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کمیــت و جامعــه در راســتای اهــداف خــود در زمینــه توانمندســازی حکومــت قصــد دارد مجموعــه گزارش هایــی  مرکــز توانمندســازی حا
را بــرای کمــک بــه پیشــبرد فرآیندهــای انضبــاط مالــی دولــت بــه صــورت ترجمــه یــا تألیــف در اختیــار عالقمنــدان قــرار دهــد.

کــه بــه ویژگی هــا و  اهمیــت  گــزارش از ایــن مجموعــه اســت  » طبقه بنــدی بودجــه؛ راهنمــای صنــدوق بین المللــی پــول« دومیــن 
طبقه بنــدی مناســب بودجــه بــه عنــوان پیش نیــاز رصدپذیــر شــدن بودجــه و در نهایــت ایجــاد انضبــاط مالــی توســط دولت هــا 
می پــردازد. طبقه بنــدی صحیــح بودجــه می توانــد بــه تحلیــل سیاســت ها و عملکــرد دســتگاه های اجرایــی کمــک کنــد و تخصیــص 
بهینــه منابــع میــان بخش هــای مختلــف دولتــی را ممکــن می ســازد. یــک طبقه بنــدی مناســب در برگیرنــده طبقه بنــدی درآمدهــا و 

نیــز طبقه بنــدی اداری، اقتصــادی و عملکــردی هزینه هــا اســت.



یــا  دیدگــاه هـــا  لزومــا  گـــــــزارش  ایـــن  محتـــــوای 
سیاســت های صندوق بین المللی پول نیســت.
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طبقه بندی بودجه
راهنمای صندوق بین المللی پول



1.  چرا نظام طبقه بندی بودجه مهم است؟

ــه و گزارش دهــی اطالعــات را مشــخص می کنــد و از ایــن رو یکــی از بنیادی تریــن بلوک هــای تشــکیل  نظــام طبقه بنــدی بودجــه شــیوه ثبــت، ارائ
کــه تأثیــر مســتقیمی بــر شــفافیت و انســجام بودجــه دارد. دهنــده یــک نظــام بودجه ریــزی صحیــح و کاراســت 

کــه اصطالحــات بودجــه ای ضعیــف هســتند، بهبــود نظــام طبقه بنــدی بودجــه بــه نوبــه خــود یــک قــدم اساســی اســت. اصــالح  در کشــورهایی 
طبقه بنــدی بودجــه در واقــع پیش نیــاز ســایر اصالحــات مدیریــت مالــی دولــت نظیــر راه انــدازی ســامانه الکترونیکــی مدیریــت بودجــه، بودجه ریــزی 

میــان مــدت و نیــز بودجه ریــزی مبتنــی بــر نتیجــه اســت.
ج و درآمدهــا  طبقه بنــدی بودجــه ســاختاری اصولــی بــرای سیاســتگذاری و پاســخگویی فراهــم می کنــد. در واقــع طبقه بنــدی صحیــح مخــار
بــرای 1( شــکل دهی سیاســت و تحلیــل عملکــرد، 2( تخصیــص بهینــه منابــع میــان بخش هــای مختلــف دولتــی، 3( تطبیــق هزینه کــرد بــا منابــع 

مشــخص شــده در قانــون بودجــه و همچنیــن 4( اجــرای هــر روزه فرآینــد بودجــه مهــم اســت.
کــرد. مشــاهده روندهــا در سیاســت مالــی  پــس از دســتیابی بــه یــک طبقه بنــدی صحیــح، مگــر در شــرایط خــاص، بایــد از تغییــر معنــادار آن اجتنــاب 

دولــت و مقایســه ایــن سیاســت ها در زمان هــا و کشــورهای مختلــف تنهــا در صــورت پایــدار مانــدن نظــام طبقه بنــدی امــکان پذیــر اســت.

2.  ویژگی های اصلی یک نظام طبقه بندی مناسب چیست؟

بــا هــدف ارائــه اطالعــات صحیــح بــه سیاســتگذاران، مدیــران دولتــی، قانونگــذاران و عمــوم جامعــه، نخســتین هــدف طبقه بنــدی بودجــه اطمینــان 
ع اســت کــه بودجــه بــا ســه اصــل اساســی مدیریــت صحیــح بودجــه دولــت ســازگار اســت. حاصــل کــردن از ایــن موضــو

کــه وظایــف و عملیــات دولــت را انجــام می دهنــد پوشــش  کــه بودجــه تمامــی دســتگاه های دولتــی و نهادهایــی  اصــل جامعیــت تضمیــن می کنــد 
می دهــد و دیــد یکپارچــه و کاملــی از وظایــف و عملکــرد آن هــا فراهــم می کنــد.

کــه وظایــف و عملیــات دولــت را انجــام  ج و درآمدهــای تمامــی دســتگاه ها و نهادهایــی  کــه بودجــه، مخــار اصــل یکپارچگــی تضمیــن می کنــد 
کارا عمــل می کنــد و بهینگــی در  کلــی و بخشــی دولــت  ج  کــردن مخــار کــه بودجــه در محــدود  می دهنــد شــامل می شــود. ایــن اصــل تضمیــن می کنــد 

ــود. ــت می ش ــع رعای ــص مناب تخصی
کــه بــرای حفــظ و ادامــه عملکــرد  ج جــاری  کــه بــه طــور خــاص، مخــار اصــل ســازگاری درونــی بیــن مؤلفه هــای مختلــف بودجــه تضمیــن می کنــد 
کــه نظــام  پروژه هــای ســرمایه گذاری پیشــین نیــاز اســت بــه طــور کامــل در بودجــه منعکــس می شــود. عــالوه بــر ایــن، ایــن اصــل تضمیــن می کنــد 
ج جــاری و ســرمایه ای )توســعه ای( را در یــک نهــاد واحــد  بودجــه واحــدی وجــود دارد کــه مســئولیت های آماده ســازی و اجــرای بودجــه بــرای مخــار

مرکــزی نظیــر وزارت دارایــی انجــام می دهــد.
ع  رویکردهــای مختلــف بودجه ریــزی بــه طــور معمــول بــر ســاختار طبقه بنــدی اثرگــذار اســت. بــه عنــوان مثــال بودجه ریــزی انطباقــی1 بــر ایــن موضــو

1-  Compliance budgeting
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کنش هــا و  ــه ایــن ترتیــب نیازمنــد یــک طبقه بنــدی صحیــح از ترا ــر قوانیــن بودجــه ســازگار باشــد و ب ــت ب ــع دول کــه اســتفاده از مناب ــز می کنــد  تمرک
ج اســت. سیاســتگذاری و بهینگــی تخصیــص منابــع پایــه طبقه بنــدی بــر مبنــای وظایــف  دســتگاه های دریافــت کننــده منابــع و هزینــه کننــده مخــار
و برنامه هاســت2. بــرای ارزیابــی عملکــرد دســتگاه ها نیازمنــد طبقه بنــدی دقیــق برنامه هــا بــر مبنــای خروجــی و فعالیــت3 هســتیم. نظــارت مالــی 
کــردن دریافت هــا از پرداخت هــا4( اســت. دســتیابی  ــه عنــوان مثــال مجــزا  ــر مبنــای مفاهیــم مشــخص )ب نیازمنــد یــک طبقه بنــدی اقتصــادی ب

همزمــان بــه تمامــی ایــن اهــداف نیازمنــد یــک رویکــرد عملــی و انعطاف پذیــر بــرای طبقه بنــدی اســت.
یــک طبقه بنــدی مناســب بایــد طبقه بنــدی درآمدهــا و نیــز طبقه بنــدی اداری، اقتصــادی و عملکــردی5 هزینه هــا را در بــر داشــته باشــد. طبقه بنــدی 
کــه موظــف بــه اداره بخشــی از بودجــه عمومــی هســتند؛ بــه عنــوان مثــال وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت  اداری نهادهایــی را مشــخص می کنــد 
کــه بــه عنــوان مثــال می توانــد  کــرد را مشــخص می کنــد  ع هزینــه  بهداشــت و در ســطح ریزتــر مــدارس و بیمارســتان ها. طبقه بنــدی اقتصــادی نــو
ج را بــر مبنــای هــدف آن هــا  ج ســرمایه ای باشــد. طبقه بنــدی عملکــردی مخــار شــامل حقــوق، خریــد کاال و خدمــات، پرداخت هــای انتقالــی و مخــار

ع طبقه بنــدی بــرای اســتفاده از اطالعــات بودجــه ای ضــروری اســت. مشــخص می کنــد. هــر ســه نــو
بســیاری از کشــورها در راســتای افزایــش شــفافیت و پاســخگویی رویه هــای طبقه بنــدی مضاعفــی دارنــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه در صورتــی کــه در 
افــزودن رویه هــای طبقه بنــدی جدیــد دقــت کافــی رعایــت نشــود ممکــن اســت پیچیدگــی ایجــاد شــده منجــر بــه تولیــد اطالعــات غیرقابــل اعتمــادی 
شــود. عــالوه بــر ایــن ظرفیــت تولیــد و حفــظ داده هــا بایــد بــا ایــن نظام هــای طبقه بنــدی هماهنــگ باشــد. ممکــن اســت بســیاری از نیازهــای داده ای 

بــا یــک بــار جمــع آوری اطالعــات برطــرف شــود و نیــازی بــه وارد کــردن ایــن اطالعــات در طبقه بنــدی بودجــه ای وجــود نداشــته باشــد.
کــه می توانــد دســتیابی بــه اطالعــات قابــل اعتمــاد، مفیــد و بــه موقــع را تضمیــن نمایــد  ویژگی هــای زیــر بــرای دســتیابی بــه یــک نظــام طبقه بنــدی 

ضــروری اســت.6
تمایز بین طبقه بندی اداری و اقتصادی:  ●

ج  ع مخــار طبقه بنــدی اداری و اقتصــادی اطالعــات متفاوتــی را فراهــم می کننــد. طبقه بنــدی اقتصــادی اطالعاتــی را در زمینــه نــو
کــه منابــع را در اختیــار دارد و مصــرف  کــه طبقه بنــدی اداری ســاختار ســازمانی بخــش دولتــی  و درآمدهــا فراهــم می کنــد در حالــی 
کــردن مســئولیت ها در بلوک هــای اصلــی هزینه کــرد دولتــی و نیــز بــرای  می کنــد ارائــه می دهــد. طبقه بنــدی اداری بــرای روشــن 
ج ممکــن اســت بــرای هــر دســتگاه و نهــاد دولتــی بــه زیــر گروه هــای مجزایــی  اجــرای روزانــه امــور بودجــه ضــروری اســت. مخــار

تقســیم شــود.
گروه ها در طبقه بندی اداری و اقتصادی:  ● استقالل 

مســتقل بــودن طبقه بنــدی اداری و اقتصــادی از ضروریــات یــک نظــام طبقه بنــدی صحیــح اســت. طبقه بنــدی اقتصــادی 
ــه  ــه ایــن درآمــد ب ک ــا ایــن  ــا از فــروش کاال و خدمــات ناشــی شــده اســت ام ــت از مالیــات ی ــه درآمــد دول ک کنــد  ــد مشــخص  می توان

دولــت مرکــزی تعلــق می گیــرد و یــا بــه یــک نهــاد دولتــی محلــی، در طبقه بنــدی اقتصــادی دیــده نمی شــود.7
استفاده از طبقه بندی عملکردی:  ●

ــاه اجتماعــی  ــه عنــوان مثــال، آمــوزش، بهداشــت، رف ــه اهــداف آن )ب ــا توجــه ب ــت را ب طبقه بنــدی عملکــردی فعالیت هــای دول
گروه بنــدی می کنــد. ایــن طبقه بنــدی مســتقل از ســاختار اداری و ســازمانی صــورت می گیــرد و بــه طــور خــاص، بــرای  و ...( 

2-  Function and program
3-  Output and activity
4-  Receipts and borrowing
5-  Administrative, Economic and functional classifications
کنش هــای مالــی مرتبــط بــا دارایی هــا و بدهی هــا نیــز نیــاز اســت. ایــن تمایــز بــرای اندازه گیــری اثــر سیاســت های مالــی مناســب  ج و ترا کشــورها تمایــز میــان درآمدهــا، مخــار 6-  در برخــی از 

است.
کمــک تأمیــن مالــی می شــود اجــرا می شــود. یــک پــروژه یــک فعالیــت یکتــا و  کــه در برخــی مــوارد بــا اســتفاده از اهــدای  کشــورها بودجــه بــا اســتفاده از پروژه هــای مشــخص  7-  در بعضــی از 
غیــر قابــل تقســیم بــا برنامــه زمانــی و بودجــه مشــخص اســت. برخــی از پروژه هــا توســط ترتیــب ســازمانی مخصــوص بــه خــود مدیریــت می شــوند و بودجــه و حســاب بانکــی مجــزا دارنــد. در 

گرفتــه می شــود. کــه آن را مدیریــت می کنــد در نظــر  چنیــن شــرایطی بودجــه بــه عنــوان زیرمجموعــه واحــد هزینــه ای 
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تصمیم گیــری در مــورد نحــوه تخصیــص منابــع در میــان بخش هــای مختلــف دولــت مفیــد اســت. یــک طبقه بنــدی عملکــردی 
ج دولــت در زمان هــای مختلــف و ســال های مالــی  کــه قــادر بــه تحلیــل و مقایســه مخــار مناســب و پایــدار بــرای تولیــد داده هایــی 
متفــاوت اســت ضــروری اســت. طبقه بنــدی عملکردهــای دولــت کــه توســط ســازمان ملــل متحــد ارائــه شــده اســت )COFOG( بــه 

عنــوان یــک اســتاندارد جهانــی در ایــن زمینــه پذیرفتــه شــده اســت.
منحصر به فرد بودن:8  ●

کامــاًل مســتقل از ســایر ردیف هــای بودجــه باشــد. در ادامــه بــا تفصیــل  هــر ردیــف در نظــام طبقه بنــدی صحیــح بودجــه بایــد 
ع خواهیــم پرداخــت. بیشــتری بــه ایــن موضــو

3. ساختار نظام طبقه بندی بودجه

ــکان  ــد و ام ــن کن ــاد را تضمی ــل اعتم ــادار و قاب ــای معن ــه داده ه ــتیابی ب ــا دس ــود ت ــی ش ــتی طراح ــه درس ــد ب ــه بای ــدی بودج ــام طبقه بن ــات نظ جزئی
ــت.  ــتتر اس ــدی مس ــن طبقه بن ــگ ای ــام کدین ــی در نظ ــای اساس ــن ویژگی ه ــد. ای ــم کن ــکل فراه ــاد مش ــدون ایج ــده را ب ــی در آین ــات احتمال اصالح
کــه توســط صنــدوق بین المللــی پــول منتشــر شــده اســت )GFSM 2001( چارچــوب اســتانداردی را بــرای ایجــاد  راهنمــای داده هــای مالــی دولــت 

یــک ســاختار طبقه بنــدی بودجــه ای جدیــد یــا توســعه نظــام موجــود طبقه بنــدی فراهــم می کنــد.9
ــا ایــن وجــود GFSM 2001 در ابتــدا بــه عنــوان یــک ســاختار گزارش دهــی آمــاری طراحــی شــد و بــه ایــن ترتیــب بــرای تأمیــن اهــداف مــورد نظــر  ب
ــز  ــه آمــار تمرک ــا هــدف دســتیابی ب ــز گزارش دهــی اقتصــادی و عملکــردی ب ــر درآمدهــا و نی طبقه بنــدی بودجــه ای کافــی نیســت. ایــن چارچــوب ب
می کنــد در حالــی کــه یــک طبقه بنــدی بودجــه ای بایــد ابــزاری بــرای اهــداف سیاســتگذاری، اجــرای بودجــه و حســابداری صحیــح نیــز فراهــم کنــد. 
ج و درآمدهــا داریــم. برخــی از کشــورها نظیــر  بــه ایــن ترتیــب بــرای آماده ســازی و اجــرای بودجــه نیــاز بــه یــک نظــام طبقه بنــدی بودجــه بــرای مخــار

کــه بــه خوبــی بــر نیازهــا و ظرفیت هایشــان منطبــق اســت. برزیــل طبقه بندی هــای مطلوبــی را بــدون اســتفاده از GFS فراهــم کرده انــد 

3-1. طبقه بندی درآمدها10

بــر طبــق چارچــوب GFSM 2001، درآمــد دولــت را بــه طبقه هــای زیــر می تــوان تقســیم کــرد؛ 1. مالیــات، 2. مشــارکت های اجتماعــی، 3. کمک هــای 
مالــی و 4. ســایر درآمدهــا. بــرای درآمدهــای مالیاتــی طبقه بنــدی بــه طــور معمــول بــر مبنــای پایــه مالیاتــی صــورت می گیــرد )بــه عنــوان مثــال 

ج، پــس انــداز، دارایــی و ...(. درآمــد، مخــار
کــه مطالبــه آتــی دولــت بــرای دریافــت  چارچــوب GFSM 2001 اجــازه می دهــد تــا درآمدهــا بــر پایــه حســابداری تعهــدی ثبــت شــوند بــه ایــن معنــی 
کلــی بایــد در  کنــش مربــوط بــه درآمــد مــورد نظــر ثبــت می شــود. اعمــال ایــن قاعــده  ــا ترا ــا هــر درآمــد دیگــری در زمــان فعالیــت، اتفــاق ی مالیــات ی

ــرای درآمدهــای مختلــف در هــر بخــش طبقه بنــدی مشــخص شــود.11 صــورت نیــاز ب

8-  Mutual exclusivity
9-  ایــن چارچــوب بــا همــکاری صنــدوق بین المللــی پــول )IMF(، ســازمان ملــل )UN(، ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( و اداره آمــار مرکــز آمــار اروپــا )Eurostat( طراحــی 

کــه توســط OECD و UN طراحــی شــده اســت را شــامل می شــود. شــد. ایــن چارچــوب همچنیــن طبقه بنــدی عملکــردی دولــت 
10-  نظام طبقه بندی GFSM)2001( برای درآمدهای دولتی در بخش پیوست ارائه شده است.

کافی برای وصول درآمدها را نداشته باشد، می تواند مشکل زا باشد. کشور مورد نظر ظرفیت  که  کلی، در صورتی  11-  این قاعده 
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استفاده از راهنمای داده های مالی دولت )GFSM 2001( برای طراحی طبقه بندی بودجه

ــوب طبقه بنــدی اقتصــادی و عملکــردی  ــت رهنمودهــای مشــخصی را در مــورد برخــی ویژگی هــای مطل ــی دول راهنمــای داده هــای مال
ارائــه می دهــد.

طبقه بنــدی اقتصــادی GFSM 2001 در پیوســت ارائــه شــده اســت. ایــن طبقه بنــدی مبنــای تعهــدی دارد و بــا ایــن   ●
کــه بتوانــد مقایســه پذیری آمــاری را بیــن گزارش هــای مالــی و حســاب های ملــی ممکــن کنــد. بــا  دیــد طراحــی شــده اســت 
کــه در GFSM 2001 آورده  ایــن وجــود، بــه اســتثنای مصــرف ســرمایه ثابــت، ردیف هــای طبقه بنــدی اقتصــادی دولــت 
 ،GFS شــده اســت بــه صــورت یکســان بــرای مبنــای نقــدی و تعهــدی اعمــال می شــود.1 در برخــی مــوارد، جــداول اســتاندارد
کافــی باشــد امــا  گــزارش می کنــد. ایــن داده هــا می توانــد بــرای تحلیل هــای اقتصــاد کالن  داده هــا را بــه صــورت خالــص 
گــزارش  بــرای مرتــب ســازی و مدیریــت بودجــه مناســب نیســت. در حســاب های دولتــی جریان هــا ناخالــص بایــد ثبــت و 
ــرای  ــد )ب ــرای اهــداف سیاســتی جدی ــد ب ــی جدی ــدگاه سیاســتگذاری، کســب دارایی هــای مال ــه ایــن ترتیــب از دی شــوند. ب
کــه نتیجــه سیاســت های گذشــته  مثــال وام دهــی بــه شــرکت های دولتــی( بایــد بــه صــورت مجــزا از بازپرداخــت وام هــا 

گــزارش شــود. اســت 
کــه توســط ســازمان ملــل ارائــه   ● طبقه بنــدی عملکــردی دولــت GFSM 2001۲ بــه طبقه بنــدی عملکردهــای دولــت 

شــده اســت )COFOG( مرتبــط اســت.3 اســتفاده از طبقه بنــدی COFOG بــه جــای یــک طبقه بنــدی اختصاصــی مزایایــی 
دارد. ایــن شــیوه پیشــتر طراحــی و در راهنمــای GFS مســتند شــده اســت. اســتفاده از ایــن شــیوه مقایســه بین المللــی را 
ــا هــدف تناســب  ــد نظــام COFOG را ب ــا ایــن وجــود، بســیاری از کشــورها ممکــن اســت تصمیــم بگیرن تســهیل می کنــد. ب
 GFSM ع در بــا ســاختار برنامه هــای خــود و هماهنگــی بــا موضوعــات سیاســتگذاری خــاص توســعه دهنــد. ایــن موضــو
2001 در نظــر گرفتــه شــده اســت.4 در چنیــن شــرایطی یــک جــدول ارتباطــی میــان طبقه بنــدی COFOG و طبقه بنــدی 
کــه بایــد بــر مبنــای طبقه بنــدی  عملکــردی، برنامــه ای یــا ســازمانی کشــور مــورد نظــر نیــاز اســت تــا تهیــه گزارش هایــی 

COFOG تهیــه شــوند را ممکــن کنــد.

کنــش مــورد نظــر در زمــره  کســب دارایــی غیرمالــی از طریــق خریــد یــا تهاتــر ارزش خالــص را تحــت تأثیــر قــرار نمی دهــد و ترا  ،GFSM 2001 1 - در طبقه بنــدی اقتصــادی
گــذار می شــود ارزش خالــص واحــد  کنــش در دارایی هــای غیرمالــی اســت. وقتــی مالکیــت یــک دارایــی بــدون دریافتــی بــا ارزشــی وا ج نخواهــد بــود. ایــن یــک ترا مخــار

کاهــش یافتــه اســت و هزینــه بــه عنــوان نوعــی انتقــال ســرمایه ثبــت می شــود.
2 - طبقه بندی عملکردی GFSM 2001 در پیوست ارائه شده است.

ــا اســتفاده از ایــن طبقه بنــدی  ــد ب ــی نیــز می توان کســب دارایی هــای غیرمال کنش هــای هزینــه ای محــدود نیســت.  ــه ترا 3 - طبقه بنــدی عملکــردی GFSM 2001 ب
ــح  ــرد را توضی ــر عملک ــده در ه ــام ش ــای انج کنش ه ــوع ترا ــا ن ــوند ت ــب ش ــم ترکی ــا ه ــد ب ــردی می توانن ــادی و عملک ــای اقتص ــن طبقه بندی ه ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــب ش مرت

دهنــد.
کنــد یــا بــه عنــوان مثــال عملکــردی مرتبــط بــا آمــوزش را در طبقــه  کشــور می توانــد عملکردهــای مختلــف را بــا هــم ترکیــب  کــه یــک  4 - البتــه ایــن بــه ایــن معنــی نیســت 

مهاجــرت قــرار دهــد یــا عملکردهــای متفاوتــی بــرای آن چــه در GFSM 2001 بــه عنــوان عملکــردی واحــد تعریــف شــده اســت در نظــر بگیــرد.
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ج 3-2. طبقه بندی مخار

کــد بودجــه ای بــرای هــر پرداخــت بایــد تمامــی اطالعــات  گــزارش می شــوند.  ج بــر مبنــای طبقه بنــدی اقتصــادی، اداری و عملکــردی ثبــت و  مخــار
کــه شــامل ســه طبقه بنــدی  ج را نشــان می دهــد  مربــوط بــه آن پرداخــت را شــامل شــود. جــدول 1 در قالــب یــک مثــال، نمایــی از طبقه بنــدی مخــار
کتــر اســت. اســامی ایــن طبقه بندی هــای جزئــی ممکــن اســت در کشــورهای مختلــف  کارا اصلــی، 8 طبقه بنــدی جزئــی )عنــوان، فصــل و ...( و 13 

متفــاوت باشــد.

ج جدول 1: نمایی از طبقه بندی مخار

طبقه بندی عملکردیطبقه بندی اقتصادیطبقه بندی اداری

عملکرد ثانویهعملکردعملکرد اصلیبندمادهبخشقسمتعنوان

وزارتخانه

وزارتخانه 
کشاورزی

واحد مدیریت

اداره کل کشاورزی

طبقه اصلی

مخارج

طبقه فرعی

جبران خدمت 
کارکنان

اطالعات اضافه

حقوق و دستمزد 
نقدی

امور

امور اقتصادی

فصل

کشاورزی و 
جنگلداری

رده

کشاورزی

کتر کتر۲ کارا کتر۲ کارارکتر1 کارارکتر1 کارارکتر۲ کارا کتر1 کارارکتر3 کارا 1 کارا

ج کــه در ایــن جــدول نیــز نمایــش داده شــده اســت، ایــن اســت کــه هــر طبقه بنــدی ویژگی هــای توصیفــی مشــخصی  اســاس نقشــه طبقه بنــدی مخــار
ج بــه گونــه ای شــفاف، بــدون همپوشــانی  کنــش مرتبــط بــا مخــار کــه هــر ترا کــه متفــاوت و مســتقل از دو طبقه بنــدی دیگــر اســت. مهــم اســت  دارد 

و بــدون تکــرار بــه هــر یــک از طبقه بندی هــا نســبت داده شــود.

جدول ۲: افزودن اطالعات اضافه به طبقه بندی اصلی

طبقه بندی مضاعفطبقه بندی عملکردیطبقه بندی اقتصادیطبقه بندی اداری

قسمتعنوان
موقعیت 

بندمادهبخشجغرافیایی
عملکرد 

عملکرداصلی
عملکرد 

ثانویه
منبع تأمین 

مالی
ذینفع 
نهایی

وزارتخانه

وزارتخانه 
کشاورزی

واحد 
مدیریت

اداره کل 
کشاورزی

کد پستی

تعریف شده 
توسط مرکز 

آمار

طبقه اصلی

مخارج

طبقه فرعی

جبران 
خدمت 
کارکنان

اطالعات 
اضافه

حقوق و 
دستمزد 

نقدی

امور

امور 
اقتصادی

فصل

کشاورزی و 
جنگلداری

رده

کشاورزی

بودجه 
عمومی

سایر منابع

نهاد دولتی

کد شناسه 
)شامل کد 
جغرافیایی(

کتر کتر۲ کارارکتر۲ کارا کتر4 کارا کتر1 کارا کتر1 کارا کتر۲ کارا کتر5 کارا کتر1 کارا کارا

جعبــه ابـــزار ارزیابی سریـعحســاب واحــــد خزانــه 1۲



4. گونه های مضاعف طبقه بندی بودجه

گونــی از اطالعــات مکمــل را  کــه انــواع گونا عــالوه بــر طبقه بنــدی اداری، عملکــردی و اقتصــادی، انــواع دیگــر طبقه بنــدی ممکــن اســت ارائــه شــود 
کــرد. ارائــه می کنــد. بــه طــور خــاص می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

طبقه بندی جغرافیایی واحدهای اداری دولتی، پرداخت کنندگان مالیات یا دریافت کنندگان یارانه دولتی.  ●
طبقه بندی ذینفعان نهایی دریافت کننده یارانه و خدمات دولتی.  ●
طبقه بندی منابع تأمین مالی و وجوه مشابهی که برای ثبت وام ها و کمک هزینه های بیرونی به کار می رود.12  ●

کتری را می سازد. جدول 2 ترکیب این گروه بندی های جدید با ساختار پیشین طبقه بندی را نمایش می دهد که یک کد 24 کارا

ج مقابله با فقر 4-1. استفاده از طبقه بندی بودجه ای برای رصد مخار

بــا فقــر  برنامه هــای مقابلــه  ج  از مخــار کــدام ردیف هــای بودجــه ای  کــه  کنــد  بتوانــد مشــخص  بایــد  یــک طبقه بنــدی مناســب بودجــه ای 
کاهــش فقــر در نظــر می گیرنــد. در ایــن  کاهــش فقــر )PRSP(13 مخارجــی را بــرای  کشــورها برنامــه ی اســتراتژی  اثــر می پذیرنــد. در بســیاری از 
صــورت هزینه هــای دولتــی صــرف شــده بــرای کاهــش فقــر بایــد بــا طبقه بنــدی بودجــه ای موجــود هماهنــگ باشــد تــا امــکان ارائــه گزارش هــای 
حســابداری دوره ای بــرای رصــد میــزان دســتیابی بــه اهــداف را فراهــم کنــد. بــه صــورت ایــده آل اســتفاده از یــک طبقه بنــدی مبتنــی بــر برنامــه یــا 
ع پیشــنهاد می شــود. یــک چالــش اساســی در ایــن زمینــه ســطح جزئیــات  یــک طبقه بنــدی عملکــردی )در ســطح زیرفعالیــت( بــرای ایــن موضــو
هزینه کردهایــی اســت کــه در برنامــه اســتراتژی کاهــش فقــر ارائــه می شــود. گاهــی اوقــات ایــن هزینه هــا بســیار کلــی ذکــر می شــوند )بــه عنــوان مثــال 
.)X تحصیــالت ابتدایــی یــا بهبــود ســالمت( و گاهــی اوقــات نیــز ســطح جزئیــات ذکــر شــده بســیار زیــاد اســت )حفــر یــک چــاه آب جدیــد در روســتای
کــه  کنش هــای مختلــف در نظــر گرفــت بــه نحــوی  بــر مبنــای برنامــه اســتراتژی کاهــش فقــر )PRSP( می تــوان یــک نظــام نمره دهــی 0 و 1 بــرای ترا
ج مرتبــط بــا کاهــش فقــر را مشــخص کنــد؛ امــا چنیــن نظامــی صرفــًا اطالعاتــی کلــی فراهــم  ج غیــر مرتبــط بــا اســتراتژی کاهــش فقــر و 1 مخــار 0 مخــار
ج مرتبــط بــا کاهــش فقــر فراهــم  ج ترکیــب شــود تــا داده هــای مناســبی در زمینــه مخــار کــه بایــد بــا ســایر طبقه بندی هــای مرتبــط بــا مخــار می کنــد 

کنــد.
ــا اســتفاده از داده هــای  ج می توانــد ب ــا فقــر مزایــای بســیاری دارد. ایــن مخــار اســتفاده از طبقه بنــدی بودجــه ای بــرای رصــد هزینه هــای مقابلــه ب
بودجــه ای شناســایی شــود و ارتبــاط بیــن برنامــه اســتراتژی کاهــش فقــر و بودجــه ســاالنه می توانــد تحلیــل شــود. ایــن شناســایی و ایجــاد ارتبــاط 
کــه داده هــای PRSP را بــا طبقه بنــدی عملکــردی بودجــه مرتبــط می کنــد انجــام شــود. جــدول 3 مثالــی از  می توانــد بــه مــدد یــک جــدول ارتباطــی 

ــه می کنــد. ایــن روش ارائ

ج دولــت فراهــم  کــرد. نخســت، ایــن موضــوع بــا اصــل جامعیــت بودجــه در تضــاد اســت )بودجــه بایــد تصویــر جامعــی از درآمدهــا و مخــار 12-  در اســتفاده از ایــن طبقه بنــدی بایــد دقــت 
کنــد(. دوم، اســتفاده از آن نبایــد منجــر بــه یــک مکانیــزم اختصاصــی پیچیــده بــرای اجــرای بودجــه شــود.

13-  Poverty reducing strategy program
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جدول 3: جدول ایجاد ارتباط میان برنامه استراتژی کاهش فقر و طبقه بندی بودجه ای

برنامه استراتژی کاهش فقرعملکرد مرتبطکد عملکرد

بهبود سالمت مردمسالمت )تمامی زیر عملکردها(707

فرهنگ708۲1

دسترسی به آب سالمعرضه آب70631

تحقیق و توسعه در تسهیالت مناطف مسکونی70661

توسعه و بهبود محیط زیستمدیریت پسماند70511

حفاظت از تنوع زیستی و زیست بوم70541

4-2. طبقه بندی مبتنی بر برنامه

کــه یــک هــدف سیاســتگذاری مشــخص را دنبــال می کنــد )بــه عنــوان مثــال آمــوزش پیــش دبســتانی یــا  برنامــه مجموعــه ای از فعالیت هــا اســت 
توســعه محصــوالت کشــاورزی(. برخــالف طبقه بنــدی عملکــردی، طبقه بنــدی مبتنــی بــر برنامــه اهــداف سیاســتگذاری دولــت و راه رســیدن بــه 
ــه  ــیون در برنام کسیناس ــت وا ــاًل فعالی ــود )مث ــیم ش ــت تقس ــام فعالی ــه ن ــی ب ــای همگن ــه گروه ه ــد ب ــه می توان ــرد. برنام ــر می گی ــداف را در نظ ــن اه ای

ــود. ــه خــود شــامل مجموعــه ای از قدم هــا و پروژه هــا خواهــد ب ک ــا بیماری هــا(  ــه ب مقابل
ج بر مبنای برنامه دو هدف اصلی را تأمین می کند: طبقه بندی مخار

هدف تمامی هزینه کردهای دولت را تعیین و شفاف می کند.  ●
کــه می توانــد مبتنــی بــر ورودی، خروجــی یــا دســتاورد14 یــک برنامــه   ● نظــارت بــر عملکــرد را بــا توجــه بــه شــاخصه های عملکــردی 

مشــخص باشــد انجــام می دهــد.

ــراری ارتبــاط میــان ورودی هــا و اهــداف را  ــه افزایــش شــفافیت و پاســخگویی منجــر شــود و امــکان برق ــد ب ــر برنامــه می توان طبقه بنــدی مبتنــی ب
فراهــم کنــد.

وقتی به دنبال اجرای طبقه بندی مبتنی بر برنامه هستیم ضروری است که نسبت به مجموعه ای از عوامل اطمینان حاصل کنیم:
مســئولیت مدیریــت و اجــرای برنامــه و پاســخگویی نســبت بــه نتایــج آن بــه طــور دقیــق بــه واحــدی مشــخص در یــک وزارتخانــه   ●

گــذار شــده اســت.15 یــا نهــاد دولتــی وا

ج یــا خــود منابــع )بــه عنــوان مثــال تعــداد  Input, output or outcome  -14: ورودی هــا منابــع مــورد نیــاز بــرای تولیــد خروجی هــا هســتند. ورودی هــا بــه طــور معمــول در قالــب میــزان مخــار
کــه بــه طــور مســتقیم در نتیجــه یــک فعالیــت یــا برنامــه تولیــد می شــوند.  کاری مــورد نیــاز( بیــان می شــوند. خروجی هــا تولیــدات یــا خدماتــی را نشــان می دهنــد  کارکنــان یــا روزهــای 
کارکنــان یــا اندازه گیــری عملکــرد مفیــد باشــند امــا قــادر نیســتند میــزان دســتیابی بــه هــدف نهایــی و اصلــی برنامــه را  خروجی هــا می تواننــد بــرای مــواردی نظیــر تعییــن هــدف بــرای 
کــه اثــر مســتقیم  ج  کــه در اثــر یــک ابــزار سیاســتی، برنامــه یــا فعالیــت حاصــل شــده اســت. دســتاوردها از مخــار کننــد. دســتاورد تغییــرات اجتماعــی یــا اقتصــادی را نشــان می دهــد  مشــخص 
کاهــش رانندگــی در شــرایط  کمپیــن تســت تصادفــی تنفــس توســط پلیــس می توانــد  و بالفاصلــه یــک برنامــه یــا فعالیــت را مشــخص می کنــد متفــاوت هســتند. بــه عنــوان مثــال دســتاورد 

کــه بــه دلیــل ایــن موضــوع جریمــه شــده اند. عــدم تعــادل باشــد امــا یکــی از خروجی هــا می توانــد تعــداد رانندگانــی باشــد 
که چندان آسان نیست. 15-  این موضوع ممکن است نیازمند بازبینی ساختار اداری وزارتخانه ها باشد 
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نیاز به جمع آوری و تحلیل داده در مرزهای معقول و امکان پذیر در نظر گرفته شده است.  ●

کــه اهــداف و دســتاوردهای مــورد انتظــار خــود را بــه درســتی مشــخص  طبقه بنــدی مبتنــی بــر برنامــه ایــن انگیــزه را بــرای مدیــران فراهــم می کنــد 
کــه بــه آن دســت یافته انــد را مدنظــر قــرار دهنــد. از ایــن رو ایــن طبقه بنــدی بــه طــور معمــول بــه بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد  کننــد و اهدافــی 
مرتبــط می شــود. مشــابه طبقه بنــدی اداری بــرای طبقه بنــدی مبتنــی بــر برنامــه نیــز شــیوه کدینــگ مشــخصی وجــود نــدارد و ایــن طبقه بنــدی بــا 

توجــه بــه نیــاز هــر کشــور متفــاوت خواهــد بــود.
ــر برنامــه را نمایــش می دهــد. در ایــن مثــال طبقه بنــدی اداری  ــا اســتفاده از طبقه بنــدی مبتنــی ب جــدول 4 نمونــه ای از طبقه بنــدی بودجــه ای ب
کــه هــر برنامــه تنهــا توســط یــک وزارتخانــه اجــرا می شــود. ایــن آســانترین راه معرفــی  بــا طبقه بنــدی برنامــه ای جایگزیــن شــده و فــرض شــده اســت 
کــه یــک برنامــه میــان مجموعــه ای از نهادهــا و  ج را امــکان پذیــر می کنــد. در صورتــی  کــه اطمینــان از پاســخگویی و رصــد مخــار برنامــه اســت 

کــدام نهــاد اســت. کــه مســئولیت هــر بخــش از برنامــه دقیقــًا بــر عهــده  وزارتخانه هــا مشــترک باشــد16  الزم اســت شــفاف شــود 

جدول 4: مثالی از طبقه بندی بودجه ای با استفاده از طبقه بندی مبتنی بر برنامه

سایرطبقه بندی عملکردیطبقه بندی اقتصادیطبقه بندی برنامه ای
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غ مر
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نیرو

امور
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فصل

کشاورزی و 
جنگلداری

رده

کشاورزی

بودجه 
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کتر کتر۲ کارا کتر۲ کارارکتر1 کارارکتر1 کارا کتر۲ کارارکتر1 کارارکتر1 کارارکتر1 کارا کتر5 کارا کتر1 کارا کارا

که چندین وزارتخانه را درگیر می کند به طور معمول توصیه نمی شود. 16-  طراحی برنامه هایی 
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5. رابطه میان طبقه بندی بودجه ای و طبقه بندی حسابداری

کامــاًل  ــی(  کــه طبقه بنــدی بودجــه ای و طبقه بنــدی حســابداری )همــان طبقه بنــدی گزارش دهــی مال ــه خوبــی اســت  در بســیاری از کشــورها روی
متحــد باشــد.17 طبقه بنــدی واحــد بودجــه ای و حســابداری حســاب های مرتبــط دارایــی و بدهــی را در خــود جــای می دهــد. ایــن حســاب ها شــامل 
تمامــی حســاب های مالــی مرتبــط بــا عملیــات دولتــی در بانــک مرکــزی، بانک هــای تجــاری، ســایر نهادهــای مالــی و حســاب های معلــق18 اســت. 
ــی و  ــرای ثبــت اطالعــات مال ــه اســتفاده از نمــودار حســاب ها شــیوه ای معمــول ب ک ــج اســت  ــان رای ــژه در کشــورهای انگلیســی زب ــه وی ایــن شــیوه ب

بودجــه ای دولــت بــه شــمار مــی رود.19 نمونــه ای از ایــن شــیوه در پیوســت ها ارائــه شــده اســت.
کات کمــی دارنــد.21 ایــن دو طبقه بنــدی  در بعضــی کشــورها امــا طبقه بندی هــای بودجــه ای و حســابداری کامــاًل مجــزا هســتند20 یــا تنهــا اشــترا
ممکــن اســت از لحــاظ ســاختاری و نیــز داده ای کامــاًل متفــاوت باشــند. در چنیــن شــرایطی نبــود ارتباطــی یــک بــه یــک میــان ورودی هــای هــر یــک 
از دو ســاختار طبقه بنــدی می توانــد بــه از دســت دادن اطالعــات منجــر شــود. تحلیــل قطعــی نتیجــه حســابداری یــک عملکــرد بودجــه ای ممکــن 
ع  کنش هــای حســابداری یکســان ممکــن اســت عملیــات بودجــه ای مشــابه را منعکــس نکننــد. بــرای حــل ایــن موضــو نخواهــد بــود و متقابــاًل ترا

کــرد. کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره  گونــی متوســل شــد  می تــوان بــه شــیوه های گونا
کــه اطالعــات بودجــه ای و حســابداری را بــه طــور همزمــان ذخیــره می کنــد و بــه ایــن ترتیــب هــر   ● اجــرای یــک پایــگاه داده مرکــزی 

ورودی در طبقه بنــدی بودجــه ای بــه طــور سیســتماتیک بــا یــک ورودی در طبقه بنــدی حســابداری مرتبــط می شــود.
گــروه   ● معرفــی یــک ارائــه مجــزا در طبقه بنــدی حســابداری بــرای اطمینــان از ثبــت صحیــح اطالعــات بودجــه ای )از طریــق یــک 

خــاص از عملیات هــا(.22
میــان بخش هــای مختلــف   ● ارتباطــی  یــک جــدول  و شــکل دهی  هــر دو طبقه بنــدی  و پوشــش  کــردن ســاختار  هماهنــگ 

23 طبقه بندی هــا

کار  ج و درآمدهــا در فرآینــد طراحــی، تصویــب و اجــرای بودجــه بــه  کنش هــای مرتبــط بــا مخــار کــه بــرای توصیــف ترا 17-  طبقــه بنــدی بودجــه بــه همــه اشــکال شناســه دهــی اشــاره می کنــد 
ج و برنامه هــای پذیرفتــه شــده  کار مــی رود و پــس از تصویــب پارلمــان محــدوده قانونــی مخــار مــی رود. طبقــه بنــدی بودجــه در ســطح تجمیعــی مشــخص بــرای ارائــه بودجــه بــه پارلمــان بــه 
کنش هــای  گــزارش دهــی ترا کــه بــرای امــور اداری، ثبتــی و  گــزارش دهــی مالــی( نمــودار حساب هاســت  در ســمت درآمدهــا را مشــخص می کنــد. طبقــه بنــدی حســابداری )طبقــه بنــدی 

مالــی اســتفاده می شــود.
کــه تــا زمــان تحلیــل و طبقــه بنــدی دائمــی بایــد منتظــر  18-  حســاب معلــق )Suspense account( یــک حســاب موقــت یــا دائــم بــرای ثبــت ورودی هــای مشــکوک و مــورد اختــالف اســت 

بماننــد.
کار رفته است. کشورهایی نظیر برزیل و موزامبیک به  19-  این شیوه همچنین در 

20-  به عنوان مثال در مکزیک این شرایط برقرار است.
گروه های درآمدی و مخارجی( محدود بوده است. کات به طبقه بندی اقتصادی )با  کشورهای فرانسوی زبان، این اشترا 21-  در 

ــای  ــابداری و ردیف ه ــای حس کنش ه ــان ترا ــال می ــاط و اتص ــا ارتب ــد ت ــتفاده می ش ــی اس کمک ــوص  ــاب های مخص ــه ای از حس ــر مجموع ــالهای اخی ــا س ــه ت ــال در فرانس ــوان مث ــه عن 22-  ب
ــد. بودجــه ای را تضمیــن نمای

کشورهایی نظیر آرژانتین استفاده می شود. 23-  شیوه سوم در حال حاضر در 
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6. پیش شرط ها برای اجرای موفق یک طبقه بندی بودجه ای جدید 

6-1.  مالکیت سیاسی

ــروژه اصــالح طبقه بنــدی بودجــه ممکــن نیســت.  ــز پ ــاالی سیاســی امــکان اجــرای موفقیــت آمی ــدون ضمانــت اجــرا و مدیریــت در یــک ســطح ب ب
حمایــت نهــاد قانونگــذار نیــز ضــروری اســت تــا عــالوه بــر تصویــب قوانیــن جدیــد مدیریــت مالــی دولتــی، ســاختار جدیــد بودجــه و گزارش دهــی مالــی 

را تأییــد کنــد و مــورد اســتفاده قــرار دهــد.

6-2. ظرفیت تکنیکی

ــی  ــا نهــاد متول گــر وزارت دارایــی ی ــرای اصــالح ســاختار بودجــه نیــز یکــی دیگــر از مؤلفه هــای ضامــن موفقیــت اســت. ا ایجــاد ظرفیــت مــورد نیــاز ب
بــه میــزان کفایــت از نیروهــای بــا تجربــه و آمــوزش دیــده و منابــع برخــوردار نباشــد احتمــال مؤثــر بــودن ســاختار جدیــد پاییــن خواهــد بــود. تقویــت 
ــا بودجــه )نظیــر خزانــه داری، دیــوان محاســبات و  ــر بودجــه وزارتخانه هــای مختلــف و نیــز تمامــی نهادهــای مرتبــط ب ظرفیــت تکنیکــی در دفات
...( نیــز امــری ضــروری اســت. مشــاوران خارجــی می تواننــد بــه عنــوان مکمــل نیروهــا و منابــع داخلــی در فرآینــد اصــالح همــکاری کننــد امــا هرگــز 

نمی تواننــد نبــود ظرفیــت کافــی داخلــی را جبــران کننــد.

6-3. نظام اطالعاتی

هرچنــد یــک نظــام بودجــه مــدرن می توانــد بــه صــورت دســتی نیــز اجــرا شــود اســتفاده از یــک نظــام ســاده الکترونیکــی کامــاًل ترجیــح دارد. پــردازش 
کامپیوتــری داده هــای بودجــه ای امــکان دســته بنــدی اطالعــات در طبقه بندی هــای مختلــف را فراهــم می کنــد و عملکــرد در حوزه هایــی نظیــر 
حســابداری اداری و گزارش دهــی را تقویــت می کنــد. در بســیاری از کشــورها، اصــالح ســاختاری بودجــه بــه عنــوان بخشــی از پــروژه توســعه نظــام 

الکترونیــک اطالعــات مدیریــت مالــی دولــت )IFMIS( اجــرا شــده اســت.

7. قدم های اساسی در فرآیند اصالح طبقه بندی بودجه

ع اصــالح و شــرایط موجــود در یــک کشــور فرآینــد اصــالح طبقه بنــدی بودجــه، بــه ویــژه زمانــی کــه انطبــاق بــا طبقه بنــدی حســابداری  بــا توجــه بــه نــو
نیــز مدنظــر اســت، می توانــد فرآینــدی بســیار طوالنــی باشــد. تغییــرات در ســاختار قانونــی و نظارتــی بودجــه، نظــام مدیریــت مالــی و اطالعاتــی دولــت 

گاهــی و تجربــه نیروهــای درگیــر ضــروری اســت. و نیــز برنامه هــای توســعه ای و آموزشــی بــرای افزایــش آ
جــدول 5 مثالــی از یــک جــدول زمانــی بــرای معرفــی یــک طبقه بنــدی جدیــد بودجــه ای اســت. بــرای آمــاده ســازی و اجــرای هــر قــدم بایــد زمــان 

17مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه



کار بــر روی آماده ســازی طبقه بنــدی جدیــد بایــد حداقــل 6 مــاه قبــل از ســال جدیــد بودجــه ای و در  کافــی در نظــر گرفتــه شــود. در بیشــتر کشــورها 
شــرایط وجــود نمــودار حســاب ها )COA( حداقــل دو مــاه قبــل از اجــرا، تکمیــل شــود.24

فرآینــد گــذار بــا طــول دوره کافــی بایــد پیــش از اجــرای کامــل طبقه بنــدی جدیــد در نظــر گرفتــه شــود تــا بــه ایــن ترتیــب 1( نظــام جدیــد قابــل ارزیابــی 
توســط بازیگــران اصلــی فرآینــد اصــالح )وزارتخانه هــا، دیــوان محاســبات، قانونگــذاران و ...( باشــد، 2( دفترچه هــای راهنمــا فراهــم و فرآینــد 
آمــوزش نیروهــا در وزارتخانه هــا، نهادهــای محلــی بودجــه و ســایر نهادهــای درگیــر تکمیــل شــود و 3( ســاختار قانونــی بــرای پاســخ بــه نیازهــای 
جدیدترمیــم شــود. انتقــال اطالعــات و مالکیــت عناصــری ضــروری در فرآینــد تهیــه و اجــرای بودجــه بــر مبنــای یــک چارچــوب طبقه بنــدی جدیــد 

هســتند.

جدول 5: جدول زمانی معرفی یک طبقه بندی بودجه ای جدید و هماهنگ با طبقه بندی حسابداری

تاریخ اتمامنهاد مسئولفعالیت

تأیید طبقه های اصلی درآمد، مخارج و آیتم های مالی و تهیه گزارش اولیه طبقه بندی 1
30 ژوئنوزارت داراییبودجه

کتبروزارت دارایی- وزارتخانه های متخبتکمیل فرآیند بازنگری و ترمیم نهایی طبقه بندی بودجه۲ 31 ا

تصویب رسمی طبقه بندی بودجه و ارسال بودجه بر مبنای طبقه بندی جدید برای 3
31 دسامبروزارت داراییشورای وزیران

تکمیل مطالب و موارد الزم برای آموزش طبقه بندی جدید و آموزش این طبقه بندی 4
31 مارچوزارت داراییبه نهادهای درگیر

آوریلوزارت داراییانتشار بخشنامه های بودجه بر مبنای طبقه بندی جدید بودجه ای5

31 جوالینهادهای متولی بودجهارسال پیشنهاد بودجه بر مبنای طبقه بندی جدید6

31 جوالیوزارت دارایی و نهادهای متولی بودجهتکمیل اصالحات در نظام بودجه ای و داده های ثبتی بودجه7

8)Chart of accounts( 31 جوالیوزارت داراییتهیه گزارش اولیه چارت حسابداری

30 سپتامبروزارت دارایی- وزارتخانه های متخب - مشاورانتکمیل فرآیند بازنگری و ترمیم نهایی چارت جدید حسابداری9

کتبروزارت داراییارسال بودجه برای مجلس ملی10 ا

کتبروزارت داراییتصویب رسمی چارت جدید حسابداری11 31 ا

تکمیل موارد و مطالب آموزشی برای چارت جدید حساب ها و آموزش نیروهای 1۲
گوست-دسامبروزارت داراییحسابداری آ

ترمیم و اصالح داده های ثبتی حسابداری برای هماهنگ شدن با چارت جدید 13
گوست-دسامبروزارت دارایی و نهادهای متولی بودجهحسابداری آ

دسامبرپارلمانتصویب بودجه14

کــه یــک نظــام طبقــه بنــدی جدیــد بودجــه ای را معرفــی و اجــرا  کشــورهایی ارائــه شــده اســت  24-  جــدول 5 بــر مبنــای تجربــه اداره امــورد مالــی )IMF FAD( در مشــورت و همــکاری بــا 
کرده انــد.
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پیوست ها

ج که با طبقه بندی بودجه ای ترکیب شده است. پیوست 1: نمونه ای از نمودار حساب ها برای مخار
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پیوست GFSM :۲ )۲001( طبقه بندی درآمدها

درآمدها

12 حق بیمه های اجتماعی
121 حق بیمه های تأمین اجتماعی  •

1211 سهم کارمندان  o
1212 سهم کارفرمایان  o

1213 سهم خویش فرمایان یا بیکاران  o
1214 سهم غیر قابل اختصاص  o

122 سایرحق بیمه های اجتماعی  •
1221 سهم کارمندان  o

1222 سهم کارفرمایان  o
1223 سهم منتسب  o

13 کمک های بالعوض
131 از دولتهای خارجی  •

1311 جاری  o
1312 سرمایه ای  o

132 از سازمانهای بین المللی  •
1321 جاری  o

1322 سرمایه ای  o
133 از سایر واحدهای دولت عمومی  •

1331 جاری  o
1332 سرمایه ای  o

14 سایر درآمدها
141 درآمد دارایی  •

1411 بهره  o
1412 سود سهم  o

1413 برداشت از درآمد شرکت های بزرگ  o
1414 درآمد دارایی که به دارندگان بیمه نامه تعلق می گیرد  o

1415 رانت  o
142 فروش کاال و خدمات  •

1412 فروش از طریق ایجاد بازار  o
1422 کارمزدهای اداری  o

1423 فروش توسط مؤسسات غیر بازاری  o
1424 فروش منتسب کاال و خدمات  o

143 جریمه ها، مجازات ها و توقیف ها  •
144 پرداخت های اختیاری به غیر از کمک های بال عوض  •

1441 جاری  o
1442 سرمایه ای  o

145 درآمدهای متفرقه و ناشناس  •

11 مالیات ها
111 مالیات بر درآمد، سود و افزایش ارزش سرمایه  •

1111 مالیات اشخاص  o
1112 مالیات بر شرکتها و سایر مؤسسات  o

1113 غیر قابل تخصیص  o
112 مالیات بر دستمزد نیروی کار  •

113 مالیات بر دارایی  •
1131 مالیات مکرر بر اموال غیر منقول  o

1132 مالیات مکرر بر خالص دارایی  o
ک، ارث و هدیه 1133 مالیات بر امال  o

کنش های مالی و سرمایه ای 1134 مالیات بر ترا  o
1135 سایر مالیات های غیر مکرر بر انواع دارایی  o

1136 سایر مالیات های مکرر بر دارایی  o
114 مالیات بر کاالها و خدمات  •

1141 مالیات های عام بر کاالها و خدمات  o
11411 مالیات بر ارزش افزوده

11412 مالیات بر فروش
11413 مالیات بر انتقال و سایر مالیات های عام بر کاال و خدمات

1142 عوارض  o
1143 سود انحصار مالی  o

1144 مالیات بر خدمات خاص  o
1145 مالیات بر استفاده از کاال یا اجازه استفاده از کاال یا انجام فعالیت  o

11451 مالیات بر وسایل نقلیه موتوری
11452 سایر مالیات ها بر استفاده از کاال یا اجازه استفاده از کاال یا انجام فعالیت

1146 سایر مالیات ها بر کاال یا خدمات  o
115 مالیات بر داد و ستدها و تجارت بین المللی  •

1151 گمرک و سایر تعرفه های وارداتی  o
1152 مالیات بر صادرات  o

1153 سود انحصار صادرات یا واردات  o
1154 سود ارزی  o

1155 مالیات بر ارز  o
1156 سایر مالیات ها بر داد و ستدها و تجارت بین المللی  o

116 سایر مالیاتها  •
1161 قابل پرداخت با شرکت ها  o

1162 قابل پرداخت توسط بخش غیر تجاری یا غیر قابل شناسایی  o
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پیوست GFSM :3 )۲001( طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای

هزینه ها

21 جبران خدمت کارکنان
211 حقوق و دستمزد  •

2111 حقوق و دستمزد نقدی  o
2112 حقوق و دستمزد غیر نقدی  o

212 حق بیمه های اجتماعی  •
2121 واقعی  o

2122 نسبت داده شده  o

22 استفاده از کاال و خدمات

23 مصرف سرمایه ثابت

24 بهره
کنین 241 به غیر سا  •

کنین غیر از دولت عمومی 242 به سا  •
243 به سایر واحدهای دولت عمومی  •

25 یارانه
251 به شرکت های دولتی  •

2511 به شرکت های دولتی غیر مالی  o
2512 به شرکت های دولتی مالی  o

252 به شرکت های خصوصی  •
2521 به شرکت های خصوصی غیر مالی  o

2522 به شرکت های خصوصی مالی  o

26 کمک های بالعوض
261 به دولت های خارجی  •

2611 جاری  o
2612 سرمایه ای  o

262 به سازمان های بین المللی  •
2621 جاری  o

2622 سرمایه ای  o
263 به سایر واحدهای دولتی  •

2631 جاری  o
2632 سرمایه ای  o

27 مزایای اجتماعی
271 مزایای تأمین اجتماعی  •

2711 نقدی  o
2712 غیر نقدی  o

272 کمک های اجتماعی  •
2721 نقدی  o

2722 غیر نقدی  o
273 کمک های رفاهی کارکنان  •

2731 نقدی  o
2732 غیر نقدی  o

28 سایر هزینه ها
281 هزینه دارایی به جز بهره  •

2811 سود سهام )فقط شرکت های دولتی(  o
2812 برداشت از درآمد شرکت ها )فقط شرکت های دولتی(  o

2813 هزینه دارایی که به دارندگان بیمه نامه تعلق می گیرد  o
2814 رانت  o

282 سایرهزینه های متفرقه  •
2821 جاری  o

2822 سرمایه ای  o
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پیوست GFSM :4 )۲001( طبقه بندی عملکردی هزینه های دولت

هزینه های کل

701 خدمات امور عمومی
7011 ارگان های اجرایی و قانونگذاری، امور مالی، امور خارجی  •

7012 کمک های اقتصادی خارجی  •
7013 خدمات عمومی  •

7014 تحقیقات پایه ای  •
7015 خدمات امور عمومی، تحقیق و توسعه  •

7016 خدمات امور عمومی که در سایر موارد نمی گنجد  •
7017 داد و ستدهای بدهی عمومی  •

7018 انتقاالت متفرقه بین سطوح مختلف دولت  •

702 دفاع
7021 دفاع نظامی  •

7022 دفاع غیرنظامی  •
7023 کمک نظامی خارجی  •

7024 دفاع، تحقیق و توسعه  •
7025 دفاع که در سایر موارد نمی گنجد  •

703 نظم و امنیت عمومی
7031 خدمات پلیس  •

7032 خدمات آتش نشانی  •
7033 دادگاه ها  •
7034 زندان ها  •

7035 نظم و امنیت عمومی، تحقیق و توسعه  •
7036 نظم و امنیت عمومی که در سایر موارد نمی گنجد  •

704 امور اقتصادی
7041 امور اقتصاد عمومی، تجارت و کار  •

7042 کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیري و شکار  •
7043 سوخت و انرژی  •

7045 معدن، صنعت و ساختمان  •
7046 حمل و نقل  •

7047 ارتباطات  •
7047 سایر صنایع  •

7048 امور اقتصادی، تحقیق و توسعه  •
7048 امور اقتصادی که در سایر موارد نمی گنجد  •

705 حفاظت از محیط زیست
7051 مدیریت پسماند  •
7052 مدیریت پساب  •
7053 کاهش آلودگی  •

7054 حفاظت از تنوع زیستی و مناظر طبیعی  •
7055 حفاظت از محیط زیست، تحقیق و توسعه  •

7056 حفاظت از محیط زیست که در سایر موارد نمی گنجد  •

706 مسکن و تسهیالت شهری
7061 توسعه جوامع  •

7062 آبرسانی  •
7063 روشنایی خیابان ها  •

7064 مسکن و تسهیالت شهری، تحقیق و توسعه  •
7065 مسکن و تهسالت شهری که در سایر موارد نمی گنجد  •

707 بهداشت و درمان  •
7071 محصوالت، لوازم و تجهیزات پزشکی  •

7072 خدمات سرپایی  •
7073 خدمات بیمارستانی  •

7074 خدمات بهداشت عمومی  •
7075 بهداشت و درمان، تحقیق و توسعه  •

7076 بهداشت و درمان که در سایر موارد نمی گنجد  •

708 تفریح، فرهنگ و مذهب
7081 خدمات تفریحی و ورزشی  •

7082 خدمات فرهنگی  •
7083 خدمات پخش و نشر  •

7084 خدمات مذهبی و سایر خدمات جامعه  •
7085 تفریح، فرهنگ و مذهب، تحقیق و توسعه  •

7086 تفریح، فرهنگ و مذهب که در سایر موارد نمی گنجد  •

709 آموزش
7091 آموزش مقدماتی و ابتدایی  •

7092 آموزش متوسطه  •
7093 آموزش میان دوره متوسطه و دانشگاه  •

7094 آموزش دانشگاهی  •
7095 آموزشی که با سطوح توصیف نمی شود  •

7096 خدمات کمکی به بخش آموزش  •
7097 آموزش، تحقیق و توسعه  •

7098 آموزش که در سایر موارد نمی گنجد  •

710 حمایت اجتماعی
7101 بیماری و ناتوانی  •

7102 سنین باال  •
7103 بازماندگان  •

7104 خانواده و فرزندان  •
7105 بیکاری  •
7106 مسکن  •

7107 طرد شدگان اجتماعی که در سایر موارد نمی گنجند  •
7108 حمایت اجتماعی، تحقیق و توسعه  •

7109 حمایت اجتماعی که در سایر موارد نمی گنجد  •

۲3مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه





ترجمه و

تلخیــص

جعبه ابزار ارزیابی سریع حساب واحد خزانه
مجموعه انضباط مالی- 2

ترجمه گزارش صندوق بین المللی پول - دسامبر 2009

مترجم: مهسا جهاندیده.

مجری: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مجموعه انضباط مالی - 2
مه و ر�ج �ت

ــص �ی ل�خ �ت
مه و ر�ج �ت

ــص �ی ل�خ �ت

طبقه بندی بودجه
راهنمای صندوق بین المللی پول

تألیف: داوینا جاکوبز، جین- لوک هلیس و دومینیک بولی

دسامبر 2009  |   اردیبهشت 1399  

جعبه ابزار ارزیابی سریع حساب واحد خزانه
مجموعه انضباط مالی- 2

ترجمه گزارش صندوق بین المللی پول - دسامبر 2009

مترجم: مهسا جهاندیده.

مجری: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه


	جلد طبقهبندی بودجه--
	طبقهبندی بودجه
	جلد طبقهبندی بودجه--
	Blank Page

