهم که دهد یم نشان ها یبررس .13

 از آن افگزایش  که افتهی شیافزا عملکرد بُعد از هم و بُعد مصوب از هم کشور

 بودجگه  تفریغ گزارش بر مبنای که یطور به بوده، چشمگیر بسیار عملکرد بعد

 که رسیده 0731 سال در درصد 31 به 0733 سال در درصد 37/8 از اتی،سنو

، (11)اصگل   کلگی  یهگا  استیس براسا  آمده عمل به یها یواگااربا توجه به 
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 افگزایش  معنگی  بگه  ی دولتگی هگا  شگرکت  بودجگه  بسگیار زیگاد   این افگزایش 

ی هگا  اسگت یس اصلی هدف که یدرحال است، اقتصاد در دولت یها یگر یتصد

 تقلیگل  و دولگت  انگدازه  یسگاز  کوچگ   اساسگی،  قگانون  11 اصگل  کلگی 

 .بوده است دولت یها یگر یتصد

یکگی دیگگر از    مصگوب،  بودجگه  بگه  دولتگی  یها شرکتبودجه  تحقق درصد .13

 تفریگغ  گگزارش  بگر مبنگای   کگه  یطور به است، بودجه اهمیت حائز مشکالت

 ددرص 071 به 0733 سال در درصد 001 از این میزان تحقق سنواتی، بودجه

 ماده در که است یا اجازه به مربوط آن اصلی دلیل که رسیده 0731 سال در

 بودجگه  اصگالح  بگر  ، مبنگی "دولگت  مالی مقررات از بخشی تنظیم "قانون 1

 نظگر  بگه  و شگده  داده ها شرکت این به مالی، سال طول در دولتی یها شرکت

 تحلیلی گزارش) گردد اصالح قانون ماکور باید مشکل این رفع برای رسد یم

 .(0731 :بودجه، دیوان محاسبات کالن یها شاخص

 .نیست روشن ها برنامه و عملیات قانونی اهداف تحقق زمان  .13

 کگارآیی در  و اثربخشگی  بر تأثیر زیادی است که عاملی اولین بودجه اینکهبا  .81

اقگال    زیگرا . شگود  ینمگ کامل رعایگت   طور به بودجه جامعیت اصل دارد کشور

 اسگت  اجرایگی  دستگاه از تعدادی فقط هزینه و درآمد ا ارق منحصر به بودجه

 هگا  آندر  یی که دولتها دستگاهشود، اما  یم تکرار ساله همه سنتی طور به که

 و اسگت  غیردولتی ها آن حقوقی شخصیت است ولی سرمایه هنگفتی صاحب

 جگامع  .شگود  ینمکنند را شامل  یم هزینه و درآمد کسب جداگانه صورت بهیا 

 از برخوردار یها دستگاه کلیه بودجه بینی یشپ ازنظر کشور کل جهبود نبودن

 در کگه  دولتگی  و عمگومی  یها دستگاه از عمالً بسیاری شده باعث المال یتب

 شگورای اسگالمی   مجلگس  مگالی  نظارت حوزه از دارند فعالیت عمومی بخش

 درحگال  یهگا  شگرکت  هگا،  یشهردار بنیادها، تجاری، آزاد مناطق .شوند خارج
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 11 از کمتگر  کگه  ییهگا  شگرکت  همچنگین  و دو  نسگل  یها شرکت ری،واگاا

 نیگز  هنگفتگی  و درآمدهای است دولت به متعلق ها آن سها  یا درصد سرمایه

 دارد وجود مواردی همچنین .هستند ها دستگاه قبیل این از آورند، یم دست به

 لگب قا در امگا  رسیده تصویب به ها آن درمورداحکامی  نیز بودجه قانون در که

 مانده انتقال امکان که طبق قانون، ییها دستگاه یا .اند نشده درج بودجه سق 

 انتقالی یها مانده "اوالً( ها دانشگاه مانند)دارند  را خود "نشده مصرف وجود"

 در بودجه سال جدیگد  درآمدی دستگاه، منابع شمار قبل، در یها سال از ها آن

 چگگونگی مصگرف   عملکگرد و  ه،وجگو  ایگن  انتقال با و ثانیاً شودمینمحاسبه 

 گیرد ینم قرار بررسی دقیق و موردتوجه قبل، سال در ها این دستگاه اعتبارات

 .(0733و پناهی، قاسمی،خضری)

 نوع این .های آن است یینارسااختصاصی در بودجه یکی از  وجود درآمدهای .80

 مصگرف  بگه  تخصگیص،  بگرای  مشخصگی  تعریگ   فقگدان  یگل دل بگه  درآمدها

ایگن   شفافیت عد  باعث یجهدرنت و رسد یم گااری یهسرما و جاری های ینههز

 وجگود  مخگال   دولت آمارهای مالی همچنین نظا  .شود یم دولت های ینههز

ایگن درآمگدها،    اگرچگه  .است اجرایی یها دستگاه برای اختصاصی درآمدهای

 نظگا   در ناهماهنگی و تبعیص باعث اما دهد یم افزایش را ها دستگاهوصولی 

 در تخصگیص  اصگل  بگا  نگوع درآمگدها،   ایگن  بعگالوه  .شگود  یمگ  هگا  پرداخگت 

  .(0731استیگلیتز، ترجمه راغفر، ) مغایرت دارد یسینو بودجه

 

 

                                                           
ا در هوجود آن ، پس ازبررسی و اطمینان بهاخا گردیده است قدیمیمنابع  ازکه  هاییالز  به ذکر است چالش . 0

  .پژوهشگر .در گزارش حاضر مورد استفاده قرار گرفته استزمان حال، 
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 یزیر بودجهحسن جریان امور در  یسو به

 پیشنهادهای کلی( الف 

افزایشگی در ایگران؛    ریگزی  بودجگه  یجا به مبتنی بر عملکرد ریزی بودجهجایگزینی  .0

جگاری،   هگای  هزینگه مناسگبی بگرای مگدیریت     حگل  راه، ملکگرد مبتنی بگر ع بودجه 

آینگده و   هگای  گگااری  سگرمایه آینده، ایجاد منابع مالی بگرای   های هزینه بینی پیش

 ریگزی  بودجهباید بتوانند از سیستم  ها دولت. وادارسازی سیستم به پاسخگویی است

خود استفاده  های سیاستابزاری برای تخصیص کارآمد منابع برای اجرای  عنوان به

بایگد   ریگزی  بودجگه باشد و سیستم  مؤثرباید شفاف، کارا، و  بودجه کردهزینه .کنند

 .موجب ارتقای توسعه اقتصادی کشور شود

: ریزی بودجه نوین های شیوه از کالن و خرد سازان سطوح تصمیم و مدیران آگاهی .1

 فیتشگفا  آن، تخصگیص بهینگه   و منگابع  از منطقگی  اسگتفاده  بر عالوه این آگاهی

بگرای   مناسگبی  بسگتر  مدیران، عملکرد بررسی بهبود و بهتر پاسخگویی ای، بودجه

 ارتقای بر عالوه و سازد می فراهم دولتی های سازمان و ها دستگاه در کارایی و رشد

 مطلوب و عادالنه توزیع و نموده جلوگیری عمومی اموال تبایر و از اسراف ،کارایی

 ؛(مجله برنامه 13و  13کردبچه، شماره ) .داشت خواهد پی در را ملی منابع

 سیسگتم  تغییگر  راسگتای  در مناسگب  مگالی  گزارشگری و حسابداری سیستم ایجاد .7

 کنترل، نظارت، ها، فعالیت شده تما  قیمت ارزیابی و تعهدی نقدی به از حسابداری

 ریزی عملیاتی؛ در راستای استقرار بودجه ها برنامه و ها طرح ارزشیابی

 واقعی نه صوری؛ صورت بهماهنگی بین منابع و مصارف بودجه ایجاد ه .1

 های اختصاصی؛ های خارج از شمول و بودجه محدود کردن بودجه .1

 های ساالنه؛ از بودجه "بار منظور شده ارقا  دو "قلم  حاف .8
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 از بخشی تنظیم "قانون  و اجرای دقیق های بودجه کاهش تدریجی احکا  تبصره .3

 جهت کارآمدی هر چه بیشتر بودجه؛، "حاقات بعدی آندولت و ال مالی مقررات

 بگرای  محلگی  بگه  و شگده  دور خگود  اصگلی  کگارکرد  از هگایی کگه   تبصگره  اصالح .3

 ؛اند شده تبدیل گااری قانون

بنگدی   طبقه اصالح) آنقراردادن بعضی از اقال  بودجه در جای متناسب با ماهیت  .3

 ؛(0733کردبچه، ) (اقال  نابجا

هگا در بودجگه    بگه آن  شگده  دادههای متمرکگز و اعتبگارات تخصگیص     ردی  کاهش .01

 پیشنهادی؛

ریگزی و انضگباط    سپس حاف اقالمی که ناقص اصگول بودجگه   کاهش تدریجی و .00

در سگند بودجگه     یتگدر  بهاقالمی که ) اند مالی بوده و کارایی بودجه را کاهش داده

 ؛(مثل اقال  درآمد هزینه اند شده اضافه

قانون لغو موارد مصرف قانون وصگول برخگی از درآمگدهای    "امل و دقیق اجرای ک .01

 جهت برقراری انضباط مالی؛ "دولت و مصرف آن در موارد معین

مگثالً حکگم هزینگه یگ      ) هستند مبهم و ناقص بودجه که احکا  از برخیاصالح  .07

 یا برنامگه  یگا  ای هزینگه  ردیگ   چگه  نشگده از  فعالیت در ی  دستگاه، که مشخص

 ؛ (0730کردبچه، ) (شود داخت میپر

و تناسب فعالیت با مأموریگت دسگتگاه    ها حساسیت داشتن و توجه به کارایی هزینه .01

 ریزی؛ در تخصیص اعتبارات، در بودجه

 و فرآینگد تهیگه   در انجا  اقدامات الز  برای ایجاد جامعیت اطالعگاتی و شگفافیت   .01

 ؛تصویب بودجه

هگای   بودجگه  در آمدها و همچنین کم برآورد مصگارف، جلوگیری از بیش برآورد در .08

 ساالنه؛
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های دولتی که سهم خیلگی زیگادی از بودجگه کگل      تعیین وضعیت اصالحی شرکت .03

 تر شدن دولت؛ دهند، جهت جلوگیری از بزر  کشور را به خود اختصا  می

و  مشگارکت  اوراق ،یا هیسرما یها ییدارا فروش قیازطر بودجه کسری تأمین عد  .03

 ؛آن مانند

 با نفت شرکت مالی رابطه تعیین نظیر (دائمی در بودجه ماهیت دارای ا کاح حاف .03

 ؛(دولت

 و حقیقی اشخا  به کم  مربوط به یها  یرد مانند غیرضروری اعتبارات حاف .11

 ؛حقوقی

 ؛یا هیسرما یها ییدارا تمل  یها طرح در ژهیو به یا بودجه مصارف یبند تیاولو  .10

 جگاری و عمگومی   یها نهیهز مصوب مبالغ اف میانکاف یا کاهش تدریجی شح .11

 31 حگدوداً  بودجگه  تفریگغ  گگزارش  براسا ) آن، به مربوط ردکعمل با مبالغ دولت

 اختصا  ،یجار یها نهیهز ،یا نهیهز اعتبارات به دولت عمومی مصارف از درصد

 و اسگت  مگالی  و نگی عمرا یهگا  نگه یهز به مربوط مانده یباق درصد 11 تنها و دارد

 عگد   با که شرایطی در، است ریناپا اجتنابجاری  یها نهیهز پرداخت که ییازآنجا

 مگالی  و عمرانگی  یهگا  نگه یهز بگه  مربوط یها پرداخت هستیم مواجه منابع تحقق

بودجگه، دیگوان محاسگبات     کگالن  یهگا  شاخص تحلیلی گزارش) (.شوداسته میک

 ؛(0731

 بُعگد  از و ،کشگور  کگل  بودجگه  از دولتگی  یهگا  شرکتمصوب  بودجه کاهش سهم .17

اساسگی   قگانون  (11) اصگل  کلگی  یها استیس اجرای صحی  و دقیق نیز، ردکعمل

 دولت؛ یها یگر یتصدکشور در راستای کوچ  کردن اندازه و کاهش 

 اصالح اجازه بر ، مبنی"دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم"قانون 1 اصالح ماده .11

مگالی، در راسگتای جلگوگیری از افگزایش      سگال  طول در یدولت یها شرکت بودجه
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و ( اسگت  درصگد  011از  بگیش  معموالًکه )دولتی  یها شرکت درصد تحقق بودجه

 اتالف منابع محدود کشور؛

 بین تفاوت از که عملیاتی تراز بودن منفی ایجاد تراز عملیاتی مثبت یا جلوگیری از .11

وقتگی   .دیآ یم دست به (یجار) یا نهیهز اعتبارات و دولت عمومی منابع درآمدهای

 را خگود  جگاری  یهگا  نهیهز درآمدها، از محل نتوانسته دولت تراز منفی است یعنی

 مالی و یا هیسرما یها ییدارا شود یمناچار  کسری این برای جبران و نماید تأمین

 در منفگی  تبعگات  ینوع به ابزارها، نیاز ا هرکدا  از استفاده که نماید واگاار را خود

 بگرای  یا بودجگه  منابع سایر به دولت وابستگی افزایش بیانگر و دارد کشور اقتصاد

 ؛است جاری یها نهیهز جبران

 و اثربخشی بودجه، ا کاح شفافیت موجب که یسینو بودجه فن مهم اصول از یکی .18

 مکگ ح یگ   اهگداف  دایگره  نمگودن  محگدود  ،گردد یمآن  ارزیابی و کنترل قابلیت

 مقنن که شود یممشاهده  بودجه قوانین از متعددی یها تبصره در .ستا یا بودجه

 تعیینرا  شود ها آن صرف اعتبار آن ایدب که موضوعاتی و اهداف از عظیمی گستره

 تنگوع  و مجریگان  سگالیق  و امیگال  تگابع  را بودجگه  اجرای امر، که همین نماید یم

 .ندکیم توسعه یها برنامه در و انحراف اجرایی یها دستگاه ردکعمل در غیرمنطقی

 بودجه بیشگتری  هستند بیشتری یزن چانه قدرت دارای که ییها دستگاه مثال برای

 ؛نمایند یم دریافت

 اجگرای  عگد   دالیل از یکی محاسبات، دیوان های یبررس از حاصل نتای  براسا  .13

 حتگی  اسگت،  قگانون  این مفاد از نفع یذ اطالع اشخا  عد  بودجه، قانون ا کاح

 ا کگ اح از اطالعگی  یبگ مدعی  خود، از دفاع مقا  در نیز اجرایی یها دستگاه برخی

 نیازمنگد  هگا  آن مفاد که جدید یها تبصره در ،شود یم پیشنهاد لاا. شوند یم ماکور

 یگق ازطر الز  یرسگان  اطگالع  بگه  لگ  کم دولت است، نفع یذ و افراد عمو  اطالع

 .شود جمعی یها رسانه
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 ازرسانویژه ب یشنهادهایپ( ب

دستگاه در این راستا که آیا حسابداری نقدی اسگت   حسابداری بررسی سیستم .0

هگا و   فعالیگت  شگده  تمگا   نحوه محاسبه قیمگت  بررسی و ارزیابی و تعهدی، یا

 محصوالت؛

 مگالی و  هگای  گیگری  تصگمیم  در سیاسگی  مالحظگات  بررسی میگزان دخالگت   .1

 اجرایی؛ های دستگاه ای مدیران بودجه

 حاصل نتای  پاسخگویی برای اجرایی های دستگاه قانونی  بررسی میزان الزا .7

 ربط؛ نظارتی ذی مراجع به خود یا بودجه های برنامه از

ی الز  برای افزایش کارآیی ها نهیزمو  ها زیرساخت میزان فراهم کردن تعیین .1

 بودجه در دستگاه اجرایی؛

 بررسی چگگونگی ایجگاد همگاهنگی بگین منگابع و مصگارف بودجگه دسگتگاه         .1

 واقعی نه صوری؛ صورت هب

بگا   هگا  تیگ فعالو تناسگب   هگا  بررسی میزان حساسیت و توجه به کارایی هزینه .8

 مأموریت دستگاه اجرایی در مصرف اعتبارات بودجه؛

 در راسگتای  حساسیت و توجه دستگاه به چگونگی مصرف بودجگه دریگافتی،   .3

 غیرضگرور  جگاری  یهگا  نگه یهز و کگاهش  مقگاومتی  اقتصگاد  مسیر در حرکت

 )ها نهیهز یریتمد)

 ردیگ   محل هزینه هر فعالیت از اینکهبه  ها دستگاهبررسی میزان حساسیت  .3

خگالف مقگررات    ییجا جابهو  شودهمان هزینه پرداخت  یا برنامهیا  ای هزینه

 پیش نیاید؛

های علمگی   های اجرایی با روش برخی مدیران دستگاه توجه به میران آشنایی .3

 ریزی و اهداف آن؛ بودجه
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اجرایی و  یها دستگاه ی توسطا بودجهمیزان رعایت قوانین و مقررات بررسی  .01

 ؛ها آنتعیین دقیق گستره تخل  

یا تخلگ   )فساد  ی اجرایی به وقوعها دستگاهمدیران  بررسی میزان حساسیت .00

 .چگونگی کمیت و گسترش آن در جامعه و محل کگار  و( از قوانین و مقررات

و  شگود  یمگ جگر  محسگوب    قی آن،است که فساد در مفهو  حقگو  ذکر انیشا

. تلقگی گگردد   بسگیار مهگم   مشابه سایر تهدیدات، نسبت به رفاه جامعگه بایگد  

مدیران و مسئولین کشور باید بدانند که فساد موجود از چگه کمیتگی    نیبنابرا

فهم این پدیده، . آن تا کجا و به چه اندازه است ثراتاو گستره  بوده برخوردار

و یا مبگارزه علیگه آن،    پیشگیرانه اثربخش ین اقداماتتوضی  تغییرات آن، تعی

 .ی داردا ژهیودر همه جوامع اهمیت 
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 فهرست منابع

 :تهران کنترل، تا تنظیم از بودجه  )0733( اسفندیار وند، فرج و مهدی نژاد،ابراهیمی .0

 (.سمت )ها  دانشگاه انسانی علو  تدوین کتب و مطالعه سازمان انتشارات

ریگزی   با تأکید بگر بودجگه  ) ریزی اصول و مبانی بودجه"( 0733)حمد م احمدی، علی .1

 .پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدر  و نور علم، چا، دو : تهران ،"(عملیاتی

های اجتماعی، ترجمه حسین راغفگر،   دولت فساد و فرصت( 0731) وزفژاستیگلیتز،  .7

 .  انتشارات نقش و نگار: تهران

 هگای  شگاخص  تحلیلی گزارش "( 0731)ی، مینا و دیگران صادق امید، زاده، اسال  .1

تفریگغ بودجگه    گگزارش  اسگتفاده از  با عملکرد و مصوب ارقا  بر بودجه مبتنی کالن

 ، دیوان محاسبات کشور، تهران، "37سال 

الگوهگگای نظگگارتی در حسابرسگگی بودجگگه و "( 0731)اسگگالمی بیگگدگلی، غالمرضگگا  .1

ژوهشی نظگارت و بازرسگی در مردادمگاه    دومین همایش علمی و پ "حسابرسی مالی

0731. 

 مبتنی ریزی بودجه استقرار موانع شناسایی"( 0731) جعفرنیا، زهره، جاهد، حسینعلی .8

 ،1 و 7 هگای  اقتصادی، شماره ، مجله"دارایی و اقتصادی امور وزارت عملکرد در بر

 .0731 تیر و خرداد

جویی در نظگا    های رانت بررسی زمینه) جوییاقتصاد رانت"( 0731)خضری، محمد  .3

 .  وبودجه کشور انتشارات سازمان برنامه: ، تهران(ریزی ایران بودجه

هگگای مجلگگس شگگورای  دفتگگر مطالعگگات اقتصگگادی بخگگش عمگگومی مرکگگز پگگژوهش .3

بودجگه بگه زبگان    . 1-کل کشور  0731بررسی الیحه بودجه سال " (0730)اسالمی

  .یهای مجلس شورای اسالم مرکز پژوهشتهران،  ،"-ساده

هگگای مجلگگس شگگورای  دفتگگر مطالعگگات اقتصگگادی بخگگش عمگگومی مرکگگز پگگژوهش .3

بودجگه بگه زبگان    . 1-کل کشور  0733بررسی الیحه بودجه سال "( 0738)اسالمی

 . های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهشتهران ،  ،"-ساده
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 بودجه، مبتنی کالن های شاخص گزارش تحلیلی" (0731)کشور  محاسبات دیوان .01

تگا   0733 هگای  بودجگه سگال   تفریغ گزارش از استفاده با عملکرد و صوبم ارقا  بر

 .کشور محاسبات ، تهران، دیوان"0731

ریگزی در   هگای بودجگه   مروری بر مشکالت و نارسایی"( 0738) رمضانی، محمدتقی .00

 .81شماره  01، مجله دانشکده علو  انسانی دانشگاه اما  حسین، سال "ایران

، "بودجگه  کسگری  بگر  فساد تأثیر "( 0731) معه، نیلوفر، غفاری صوپروانهسالطین،  .01

 . 0731 نتابستا ،01  شماره چهار ، اقتصادی، سال و مالی های سیاست فصلنامه

 ، نشگریه مرکگز  "ریگزی ایگران   نقدی بر نظا  بودجگه "( 0731)اکبر  نژاد، علیشبیری .07

 .0731های مجلس شورای اسالمی، شماره اول، اردیبهشت  پژوهش

: ، تهگران " ایران؛ بودجگه و پارلمگان   در ریزی بودجه "( 0733)اکبر  ، علینژادشبیری .01

 .های مجلس شورای اسالمی، چ اول پژوهش مرکز

اکبر ، فیروزه خلعتبری، ناهید حکگیم شوشگتری، عبگا  محسگنی،      نژاد، علیشبیری .01

 تحلیلی بگر الیحگه بودجگه    "( 0731)مجلل، شاهین جوادی، علی پناهی  محمدرضا

 .های مجلس شورای اسالمی پژوهش مرکز: تهران ،"ورکل کش 0737

 نشر: ، تهران"ایران ای بودجه ساختار و مالی گستره "( 0731)اکبر،  نژاد، علیشبیری .08

 .نی

بررسی اجمالی منابع، مصارف، "،(0738)مددی، مهدی، فدایی، ایمان و دیگران علی .03

هگای مگالی وزارت   ت، دفتگر تحقیقگات و سیاسگ   "0733ها و احکا  بودجگه  شاخص

 .اقتصادی و دارایی

شرکت تعاونی : ، تهران "ریزی کاربردی در ایران بودجه "( 0733)  فرزیب ، علیرضا .03

 .  هنر کارآفرینان فرهن  و

مرکگز آمگوزش   : تهگران  ،"ریگزی دولتگی در ایگران    بودجه"( 0733) فرزیب، علیرضا، .03

 . مدیریت دولتی

http://lib.bazresi.ir/opac/index.php?lvl=author_see&id=360
http://lib.bazresi.ir/opac/index.php?lvl=author_see&id=360
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مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران بگا   "(. 0731)فلیحی، نعمت  .11

 ،31مگگگگگگگگرداد  70 ، اقتصگگگگگگگگاد نیگگگگگگگگوز، "ا سگگگگگگگگایر کشگگگگگگگگوره 

https://www.eghtesadnews.com   lvnhn  /   

بودجه : ریزی در ایران بودجه "( 0733)خضری، محمد، پناهی، علی  قاسمی، محمد، .10

مرکگگز : تهگگران وبودجگگه، ، دفتگگر مطالعگگات برنامگگه"(نظرسگگنجی)انگگدرکاران  و دسگگت

 .های مجلس شورای اسالمی، چ اول پژوهش

از )در ایگران   ریگزی  بودجهارهای تغییر نظا  راهک "،نوشین ،خانی قریه، قنبری، علی .11

 http://penco.ir/articles/5، "(ای به عملیاتی هزینه

بنگدی درآمگدهای    پیشنهادی بگرای اصگالح نظگا  طبقگه     "( 0733) محمدکردبچه،  .17

 .ریزی و توسعه موسسه عالی پژوهش در برنامه: تهران ،"دولت

هگا در   فرقگه و ادغگا  آن  هگای مت  پیشگنهاد حگاف ردیگ    "( 0731) کردبچه، محمد .11

وبودجگه،   ریزی و مدیریت اقتصاد کالن سازمان برنامه دفتر برنامه "های اصلی ردی 

 . 0731وبودجه، آبان  سازمان برنامه: تهران

ریزی کشور، بررسگی مشگکالت    مبانی اصالح نظا  بودجه"( 0730) کردبچه، محمد .11

ریزی و مدیریت اقتصگاد   ه، دفتر برنام"های اصالحی اجرایی پیشنهاد روش موجود و

 .0730وبودجه، تیر  سازمان برنامه: وبودجه، تهران کالن سازمان برنامه

ریزی؛ مبانی نظری، سگیر تحگوالت، بررسگی     بودجهنظا   " (0731) محمدکردبچه،  .18

انتشگارات سگازمان مگدیریت و     :تهگران ، " ریگزی ایگران   بودجگه  تطبیقی و تحوالت

 .کشور ریزی برنامه

هگای   وبودجگه، شگماره   ، مجله برنامه"الگوی بودجه عمومی کشور  "کردبچه، محمد .13

 .13و  13

 – 11/01/38مصگوب  ( و جگداول کگالن   واحگده  مگاده ) 33متن قانون بودجه سگال   .13

  وبودجه برنامهسازمان 

 .   0738و  0731های  سال متن کامل قوانین بودجه .13

http://penco.ir/articles/5
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ریگزی در     بودجگه های نظگا  چالش "(. 0731 ) با حمیدرضا برادران شرکاء، مصاحبه .71

 ریگگگگگزی، ، رئگگگگگیس اسگگگگگبق سگگگگگازمان مگگگگگدیریت و برنامگگگگگه "ایگگگگگران

http://www.asriran.com/fa/news/7690. 

ریگزی در اقتصگاد    هگای بودجگه   چگالش "(0731) مصاحبه با سیدعبدالحسین ساسان .70

، 0731آذر  08 ، د(ایفنگگگگگا)پایگگگگگگاه خبگگگگگری تحلیلگگگگگی فگگگگگوال، "ایگگگگگران

http://www.ifnaa.ir/fa/news/36671 . 

مصاحبه حضوری با آقای دکتر ابوحمزه، کارشنا  بودجه دفتر مطالعگات اقتصگادی    .71

 .0733لس شورای اسالمی، تیر های مج مرکز پژوهش

بودجگه دیگوان    و حسگابر   مصاحبه حضوری با آقای دکتر رضا نگوری، کارشگنا    .77

 .0733و مهر  مرداد محاسبات عمومی کشور،

و مگدر  بودجگه سگازمان     مصاحبه حضوری با آقای دکتر رضا ورمزیار، کارشنا   .71

 .0738وبودجه کشور، بهمن  برنامه

، تهگران،  "( 0738)محمگد کردبچگه   نوبخگت و : ایگان آق مصاحبه خبرگزاری ایرنا بگا  .71

 .0738شهریور  10 -خبرگزاری ایرنا

 مگدل  تبیگین  و طراحگی  "(0731)فرد، حسن، و دیگران دانایی ، مقیمی، سیدمحمد .78

، نشگریه مگدیریت   " ایگران  در خگوب  های حکمرانی شاخص اسا  بر بندی بودجه

 ، تهران دانشگاه یتمدیر دانشکدة، 0731، زمستان 1شماره  ،3دولتی، دوره 

، دفتگر  "کگل کشگور   0737تحلیلی بر الیحه بودجگه سگال   " (0731) مؤمنی، فرشاد .73

 ،0731های مجلگس شگورای اسگالمی، دی     مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش

 . تهران

 

http://www.asriran.com/fa/news/7690
http://www.ifnaa.ir/
http://www.ifnaa.ir/
http://www.ifnaa.ir/fa/news/36671



