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 :چکیده

دولت همواره مورد توجه نهادهاي تصمیم گیري بعنوان متولیان امر دجه به عنوان مهمترین سند مالی بو

نظام بودجه ریزي به عنوان یک ابزار مهم و  .بودجه و نیز مردم به عنوان بهره مندان از درآمدهاي ملی بوده است 

و توسعه دولت و جامعه مراحل و حساس براي برنامه ریزي عملیات و فعالیت هاي دولت به  موازات رشد 

مفهوم بودجه  .تحوالت مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی در آمده است

و ازآن در جهت پیشبرد و پیشرفت جامعه ایرانی استفاده ، ران متداول بوده ریزي از سالیان بسیار دور در ای

ل مرتبط با آن ، مراحل بودجه ریزي در ایران و نیز روشهاي بودجه تعریف بودجه  و اصو. میگردیده است 

 .ریزي مرسوم از جمله موارد مورد بحث در این مقاله می باشد 
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 :مقدمه

تهیه و تنظیم بودجه با پیدایش دولتها همراه بوده است و در ایران سابقه طوالنی براي شکل اولیه آن وجود 

دفاتر دیوانی و و گرفتن باج و خراج و عوارض گمرکی و اجراي اصول  داري  و ترتیبایرانیان در کشور . دارد 

ولی در تاریخ مالیه و ، ملتها ترتیب کارهاي دیوانی را از ایرانیان گرفته اند بسیاري از . ی تبحر داشته اند لما

 .اقتصاد کهن ایران به درستی بررسی و پژوهش نشده است 

ست ، زیرا دولت تمام فعالیتهاي مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت بودجه شاهرگ حیاتی دولت ا

بنابراین بودجه . قانون بودجه انجام می دهد هزینه براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب 

    تصاد ملی ایفا آیینه تمام نماي همه برنامه ها و فعالیتهاي دولت بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اق

 .می نماید

یک ابزار مهم و حساس براي برنامه ریزي عملیات و فعالیت هاي دولت به  موازات نظام بودجه ریزي به عنوان 

رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحوالت مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده 

غاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت در آاین نظام . فنی و مالی در آمده است 

به علت یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن حاضر  "نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهاي دولت،عمدتا

که دولت را به مداخله در فعالیت هاي اقتصادي و سرمایه گذاریهاي اجتماعی تشویق و )کنیزي(رواج اقتصاد 

و حاکمیت دولتهاي پارلمانی توانسته بود تا حدودي اعتماد مردم را جلب کند ، بودجه دولتی نمود ترغیب می 

ابزار اقتصادي و مالی عالوه بر نقش هاي سیاسی ، نقش هاي اقتصادي و مالی را نیز به عهده گرفت و به عنوان 

یچیده تر شدن سازمانهاي دولتی و باالخره با گسترش فعالیتهاي دولتی در همه جنبه هاي زندگی و بزرگتر و پ
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امروزه نظام بودجه ریزي یک سیستم  ، پیشرفت روشها ي مدیریت و برنامه ریزي و ظهور تکنولوژي اطالعاتی

سیاسی و اقتصادي ، نقش حساس و مهم برنامه  نامه هاست و بودجه عالوه برنقش هاياز طرحها و بر پیچیده اي 

مروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه ریزي سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی را نیز عهده دار شده است و اریزي 

 .و فرهنگی جامعه است 

گذشته از موارد فوق امروزه نظام بودجه ریزي به علت گستردگی و پیچیدگی سیستم طرح ها و برنامه هاي 

، استفاده از انواع ) ر خطی خطی و غی( بودجه ، جنبه هاي فنی و تکنیکی بودجه که شامل انواع برنامه ریزیها 

ایانه اي براي تصمیم گیري هاي بودجه اي می شود ، از رمدلهاي کمی ، آماري و ریاضی و انواع نرم افزارهاي 

 .از آنها  ممکن نیست مفید و موثر الزم ، استفاده ي اهمیت و اولویت ویژه اي برخوردار است که بدون آموزش

 :تعریف بودجه 

معناي . بان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهاي انگلیسی و فارسی وارد شده است از ز "بودجه"کلمه 

در . قرار دارد  لغوي آن در فارسی کیف و یا کیسه چرمی است که صورت دریافتها و پرداختهاي کشور در آن

ا را به که هزینه همتون تخصصی ، بودجه به عنوان سندي تعریف می شود که شامل وازه ها و ارقامی است 

ملها  به مصرف برسند ه ، جمع آوري شده و طبق دستورالعاگر درخواستهاي بودج. اهداف معین ارتباط می دهد 

بودجه یک بنابراین . و اگر فعالیتها به نتایج مطلوب بیانجامد ، هدف بیان شده در سند بودجه ، تحقق یافته است 

بدین ترتیب بودجه . اهداف و خط مشی ها ایجاد می کند  پیوستگی بین منابع مالی و رفتار انسانی براي تحقق

به بیان دیگر بودجه به مجموعه اي از اهداف و برنامه . ریزي عبارت است از تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی 

 .ها به همراه قیمت  هاي مربوط به آنها اطالق میگردد 

 طی دوره یک ساله خریداري می کند ر و خدماتی است که دولت د بودجه شرحی از کاالهادر واقع 
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 :صول بودجها

اي علوم اقتصادي تابع اصولی است  که منظور از این اصول لزوم رعایت بودجه هم مانند دیگر رشته ه

قواعد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیله مفید و قاطعی به منظور کنترل و شناسایی دخل و خرج دولت 

. از حیف و میلها و به منظور نظارت و کنترل مالی پارلمان است صول براي جلوگیري فلسفه وجودي این ا. باشد 

 :این اصول عبارتند از

 اصل ساالنه بودن بودجه -1

بینی و برآورد و تخمین براي آینده است، پس داراي بعد زمانی است یعنی ابتدا و  بودجه یک پیش

یعنی دخل و خرج دولت . لی یک سال شمسی استمعموالً این دوره م. باشد می انتهاي این برآورد مشخص

 .گیرد شود و یکبار براي تمام سال مورد تصویب پارلمان قرار می بینی می براي یکسال پیش

 اصل وحدت بودجه -2

براي آنکه کارهاي مکرر و پراکنده موجب اتالف وقت دولت و مجلس نشود، دراین اصل توصیه 

طوري که حاوي تمام عملیات دولت  موعه به تصویب برسد بهي واحدي دریک مج شود فقط یکبار بودجه می

باشد به عبارت دیگر براي یک سال مالی بایستی یک الیحه بوجه تنظیم شود و کلیه دخل و خرج دولت در 

 .سندي واحد ارائه گردد

 .متمم بودجه یکی از موارد استثناء براصل وحدت بودجه است
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 اصل جامعیت بودجه -3

در تنظیم و  منظور تأمین صراحت و دقت دولت ترین اصول بودجه است، به ز مهماصل جامعیت بودجه ا

اههاي دولتی اعم از صورت کامل و براي همه دستگ اید بهایه این اصل، بودجه ببرپ. اجراي بودجه است

صورت  ي عمومی غیردولتی بهن شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاها مؤسسات دولتی و همچنی وزارتخانه

به سازمان  1343ان انتقال بودجه از وزارت دارائی در سالماز ز. اري تقدیم گرددتهیه و به مجلس قانونگذ یکجا

اصل . ریزي کشور اصل جامعیت تحقق یافت و بودجه کل کشور تقدیم پارلمان وقت گردید مدیریت و برنامه

کلیه «: نین تعریف نموده استاساسی جمهوري اسالمی ایران دراصل پنجاه و سوم چ نجامعیت بودجه در قانو

شود و همه پرداختها و حدود اعتبارات مصوب  داري کل متمرکز می دریافتهاي دولت در حسابهاي خزانه

 ».گیرد موجب قانون انجام می به

 اصل شاملیت یا تفصیل -4

تفصیل تهیه و  شود که بودجه دولت باید به صورت مشروح به ریز و جزء و به دراین اصل توصیه می

صورت دستگاهی  طور مشروح به بودجه باید به. ظیم و به مجلس پیشنهاد گردد و براي آگاهی عموم انتشار یابدتن

و  جاري ها و مواد هزینه بصورت  هاي هردستگاه را در قالب برنامه بندي و هزینه و موضوعی درآمدها را طبقه

ي بودجه درج و به مجلس  تائی در الیحهصورت ملی و استانی یا شهري و روس عمرانی و اعتبارات عمرانی به

 .قانونگزار پیشهاد نماید

و الزام دولت به پیشنهاد چنین بودجه تفصیلی و تصویب بودجه ... ها و امور، فصول، برنامه  تقسیم شدن بودجه به

تفصیلی از طرف مجلس یا کمیسیون بودجه فقط براي امکان رسیدگی دقیق نیست، بلکه علت دیگري هم دارد 
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تصویب رسیده به  هآن وادار کردن دستگاه اداري است به اینکه درآمدهاي عمومی را به همان وصفی که ب و

 .گردد یعنی اصل تفصیل، اصل تخصیص را نیز دربر دارد که ذیالً بیا ن می. مصرف برساند

 اصل تخصیص و عدم تخصیص -5

برطبق این اصل، تمام ارقام مندرج در قانون بودجه باید به همان وضع و ترتیبی : اصل تخصیص -الف

اصل تخصیصی هیچگونه تغییر یا . که در بودجه تعیین شده و مجوز آن صادر شده، وصول یا به مصرف برسد

ی که به تصویب قوه مقننه دارد که به همان صورت پذیرد و خود را موظف و متعهد می انعطاف و جابجائی را نمی

 .ي اجرا درآورد رسیده است به مرحله

بخشی از اصل  این اصل به منزله عکس اصل تخصیص نیست، این اصل درواقع الهام: اصل عدم تخصیص -ب

بنابراصل عدم تخصیص هیچ درآمدي نباید براي هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ . جامعیت بودجه است

به عبارت دیگر کلیه درآمدهاي دولت باید به خزانه واریز گردد . رآمد بخصوصی تأمین شوداي نباید از د هزینه

این اصل هیچوقت بصورت قاطع در کشور . هاي دولت تأمین اعتبار شود و از درآمد عمومی دولت براي هزینه

 .شود اجرانشده و هنوز هم اجرا نمی

 

 :پذیري اصل انعطاف -6

یري یعنی اصالح بودجه و آن عبارت است از تغییر و جابجایی در موارد پذ به زبان مالی اصل انعطاف

هاي دستگاه بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییري بعمل آید و منظور  آن است که مبلغی  هزینه و برنامه
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شود بدون هاي دیگر اضافه  هماي از مواد برنا هاي دستگاهی کسر و به همان مبلغ به پاره از بعضی مواد و برنامه

 .آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییري بعمل آید

اکنون آنچه  هم. اي و بودجه عملیاتی آغاز شده است معرفی بودجه برنامهبوجود آمدن اصل انعطاف همزمان با 

نقش بودجه (اهمیت دارد پیشرفت سریع عملیات یا تحصیل حداکثر استفاده از نیروي انسانی و منابع دیگر است 

 .صورت مواد هزینه و مانند آن از تحرك مدیر بکاهد بنابراین نباید شکل قانون بودجه به). تدر مدیری

 اصل تخمینی بودن درآمدها-7

بینی شده در بودجه جنبه تخمینی دارد و این بدان معنی است که منظور شدن مبلغی  درآمدهاي پیش

شود و در هرمورد  قیقی و حقوقی نمیعنوان درآمد در بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص ح به

لکن . مربوط نیست بینی به هرمیزان مانع وصول درآمدهاي بیشتري از منابع نیاز به مجوز قانونی دارد و پیش

 .وصول مبلغ بیشتري خارج از ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خالف است

 ها اصل تحدیدي بودن هزینه -8

باشد و  ها آن است که حداکثر پرداختها در حد اعتبار مصوب می دیدي بودن هزینهمنظور ازاصل تح

لذا میزان تعهد براي . عبارت دیگر تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف به. تجاوز از آن ممنوع است

ت مصوب در باشد و تخصیصی اعتبار حداکثر برابر اعتبارا دستگاههاي اجرائی حداکثر برابر تخصیص اعتبار می

 .سال مالی باید همواره برقرار باشدکسند بودجه است و رابطه زیر در هر مقطع زمانی طی ی

 اعتبار مصوب ≤تخصیص اعتبار  ≤هزینه قطعی و تعهدات 
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  اصل تعادل -9

پردازد  ه بین درآمدها و مخارج دولت میگردد به حفظ موازن همانگونه که از اسم این اصل استنتاج می

 .، تعهدات مالی خود را بپردازد استقراض بصورتی که دولت بتواند بدون

ها بر  هزینه  منظور از کسري بودجه، فزونی. بعبارت دیگر بودجه دولت بایستی نه کسر داشته باشد و نه اضافه

 .ستها درآمدها و مازاد بودجه بیانگر فزونی درآمدها بر هزینه
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 ریزي مراحل بودجه

گردد که مجموع این چهار مرحله را  بودجه هر کشوري معموالً  از چهار مرحله جداگانه ذیل تشکیل می

 :ترتیب عبارتند از نامند و به می» سیکل بودجه«و یا » دوره بودجه«

 تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجهمرحله  -1

لیکن این نکته قابل ذکر . ترین مرحله از مراحل بودجه است ترین و فنی ترین، اساسی این مرحله مهم

اي عاید  مورد اجرا درنیاید نتجه است که هرقدر بودجه بصورت علمی و فنی و دقیق تهیه شود ولی دقیقاً به

 .باشد گردد و این مشکل اکثر کشورهاي درحال توسعه می نمی

 مرحله تصویب بودجه -2

ناسی الزم توسط رئیس دولت جهت تصویب به مجلس شوراي ها و کارش الیحه بودجه پس از بررسی

تصویب بودجه از وظایف و اختییارات قوه مقننه است و تصویب بودجه به معناي  .گردد اسالمی تقدیم می

نماي هدفها، وظایف و  درواقع بودجه آئینه تمام. باشد هاي کشور می ها و خط مشی تصویب سیاستها، برنامه

گردد و یک  ترین وسایل کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه محسوب می دجه یکی از قويبو. عملیات دولتهاست

 .اصل جهانی در همه کشورهاست

 مرحله اجراي بودجه -3

اجراي بودجه از وظایف و اختیارات قوه مجریه است که پس از تصویب بودجه در مجلس و ابالغ آن 

 .نماید ها اقدام می زینهبه دولت طی عملیات ذیل جهت وصول درآمدها و پرداخت ه
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 ابالغ بودجه -الف

  مبادله موافقتنامه فعالیتهاي جاري و طرحهاي عمرانی -ب

 تخصیص اعتبار -ج

 مرحله نظارت بر بودجه -4

همانگونه که اشاره شد بودجه بیان اهداف، . باشد آخرین مرحله از اجراي بودجه مرحله نظارت می

خواهد آگاهی یابد تا  مقننه با دادن این مجوز و مأموریت به دولت می هاي دولتهاست و قوه سیاستها و خط مش

نتیجه حاصل از نظارت حسن . بینی شده و یا دورشدن از آن متمایل است چه میزان دولت به سمت اهداف پیش

ت تنظیم، اجرا و ارزشیابی عملکردهاي مالی، فعالیتهاي اجرائی و عملیاتی بوده و راه را براي انجام اصالحا

 .آورد موردنیاز در سیستم بوجود می

 ریزي روشهاي بودجه

از نظر تکنیک تهیه و تنظیم بودجه بر حسب هدفها و انتظاراتی که در طی دوران متمادي سپري کرده 

 .باشد ترتیب تکامل بصورت ذیل می است سیر تحولی گوناگونی داشته است که به

 )سنتی(بودجه متداول  -1

دراین . گردد مشخص می هسازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزین ات هراي که در آن اعتبار بودجه

گردد که هر هزینه براي نیل به  شود، ولی مشخص نمی ها نشان داده می ریزي، نوع و ماهیت هزینه روش بودجه

درون روي  به تعبیري بودجه عمده. کدام هدف و منظور یا اجراي کدام برنامه یا فعالیت خاصی انجام شده است

 .متمرکز است) INPUT(ها  داده
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 ریزي افزایشی بودجه -2

ها را در  کنند و افزایش یا کاهش هزینه ریزي حجم عملیات دستگاه را ثابت فرض می بودجه در این سبک

درصورتی که در بودجه حجم عملیات توسعه یابد یا . نماید آورد می برابر حجم عملیات ثابت مقایسه و بر

 .گردد ستگاه اجرائی محول گردد آثار مالی آن به تفکیک در بودجه منظور میي جدیدي به د وظیفه

 PLANNING PROGRAMING BUDGETINGاي  بودجه برنامه -3

دراین . منظور اصالح مدیریت سازمانهاي حمایتی عنوان گردید در آمریکا به 1949این روش از سال

 .گردد اعتبار منظور می ،و براي هر برنامه کار، ي کار تنظیم ریزي عملیات سازمان به شکل برنامه سبک بودجه

سیم ها به فصول در موارد هزینه تق مهاي برخی از کشورها، فقط برنا الزم به ذکر است که در بودجه برنامه

بینی  ها نیز بصورت فصول و مواد هزینه پیش لیتها و طرحاکه در برخی دیگر از کشورها، فع میشوند، درحالی

 .گردند می

 performance budgetingعملیاتی بودجه  -4

اي است که  تري از بودجه برنامه تر و روشن بودجه عملیات یا بودجه برحسب عملیات روشی دقیق

که سازمانهاي دولتی تصدي اجراي آنها را هائی  اي که براساس وظایف، عملیات و پروژه عبارت است از بودجه

هاي اجراي  تی عالوه بر موارد فوق حجم عملیات و هزینهریزي عملیا در بودجه. شود عهده دارند تنظیم می

عملیات دولت و دستگاههاي اجرائی طبق روشهاي علمی مانند حسابداري قیمت تمام شده محاسبه و 

 .شوند گیري می اندازه

 :ریزي عملیاتی بر پایه چهار اصل زیر استوار است اساس بودجه



 بودجھ ومفاھیم بودجھ ریزی 

 

15 

 

[Budget] 

 work measurementگیري کار  روش اندازه -الف

 cost accountingحسابداري قیمت تمام شده  -ب

 normsورمها ناستفاده از  -ج

 standardsاستفاده از استانداردها  -د

 planning programming budgeting system p.p.b.sریزي طرح و برنامه  بودجه -5

ه واحد اجرائی با اجراي این روش اعطاي اعتبارات ب. گذاري شد در آمریکا پایه 1960این روش از سال 

توان  می ppbsبا استفاده از . مورد تأکید قرار گرفت ،مستلزم شناخت امکانات موجود دستگاه اجرا کننده

اي را به هم مرتبط ساخت و  نویسی، اطالعات و کنترل مدیریت و ارزشیابی برنامه ریزي، بودجه ریزي، طرح برنامه

 .ک از عناصر تأکید کرددرعین حال نسبت به تجزیه و تحلیل سیستماتیک هری

  zero- base budgetingریزي بر مبناي صفر  ودجهب -6

جم عملیات حگذاري شد رعایت تناسب  در آمریکا پایه 1970ریزي که از سال در این روش بودجه

باشد و درواقع یک نوآوري در امر  دستگاهها و مؤسسات حمایتی با وظایف محول شده به آنها مورد تأکید می

 .باشد می ppbsاري ارگانهاي دولتی و نیز مکملی بر سیستم مدیریت اد
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 :منابع 

 فریدون صراف -ریزي دولتی بودجه -1

 علیرضا فرزیب -ریزي دولتی در ایران بودجه -2

 وند اسفندیار فرج -فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه -3

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


