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1- مقدمه

ــاه ۱۳۹۷، عــزم جــدی  ــام بودجه ریــزی کشــور و شــرایط پیچیــده و تحریمــی کشــور در آذرم ــام معظــم رهبــری در خصــوص اصــاح نظ ــه مق اباغی
دســتگاههای مربوطــه و به خصــوص ســازمان برنامه وبودجــه کشــور در اجــرای ایــن مهــم را بــه همــراه داشــت. در ایــن راســتا مرکــز توانمندســازی 
کمیــت و جامعــه بــا همــکاری معاونــت رفــاه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، بــا آسیب شناســی نظــام بودجه ریــزی در بخــش رفــاه اجتماعــی،  حا
کــه اثــر مســتقیم و معنــاداری بــر رفــاه جامعــه و رضایــت اجتماعــی ایفــا می کنــد، جهــت شناســایی اصاحــات مــورد نیــاز  به عنــوان مهم تریــن بخشــی 
گــزارش پیــش رو حاصــل بخشــی از ایــن تاش هــا و یافته هــای پژوهشــگران ایــن مرکــز اســت. امیــد  کــرده اســت. کــه  و اجــرای ایــن اصاحــات تــاش 
کــه تجربــه اصــاح نظــام بودجه ریــزی در حــوزه رفــاه اجتماعــی کشــور درنهایــت بــا ارائــه یــک نمونــه موفــق و قابل اجــرا، چارچــوب اصاحــات  اســت 

مشــابه در ســایر بخش هــا را فراهــم نمایــد.
ج دولتــی را بر شــمرده و وضعیــت کنونــی ثبــت اطاعــات در اســناد  گــزارش ابتــدا به طــور خاصــه مشــکات موجــود در مســیر رصــد مؤثــر مخــار در ایــن 
بودجــه و حســابداری رو توضیــح می دهیــم. ســپس بــه ارائــه راهــکار پیشــنهادی بــرای رصدپذیرکــردن هزینه هــای دولــت خواهیــم پرداخــت. ایــن 
کــه فرآینــد اصــاح طبقه بنــدی بودجــه و اعمــال ریزدانگــی مناســب  ع  پیشــنهاد در دو بخــش ارائــه خواهــد شــد. نخســت، بــا توجــه بــه ایــن موضــو
ح خواهــد شــد  ج دولتــی مطــر در ثبــت اطاعــات، فرآینــدی زمان بــر و بــا جزئیــات و پیچیدگی هــای اجرایــی بســیار اســت راه حــل ابتدایــی رصــِد مخــار
کــه شــامل تجمیــع و ترکیــب اطاعــات موجــود در هــر دســتگاه بــا داده هــای نظــام بانکــی و دریافــت اطاعــات تجمیــع شــده از بانــک مرکــزی اســت. 
ــه ظرفیــت  ــا توجــه ب ــه ب ک ج بودجــه معرفــی شــود  کارایــی در رصــِد مخــار ــرای افزایــش  ــد به عنــوان نخســتین قــدم ب ایــن راه حــل ابتدایــی می توان
کنونــی دســتگاه ها قابلیــت اجــرای باالتــری دارد. در مرحلــه بعــد، اصــاح ریزدانگــی اطاعــات ثبتــی به نحوی کــه عــاوه بــر انطبــاق بــا تجربه هــای 
موفــق بین المللــی نیــاز سیاســت گذار را بــه بهتریــن نحــو برطــرف نمایــد در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت. بــرای ادامــه مســیر و تســهیل پیشــبرد امــور، 
همراهــی و همــکاری نهاد هــای سیاســت گذار باالدســتی همچــون ســازمان برنامه وبودجــه کشــور و ســایر ســازمان های مربوطــه ضــروری می نمایــد.
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بخش نخست 
مشکالت موجود در مسیر رصد 

پرداخت های دولتی در ایران



کــه اعتبــار تعیین شــده در مــوارد مشخص شــده هزینــه شــود.  ع اســت  یکــی از مهم تریــن اهــداف طبقه بنــدی بودجــه اطمینــان از ایــن موضــو
کــه بــا اســتمداد از ایــن طبقه بنــدی قــادر بــه رصــد هزینه کــرد منابــع دولتــی نباشــیم، از یکــی از مهم تریــن و ضروری تریــن  به این ترتیــب، در صورتــی 

ــرد بودجــه را برمی شــمارد:  ــر به طــور خاصــه مشــکات موجــود در نحــوه ثبــت و تجمیــع اطاعــات هزینه ک ــم. جــدول زی اهــداف بازمانده ای

جدول 1: مشکالت کنونی موجود در نحوه ثبت و تجمیع اطالعات هزینه کرد بودجه

مشکالت کنونی موجود در نحوه ثبت و تجمیع اطالعات هزینه کرد بودجه

توضیحمشکلنوع

مشکالت طبقه بندی 
و ثبت اطالعات 
هزینه ای بودجه

نبود ریزدانگی مناسب در طبقه 
بندی مخارج دولتی در اسناد 

بودجه

طبقه بندی کنونی بودجه امکان رصد پرداختها بر حسب فعالیت و زیرفعالیت را با دانهبندی مناسب 
و معنادار فراهم نمیکند. اعتبار هر فعالیت به عنوان ریزترین ردیف بودجه در قانون بودجه 98 تنها در 

کر می شود و این که این اعتبار چگونه میان فصول مختلف هزینه  قالب رعایت سقف اعتبارات مصوب ذ
توزیع می شود مشخص نیست.  )میان طبقه بندی عملکردی بودجه و طبقه بندی حسابداری ارتباطی 

برقرار نمی شود. (

عدم انطباق فعالیت های 
بودجه ای و خدمات تعریف 

شده دستگاه

فعالیت ها بر شناسه خدمت دستگاه ها منطبق نیستند و فعالیت های مشابه در دستگاه های مختلف 
با کدهای متفاوتی ثبت و رصد می شوند. به این ترتیب تجمیع مصارف بودجه ای با هدف یکسان در 

دستگاه های مختلف به سادگی امکان پذیر نیست.

نبود شاخص های ملموس 
قابل ارزیابی برای هر فعالیت 

بودجه ای

عمده فعالیت ها بر اساس شاخص های ملموس تعریف شده قابل ارزیابی نیستند.

مشکالت تجمیع و 
گزارش دهی اطالعات 

موجود

نبود داده های قابل تحلیل از 
ذینفعان نهایی پرداخت های 

دولتی

رصد اطالعات پرداخت تا ذینفع نهایی )دریافت کننده نهایی هر پرداخت( ممکن نیست. )اطالعات 
کنش ها متصل نیست( بودجه ای و حسابداری هر پرداخت به اطالعات بانکی ترا

عدم دسترسی سریع به 
اطالعات هزینه کرد شاخه های 

استانی هر دستگاه

نحوه هزینه کرد اعتبار دستگاهی استان در اسناد بودجه قابل رصد و تجمیع با اعتبارات ملی نیست.

عدم دسترسی کارای 
سیاستگذار به اطالعات موجود

اطالعات موجود به صورت بر خط و در فرمتی قابل تحلیل در اختیار سیاستگذار قرار نمیگیرد و برای 
رصد هر موضوع نیازمند رجوع به مجموعه عظیمی از اسناد طبقه بندی شده در دستگاه های مختلف 

هستیم.

کارایــی  کارایــی فرآینــد رصــد بودجــه منجــر شــده اســت ناشــی از نا کــه بــه نا کــه در جــدول مشــخص اســت بخشــی از مشــکات موجــود  همان گونــه 
کــه  در طبقه بنــدی و ثبــت اطاعــات موجــود اســت و بخــش دیگــری از مشــکات بــه دلیــل نبــود امــکان تجمیــع و گزارش دهــی به موقــع و مناســب 
گــزارش  خ می دهــد. بــه همیــن دلیــل راهــکار نهایــی پیشــنهادی در ایــن  امــکان تحلیــل اطاعــات موجــود را بــرای سیاســت گذار فراهــم می کنــد ر
ح خواهــد شــد. مرحلــه نخســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود قابلیــت اجــرای بیشــتری دارد ناظــر بــه نحــوه تجمیــع و  نیــز در دو مرحلــه مطــر

ع اصــاح طبقه بنــدی و نحــوه ثبــت اطاعــات را مــورد توجــه قــرار می دهــد.  گزارش دهــی اطاعــات موجــود اســت و مرحلــه دوم موضــو
در ادامــه بــرای دســتیابی بــه تصویــری کلــی از وضعیــت کنونــی رصــد بودجــه در کشــور، ابتــدا فضــای کلــی ثبــت اطاعــات بــر مبنــای اســناد بودجــه و 

با نگاهی بر راهنمای صندوق بین المللی پول برای اصالح طبقه بندی بودجهارایه چارچوب پیشنهادی برای کدگذاری و قابل رصد نمودن مخارج دولتی 8



ع تجمیــع و گزارش دهــی مجموعــه اطاعــات موجــود خواهیــم پرداخــت. همان گونــه  نیــز اســناد حســابداری را تشــریح می کنیــم و ســپس بــه موضــو
گــزارش دهــی اطاعــات ســبب  کــه اشــاره خواهــد شــد بــا وجــود ثبــت انــواع مختلفــی از اطاعــات توســط دســتگاه های دولتــی، ضعــف در تجمیــع و 

شــده تــا نه تنهــا ســازمان برنامــه، بلکــه مســئوالن ارشــد هــر دســتگاه نیــز قــادر بــه تحلیــل و سیاســت گذاری بــر مبنــای داده هــای موجــود نباشــند.

1-1 . نحوه ثبت اطالعات و ناکارایی در طبقه بندی کنونی اسناد بودجه 

کلیــه   در حــال حاضــر، وضعیــت ثبــت اطاعــات بودجــه امــکان بررســی دقیــق عملکــرد بودجــه را فراهــم نمی ســازد. در طبقه بنــدی فعلــی بودجــه، 

عملیــات و وظایــف دولــت بــه چنــد امــور و هــر یــك از امــور  بــه چنــد فصــل و هــر فصــل بــه چنــد برنامــه و هــر برنامــه بــه چندیــن فعالیــت تقســیم شــده 
اســت. هــر فعالیــت ممکــن اســت دارای تعــدادی زیرفعالیــت نیــز باشــد. اعتبــار هــر فعالیــت و زیرفعالیــت شــامل دو قســمت هزینه هــای مســتقیم و 
ح شــده  کــه در نخســتین مشــکل مطر کــه در قالــب هفت فصــل هزینــه بــرآورد شــده اســت. همان گونــه  هزینه هــای غیرمســتقیم یــا پشــتیبانی اســت 
ــارف  ــد کارای مص ــه رص ک ــت  ــواردی اس ــن م ــی از مهم تری ــه یک ــی بودج ــناد کنون ــادار در اس ــب و معن ــدی مناس ــود دانه بن ــد نب ــاره ش ــدول ۱ اش در ج

ع خواهیــم داشــت.  بودجــه را بــا مشــکل مواجــه می کنــد. در ادامــه نگاهــی دقیق تــر بــه ایــن موضــو
در حال حاضر:

ج نمی شود، در کتب قوانین بودجه سنواتی اعتبارات اختصاص یافته به هر فعالیت یا حتی برنامه به تفکیک فصول هفت گانه هزینه در
تفکیــک اعتبــارات بــه فصــول هفت گانــه هزینــه فقــط در ســطح برنامــه )نــه در ســطح فعالیــت( و تنهــا در موافقت نامه هــای ســاالنه مبادلــه شــده 

بیــن دســتگاه ها و ســازمان برنامه وبودجــه صــورت می گیــرد،
گــزارش عملکــرد زیرفعالیت هــا در ســطح خــود  کــه نمایانگــر زیرفعالیت هــا باشــد وجــود نــدارد و اختصــاص اعتبــار و  در موافقت نامه هــا فرمــی 

دســتگاه انجــام می شــود.
کارایــی ایــن تقســیم بندی بــرای گزارشــگری معتبــر را  نگاهــی بــه برشــی از مصــارف ســازمان بهزیســتی کشــور در قانــون بودجــه ســال ۱۳۹8، نا

نمایــان می کنــد.

جدول 2- نمونه نحوه ثبت مصارف سازمان بهزیستی در قانون بودجه 1398

شماره 
دستگاه 
اجرایی

شماره 
دستگاه/

برنامه

ح دستگاه و  شر
برنامه و فعالیت

اعتبارات هزینه ای سال 98هدف کمی

جمع کل سنجه 
بهای مقدارعملکرد

تمام شده
هزینه 
اختصاصیمتفرقهعمومی

برنامه حمایت از 1315001903018000
380،931575/93،647،2373،647،237کودک-نوجوانکودکان و نوجوانان

1903018004
تأمین یک وعده غذای 

گرم کودکان مهد 
روستایی

170،0004/959843،000843،000نفر

ــودکان و  ک ــت از  ــودکان مهــد روســتایی(، )برنامــه حمای ک ــرم  گ ــک وعــده غــذای  ــن ی ــه در فعالیــت )تأمی ک ــه جــدول فــوق در می یابیــم  ــا توجــه ب ب
کــودکان مهــد روســتایی، حمایــت از ۱۷0000  گــرم  نوجوانــان( ذیــل دســتگاه اجرایــی )ســازمان بهزیســتی کشــور( جهــت تأمیــن یــک وعــده غــذای 
کــه در ســال ۱۳۹8 بــرای تأمیــن یــک  ع اعتبــار 84 میلیــارد و ۳00 میلیــون تومــان مصــوب شــده اســت. آیــا ایــن بدیــن معناســت  کــودک و بــا مجمــو
ــامل هزینه هــای مســتقیم و  ــغ ش ــغ 4میلیــون و ۹58هــزار تومــان پرداخــت خواهــد شــد؟ ایــن مبل ــودک در مهــد روســتایی مبل ک وعــده غــذای هــر 

9مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه



هزینه هــای غیرمســتقیم اســت. هزینه هــای مســتقیم، هزینــه تهیــه یــک وعــده غــذا، هزینه هــای جبــران خدمــت کارکنــان مشــغول در بخــش 
کشــور را شــامل می شــود.  کــودکان و نوجوانــان حــوزه معاونــت اجتماعــی ســازمان بهزیســتی  کاال و خدمــات دفتــر امــور  مــورد نظــر و نیــز خریــد 
هزینه هــای غیرمســتقیم نیــز ســهم ایــن فعالیــت از هزینه هــای جبــران خدمــت کارکنــان و هزینه هــای خریــد کاال و خدمــات حوزه هــای پشــتیبانی 
نظیــر حوزه هــای ریاســت، حــوزه معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع و امــور مجلــس و حــوزه مرکــز نوســازی و تحــول اداری ســازمان بهزیســتی کشــور را 
کــه چــه میــزان از بودجــه اختصاص یافتــه دقیقــًا بــه ذینفــع نهایــی هــر فعالیــت اختصاص یافتــه اســت  ع  شــامل می شــود. بنابرایــن فهــم ایــن موضــو
امکان پذیــر نیســت. عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه این کــه در موافقت نامه هــای ســاالنه بودجــه تنهــا اعتبــار مربــوط بــه برنامه هــا بــه فصــول هفت گانــه 
تفکیــک می شــود و نــه اعتبــار فعالیت هــا، اســتخراج چنیــن اطاعاتــی از موافقت نامه هــای ســاالنه نیــز امکان پذیــر نیســت. به طورمعمــول، در 
مرحلــه تخصیــص بودجــه بــه دلیــل کمبــود منابــع، اعتبــار تخصیص یافتــه بــه دســتگاه کمتــر از اعتبــارات اباغــی اســت. در چنیــن فضایــی، ضــرورت 
کــه پیوســته افزایــش  کاال و خدمــات مصرفــی دســتگاه  کارکنــان و تعهــدات ناشــی از خریــد  تأمیــن هزینه هــای اجتناب ناپذیــر )جبــران خدمــت 
کــه در ســال های اخیــر درصــد باالیــی از اعتبــارات  کنــار ثابــت مانــدن یــا افزایــش ناچیــز ســقف بودجــه دســتگاه، موجــب گردیــده  می یابنــد( در 
گیــرد. به این ترتیــب آنچــه  دســتگاه ها صــرف هزینه هــای پشــتیبانی شــده و ســهم ناچیــزی به صــورت مســتقیم بــه وظایــف اصلــی دســتگاه تعلــق 

ــه فعالیــت تعریف شــده تعلــق می گیــرد قابــل رصــد نیســت. در نهایــت به صــورت مســتقیم ب
کــه بــه دلیــل نبــود شناســه  کــه در جــدول ۱ برشــمرده شــد وجــود فعالیت هــای بــا ماهیــت مشــابه در دســتگاه های متعــدد بــود  مشــکل دومــی 
یکســان به راحتــی قابــل تجمیــع و تحلیــل نیســتند. به عنوان مثــال، در حــال حاضــر، دســتگاه های متعــددی متولــی انجــام امــور رفاهــی در کشــور 
کــه بــا هــدف یکســان در ایــن دســتگاه ها صــورت می گیــرد وجــود نــدارد. عــاوه بــر ایــن، برخــی از  هســتند و امــکان تجمیــع اطاعــات فعالیت هایــی 
کــه تحــت طبقه بنــدی حمایتــی و بیمــه ای نیســتند، ذیــل برنامه هایــی بــا ماهیــت حمایتــی از محــل قوانیــن بودجــه ســنواتی  دســتگاه های دولتــی 
ــواده و برنامــه ارتقــا توانمندی هــا و مشــارکت های اجتماعــی  ــار دریافــت می کننــد. به عنوان مثــال، برنامــه راهبــری و حمایــت از تحکیــم خان اعتب
زنــان در معاونــت امــور زنــان و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری، و نیــز برنامه هــای کنتــرل و کاهــش اعتیــاد و طــاق و نیــز رصــد و کنتــرل آســیب های 
کــه  کــه بــا وظایــف نهادهــای حمایتــی همپوشــانی دارنــد. وجــود دســتگاه های متعــدد  اجتماعــی در وزارت کشــور از جملــه مثال هایــی هســتند 
به طــور مــوازی اهــداف یکســانی را دنبــال می کننــد ضــرورت شناســایی فعالیت هــا و خدمــات یکســان در دســتگاه های مختلــف و تعریــف شناســه 
واحــد بــرای ایــن فعالیت هــا را نمایــان می کنــد به نحوی کــه بتــوان اطاعــات مرتبــط بــا اهــداف یکســان را در بــرش بیــن دســتگاهی تجمیــع نمــود.

عــاوه بــر ایــن در نظــام بودجه ریــزی موجــود، اعتبــارات دســتگاهی اســتان مشــخص نشــده اســت. در قانــون بودجــه، اعتبــارات اســتانی در ردیــف 
مشــخصی ذکــر می شــود، امــا به عنوان مثــال، اعتبــار ســازمان بهزیســتی اســتان مشــخص نیســت. ایــن اعتبــار بــر اســاس نیازهــا و اولویت هــا در 
شــورای برنامه ریــزی اســتان تعییــن می شــود درحالی کــه ســتاد مرکــزی ســازمان بهزیســتی تــا پیــش از تخصیــص و توزیــع ایــن اعتبــارات از میــزان آن 
گاه نمی شــود. به این ترتیــب امــکان تجمیــع مصــارف برحســب فعالیــت در ســطح اســتانی و ملــی و نیــز رصــد بــر خــط ایــن اطاعــات وجــود نــدارد.  آ

کــه در جــدول ۱ برشــمرده شــده اســت.  ع پنجمیــن مشــکلی اســت  ایــن موضــو

1-2. نحوه ثبت اطالعات در اسناد حسابداری

ــان طبقه بنــدی عملکــردی بودجــه )فعالیــت  ــود ارتبــاط یک به یــک می ــه در نخســتین مشــکل ذکرشــده در جــدول ۱ اشــاره شــد، نب ک ــه  همان گون
ــرد بودجــه  ــر- فصــول هزینــه( ســبب شــده رصــد هزینه ک ــر می شــود )فصــول و زی ــه در اســناد حســابداری ذک ک و برنامــه( و طبقه بنــدی اقتصــادی 
ــر نحــوه ثبــت  ــا نگاهــی ب ــر مبنــای اســناد بودجــه پرداختیــم. در ادامــه ب ع ب ــه تشــریح ایــن موضــو ــا دشــواری همــراه باشــد. در قســمت پیشــین ب ب

ــم. ــنجی کنی ــابداری را امکان س ــه و حس ــای بودج ــان داده ه ــوب می ــاط مطل ــراری ارتب ــا برق ــم ت ــاش می کنی ــابداری ت ــناد حس ــات در اس اطاع
گــزارش می کننــد. تصویــر   در حــال حاضــر اســناد حســابداری فصــول و نیــز زیرفصل هــای هزینــه را بــرای تمامــی پرداخت هــای هــر دســتگاه ثبــت و 
زیــر از نســخه ســال ۱۳۹8 نظــام حســابداری بخــش عمومــی برداشــت شــده اســت. مطابــق ایــن ســند دســتگاه ها موظــف هســتند زیرفصــل هزینــه 
ــادی( در  ــدی اقتص ــای طبقه بن ــه )کده ــای هزین ــه زیرفصل ه ــب شناس ــد. به این ترتی ــخص نماین ــق مش ــورت دقی ــت را به ص ــر پرداخ ــا ه ــط ب مرتب

میــان تمامــی دســتگاه ها یکســان و مطابــق بــا ســند مذکــور اســت.

با نگاهی بر راهنمای صندوق بین المللی پول برای اصالح طبقه بندی بودجهارایه چارچوب پیشنهادی برای کدگذاری و قابل رصد نمودن مخارج دولتی 10



جدول 3- ساختار و کدینگ حساب های دولتی

آنچــه در ایــن میــان ضــروری اســت برقــراری ارتباطــی یک به یــک میــان ورودی هــای طبقه بنــدی بودجــه و حســابداری اســت به نحوی کــه 
ــرد.  ــگاه هزینــه انجام شــده در ســاختار بودجــه و نیــز طبقه بنــدی حســابداری پــی ب ــه جای کنــش بانکــی به صــورت هم زمــان ب ــرای هــر ترا بتــوان ب
کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت بــه لــزوم برقــراری ارتبــاط میــان طبقه بنــدی حســابداری  گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول نیــز همان گونــه 
و بودجــه ای اشــاره می کنــد و ایــن امــر را بــرای رصــد عملکــرد دولــت ضــروری می دانــد. در ایــن زمینــه نیــز اســناد حســابداری تــا حــدودی بــه برقــراری 
ــود تقاضــا از ســمت  ــه دلیــل نب ــا ب ــد برنامــه هــر پرداخــت در ســند حســابداری ثبــت می شــود. ام ک ــد و  ــا طبقه بنــدی بودجــه ای می پردازن ــاط ب ارتب
ســازمان های ناظــر ایــن گزارش دهــی در چارچــوب مشــخص و قابل تحلیــل ارائــه نمی شــود. تصویــر زیــر بخشــی از یــک ســند حســابداری در وزارت 
کــد در ایــن ســند مشــخص شــده اند.  کــه مشــخص اســت دســتگاه، برنامــه، فصــل و زیرفصــل هزینــه بــا  رفــاه را نمایــش می دهــد. همان گونــه 

گرچــه در ســند ذکرشــده امــا فاقــد شناســه عــددی اســت. فعالیــت مرتبــط بــا هزینــه مــورد نظــر نیــز ا
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شکل 1- نحوه ثبت کد برنامه هر پرداخت در سند حسابداری

شکل 2- کد دستگاه، برنامه، فصل و زیرفصل هزینه در سند حسابداری وزارت کار

کار و رفــاه اجتماعــی بــرای تولیــد اســناد حســابداری  کــه در وزارت تعــاون،  شــکل زیــر نیــز نمایــی از ســامانه همــکاران سیســتم را نمایــش می دهــد 
کــه در مســتطیل قرمــز رنــگ مشــخص اســت اطاعــات منبــع تأمیــن اعتبــار و برنامــه )مبتنــی بــر اســناد بودجــه(  کار گرفتــه می شــود. همان گونــه  بــه 
و نیــز فصــول هزینــه، زیرفصــل هزینــه و مــواد زیرفصــل )طبقه بنــدی اقتصــادی( در ســند حســابداری صادرشــده بــرای پرداخــت مــورد نظــر قابــل 
مشــاهده اســت. در مقابــل هــر یــک از ایــن اطاعــات یــک کــد ۶ رقمــی وجــود دارد کــه دســتگاه بــرای ورود اطاعــات بــه ســامانه تعریــف نمــوده اســت. 
کــد یکتــای آن در اســناد ســنواتی بودجــه را  کــد ۶ رقمــی ذکرشــده بــرای برنامــه و منبــع تأمیــن اعتبــار عمــًا  بــا ایــن  وجــود کدهــا یکتــا هســتند و هــر 
مشــخص می کنــد. کدهــای فصــول و زیرفصــل هزینــه نیــز بــر ســند نظــام حســابداری بخــش عمومــی منطبــق اســت. به این ترتیــب عمــًا در اســناد 
حســابداری ارتبــاط نســبی میــان طبقه بنــدی بودجــه ای و اقتصــادی برقــرار می شــود. امــا ایــن برقــراری ارتبــاط، در بیشــتر مــوارد، در ســطح برنامــه 

)و نــه فعالیــت( باقــی می مانــد. 
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شکل 3- نمایی از سامانه همکاران سیستم برای تولید اسناد حسابداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1-3. رصد پرداخت به ذینفع نهایی 

ح کردیــم. فرآینــد پرداخــت بــه ذینفــع نهایــی بــه دو  در چهارمیــن مــورد اشاره شــده در جــدول ۱ عــدم امــکان رصــد پرداخــت تــا ذینفــع نهایــی را مطــر
کــه مســتلزم تمرکــز اجرایــی در خزانــه یــا یــک واحــد متمرکــز  شــیوه امکان پذیــر اســت. در شــیوه نخســت، پرداخــت به صــورت متمرکــز انجــام می شــود 
کنش هــای نقــدی و عملیــات مربــوط به حســاب واحــد خزانــه اســت. در شــیوه جایگزیــن، پرداخــت به صــورت غیرمتمرکــز انجــام  بــرای انجــام ترا
می شــود و اطاعــات ایــن پرداخــت تجمیــع می شــود. در حــال حاضــر به اســتثنای حقــوق و دســتمزد پرداخــت مســتقیم بــه ذینفــع نهایــی انجــام 
گــزارش نمی شــود. بااین وجــود در  نمی شــود. عــاوه بــر ایــن اطاعــات پرداخت هــا تــا ســطح دریافت کننــده نهایــی نیــز در قالبــی قابل تحلیــل ثبــت و 
کنش هــای بانکــی عمــًا شــماره ملــی و شــماره شــخص حقوقــی صاحــب حســاب از طریــق شماره حســاب مقصــد قابــل رصــد اســت.  هنــگام انجــام ترا
کنــش از نظــام بانکــی و ایجــاد ارتبــاط میــان ایــن اطاعــات، اطاعــات حســابداری  به این ترتیــب آنچــه ضــروری اســت دریافــت اطاعــات هــر ترا
کنــش بانکــی دولتــی را بــه طبقه بنــدی  کــه هــر ترا و نیــز اطاعــات بودجــه ای اســت. درواقــع در صــورت شــکل گیری یــک پایــگاه داده مرکــزی 
بودجــه ای و حســابداری مربوطــه متصــل می کنــد شــماره ملــی یــا شــماره شــخص حقوقــی حســاب گیرنــده نیــز به عنــوان یکــی دیگــر از برش هــای 
ــد  ــه رص ک ــازد  ــی را می س ــه پرداخت ــان شناس ــت هم ــی در حقیق ــای اطاعات ــن برش ه ــه ای ــد. مجموع ــد ش ــل خواه ــش متص کن ــر ترا ــه ه ــی ب اطاعات

هزینه هــای دولــت را ممکــن می کنــد.

1-4 . ناکارایی در تجمیع اطالعات موجود

کــه اشــاره شــد در حــال حاضــر اســناد حســابداری اطاعــات مرتبــط بــا فصــول و زیرفصــل هزینــه را تــا ســطح برنامــه و گاهــی اوقــات تــا  همان گونــه 
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گــزارش می کننــد. عــاوه بــر ایــن پــس از صــدور هــر ســند پرداخــت تمامــی حســاب های دریافت کننــده و به تبــع آن شناســه ملــی یــا  ســطح فعالیــت 
حقوقــی ذینفعــان نهایــی هــر پرداخــت مشــخص خواهــد شــد. بااین وجــود مجموعــه ایــن اطاعــات در فرمتــی قابل تحلیــل و به صــورت پیوســته 
بــه ســازمان برنامــه، دســتگاه های سیاســت گذار و حتــی مدیــران مجموعــه منتقــل نمی شــود. به این ترتیــب اســناد حســابداری و اســناد موجــود در 

نظــام بانکــی بــا مجموعــه ای از اطاعــات ارزشــمند بایگانــی می شــوند بــدون این کــه گرهــی از کار سیاســت گذار بگشــایند.
ــش  ــورت کاه ــد. در ص ح ش ــر ــدول ۱ مط ــه در ج ک ــت  ــکلی اس ــمین مش ــت گذار، شش ــه سیاس ــات ب ــی اطاع ــع و گزارش ده ــوه تجمی ــی در نح کارای نا
کــه اطاعــات  ــوان انتظــار داشــت  گــزارش می شــود، می ت کــه بــه سیاســت گذار  شــکاف موجــود میــان اطاعــات ثبت شــده در دســتگاه و اطاعاتــی 
کارایــی بیشــتری در دســتیابی بــه اهــداف  کــه بــه دلیــل انطبــاق بیشــتر بــا شــرایط و ظرفیــت دســتگاه  موجــود مبنــای سیاســت هایی قــرار بگیرنــد 

خــود داشــته باشــند.
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بخش دوم 
راهکار پیشنهادی برای کارایی 

در رصد هزینه کرد منابع دولتی



گــروه نخســت مشــکاتی را  کــرد:  گــروه طبقه بنــدی  کــه پیش تــر اشــاره شــد اشــکاالت موجــود در نظــام بودجه ریــزی را می تــوان در دو  همان گونــه 
کارایــی در نحــوه طبقه بنــدی و ثبــت اطاعــات در دســتگاه های دولتــی اســت و دســته دوم مشــکاتی را در برمی گیــرد  کــه ناشــی از نا شــامل می شــود 
خ می دهنــد. بــر ایــن مبنــا راهــکار پیشــنهادی  گــزارش دهــی مناســب از اطاعــات موجــود ر کــه نــه بــه دلیــل نبــود اطاعــات، بلکــه بــه دلیــل نبــود 
کنش هــای پرداخــت دســتگاه های دولتــی  وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز، کــه بــا تکیــه  بــر تعریــف شناســه منحصــر بــه فــرد بــرای تمامــی ترا

ح شــده اســت، شــامل دو بخــش خواهــد بــود: مطر

ج 2-1. مرحله نخست: تسهیل فرآیند رصد بودجه در بخش مخار

ج بودجــه و اطاعــات گزارش شــده  مرحلــه نخســت ایــن پیشــنهاد بــا هــدف از میــان برداشــتن شــکاف موجــود میــان اطاعــات ثبتــی در بخــش مخــار
گــون ثبــت می شــود.  بــه سیاســت گذار اجــرا خواهــد شــد. در حــال حاضــر اطاعــات مختلــف در زمینــة هزینه کــرد بودجــه در اســناد و نرم افزارهــای گونا
برخــی از ایــن ســامانه ها تحــت نظــر خزانــه داری عمــل می کننــد و برخــی دیگــر ســامانه های داخلــی هــر دســتگاه بــرای ثبــت اطاعــات هســتند. در 
ــرای تجمیــع یکســان اطاعــات در میــان ســازمان های مختلــف نیازمنــد همسان ســازی تمامــی ســامانه هایی  ــه نظــر می رســد ب ــگاه ب نخســتین ن
کــه بــه هــر نحــو بخشــی از اطاعــات هزینه کــرد بودجــه را ثبــت می کننــد. چنیــن امــری نیازمنــد صــرف منابــع بســیار و ایجــاد هماهنگــی  هســتیم 
ــر  ــه ب ــا تکی ــا ب ــد ت ــاش می کن ــزارش ت گ ــن  ــود، ای ــود. بااین وج ــد ب ــود خواه ــه موج ــر روی ــرای تغیی ــی ب ــف دولت ــتگاه های مختل ــت دس ــب رضای و جل
ــزی،  ــک مرک ــود در بان ــات موج ــتگاه و اطاع ــر دس ــابداری ه ــناد حس ــی در اس ــات ثبت ــان اطاع ــاط می ــراری ارتب ــا برق ــا ب ــود و تنه ــای موج ظرفیت ه

کــه بــا کمتریــن مقاومــت از ســوی دســتگاه های مختلــف دولتــی همــراه باشــد. کنــد  راهــکاری کم هزینــه ای را معرفــی 
کــه نیازمنــد همــکاری بانــک مرکــزی اســت در مدت زمــان کوتاهــی قابل اجــرا باشــد. راهــکار پیشــنهادی در  انتظــار مــی رود اجــرای مرحلــه نخســت 

کــرد: ایــن مرحلــه را می تــوان در قدم هــای زیــر خاصــه 
کنش های ساتنا و پایا.  ●  انجام تمامی پرداخت های دستگاه در قالب ترا
 ثبــت اطاعــات موجــود در اســناد حســابداری شــامل کــد ردیــف اعتبــار )۶ رقــم(، برنامــه/ فعالیــت )۱0 رقــم( و زیرفصــل هزینــه )۶   ●

کنش هــای پایــا و ســاتنای انجام شــده. رقــم( در قالــب یــک شناســه ۲۲ رقمــی در بخــش بابــت، در ترا
ــتگاه و   ● ــد دس ک ــده،  ــاب دریافت کنن ــب حس ــی صاح ــا حقوق ــی ی ــه حقیق ــامل شناس ــی ش ــام بانک ــود در نظ ــات موج ــع اطاع  تجمی

ــش بابــت. ــا شناســه ۲۲ رقمــی ذکرشــده در بخ ــخ پرداخــت ب تاری
گــزارش دهــی بــه سیاســت گذار در   ● کــه امــکان تحلیــل شناســه و   دریافــت و تجمیــع شناســه نهایــی از نظــام بانکــی در ســامانه ای 

قالــب یــک داشــبورد مدیریتــی را داراســت.

پس از انجام مرحله نخست دستیابی به اهداف زیر ممکن خواهد شد:
پرداخت به ذینفع نهایی و عاوه بر آن علت دقیق پرداخت قابل رصد خواهد بود.   ●
امکان تجمیع اطاعات در قالب برش های مختلف )استان، دستگاه، خروجی و ...( فراهم خواهد شد.  ●
سیاست گذار قادر به تحلیل سریع و برخط اطاعات موجود خواهد بود.  ●
در صــورت دســتیابی بــه شناســه پرداخــت و تجمیــع اطاعــات آن در یــک ســامانه متمرکــز اطاعــات ثبت شــده در پایــگاه اطاعــات   ●

ــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی پــس از انجــام  قراردادهــای کشــور، ســامانه کارمنــد ایــران و ســامانه کمــک دســتگاه های اجرایــی ب
ــود. ــل صحت ســنجی خواهــد ب پرداخت هــا به ســادگی قاب

ج 2-2 . مرحله دوم: تسهیل فرآیند رصد بودجه در بخش مخار

گــزارش بــا هــدف بهبــود کارایــی در نحــوه طبقه بنــدی و ثبــت اطاعــات مرتبــط بــا نحــوه هزینه کــرد منابــع  مرحلــه دوم پیشــنهاد اشــاره  شــده در ایــن 
ح شــده اســت. ایــن مرحلــه بــه دلیــل نیــاز بــه اصــاح رفتــار کنونــی دســتگاه های دولتــی در ثبــت اطاعــات و در برخــی مــوارد بــه دلیــل نیــاز  دولتــی مطــر
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کــه مبنــای دریافــت منابــع دولتــی قرارگرفته انــد، بــا مقاومــت و دشــواری بیشــتری روبــه رو خواهــد  بــه بازتعریــف فعالیت هــای کنونــی هــر دســتگاه 
شــد. 

هــدف اصلــی ایــن مرحلــه افزایــش دقــت و کارایــی شناســه تعریف شــده در مرحلــه نخســت اســت. ایــن اصــاح به طــور خــاص در ۳ محــور زیــر مــورد 
توجــه قــرار می گیــرد:

ثبت کد فعالیت در اسناد حسابداری.  ●
کــد فعالیــت و زیرفعالیت هــای   ● ــا  یکسان ســازی شناســه خدمــات مشــابه در دســتگاه های مختلــف و ســازگاری شناســه خدمــت ب

دســتگاه ها.
 اصاح برنامه ها و فعالیت های کنونی به نحوی که تا حد ممکن هزینه های پشتیبانی مستقلی داشته باشند.  ●

کــه بــا شناســه معرفی شــده در بخــش بعــد، انطبــاق کامــل دارد عمــًا ســاختار بهــای    پــس از انجــام ایــن اصاحــات و دســتیابی بــه شناســه ای 
گــزارش پرداخت هــا در قالــب  تمام شــده در شناســه مــورد نظــر مســتتر خواهــد بــود. به این ترتیــب انتظــار مــی رود پــس از چنــد دوره آزمون وخطــا در 
ایــن شناســه پرداخــت، محاســبه بهــای تمام شــده معتبــر فعالیت هــا به عنــوان یکــی از دغدغه هــای اصلــی ســازمان برنامه وبودجــه بــرای دســتیابی 

بــه بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد به صــورت خــودکار ممکــن خواهــد شــد.

2-3. ویژگی های شناسه پرداخت مطلوب

همان گونه که در گزارش صندوق بین المللی پول نیز اشاره خواهد شد یک شناسه کامل باید موارد زیر را مشخص کند:
طبقه بندی اداری: دستگاه )مجری یا سیاست گذار( پرداخت کننده.   ●
وضعیت پرداخت در ساختار بودجه ای که خود شامل موارد زیر است:  ●

طبقه بندی عملکردی شامل:
امور  ○
فصول  ○
برنامه  ○
ریزترین ردیف بودجه ای )خروجی، فعالیت یا در صورت نیاز ریزفعالیت(.  ○

کلیــه  کــد مــورد نظــر بایــد بــا ریزتریــن فعالیــت دســتگاه مرتبــط و بــر شناســه خدمــت دســتگاه منطبــق باشــد. به عبارت دیگــر  توجــه: در ایــن مــورد 
ــامل  ــد ش ــرگ( بای ــًا ب ــواره )اصطاح ــن درخت ــش ای ــن بخ ــد و ریزتری ــه کنن ــود را تهی ــات خ ــا و خدم ــواره فعالیت ه ــتند درخت ــف هس ــتگاه ها موظ دس
ویژگی هــای زیــر باشــد: ۱. قابــل شکســت بــه جــزء کوچک تــر نیســت یــا قابــل شکســت اســت امــا بــه دلیــل برون ســپاری نیــاز بــه شکســت نیســت. ۲. 

ســنجه کمــی آن و روش کنتــرل و پایــش ســنجه مشــخص باشــد. 
به این ترتیب باید نظام طبقه بندی موضوعی منحصربه فرد برای کلیه فعالیت ها و خدمات تعریف شود.

طبقه بندی اقتصادی شامل:  ●
فصل هزینه ای.  ○
زیرفصل هزینه ای )به عنوان مثال کد ۶0۳0۱ )مستمری اقشار آسیب پذیر( از فصل ششم هزینه )رفاه اجتماعی((.  ○

سایر:  ●
منبع تأمین اعتبار.  ○
مستقیم و یا پشتیبانی بودن پرداخت نسبت به زیرفعالیت تعیین شده.  ○
طبقه بندی جغرافیایی: کد پستی پرداخت کننده )یا کد منطقه، استان، شهر(.  ○
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شناسه ذینفع نهایی:  ○
کد ملی شخص حقیقی،  ○
کد شناسه ملی شخص حقوقی،  ○
 کد اقامت برای اتباع خارجی،  ○
کد پاسپورت برای افراد حقیقی خارجی،  ○
یک کد مرجع برای نهادهای حقوقی خارجی.  ○

توجه: تعریف شناسه جدید برای ذینفع نهایی به هیچ وجه مطلوب نیست و ذینفعان باید با شناسه های ملی موجود مشخص شوند.

 

 ایبودجهوضعیت در ساختار  شناسه ذینفع نهایی کد دستگاهکد پستی

 برنامه ایبودجهریزترین ردیف  امور فصول منبع تأمین اعتبار

 زیرفصل هزینه

 مستقیم یا پشتیبانی

 شناسه پرداخت

 سایر اقتصادی بندیطبقه بندی عملکردیطبقه

 فصل هزینه
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بخش سوم 
خالصه ای از راهنمای صندوق 

بین المللی پول برای اصالح 
طبقه بندی بودجه1

1.  Budget classification, IMF technical notes and manuals, 2009  



3-1 . چرا نظام طبقه بندی بودجه مهم است؟

بلوک هــای  بنیادی تریــن  از  یکــی  ازایــن رو  و  می کنــد  مشــخص  را  اطاعــات  گزارش دهــی  و  ارائــه  ثبــت،  شــیوه  بودجــه  طبقه بنــدی  نظــام 
تشــکیل دهنده یــک نظــام بودجه ریــزی صحیــح و کاراســت. اصــاح طبقه بنــدی بودجــه در واقــع پیش نیــاز ســایر اصاحــات مدیریــت مالــی دولــت 

نظیــر راه انــدازی ســامانه الکترونیکــی مدیریــت بودجــه، بودجه ریــزی میان مــدت و نیــز بودجه ریــزی مبتنــی بــر نتیجــه اســت.
ج و درآمدهــا  طبقه بنــدی بودجــه ســاختاری اصولــی بــرای سیاســت گذاری و پاســخگویی فراهــم می کنــد. در واقــع طبقه بنــدی صحیــح مخــار
بــرای ۱( شــکل دهی سیاســت و تحلیــل عملکــرد، ۲( تخصیــص بهینــه منابــع میــان بخش هــای مختلــف دولتــی، ۳( تطبیــق هزینه کــرد بــا منابــع 

مشخص شــده در قانــون بودجــه و همچنیــن 4( اجــرای هــر روز 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 امکان پذیــر اســت.

3-2. ویژگی های اصلی یک نظام طبقه بندی مناسب چیست؟

ــه  ــدی بودج ــدف طبقه بن ــتین ه ــی، نخس ــه عموم ــذاران و جامع ــی، قانون گ ــران دولت ــت گذاران، مدی ــه سیاس ــح ب ــات صحی ــه اطاع ــدف ارائ ــا ه ب
کــه بودجــه بــا ســه اصــل اساســی مدیریــت صحیــح بودجــه دولــت ســازگار اســت. ع اســت  کــردن از ایــن موضــو اطمینــان حاصــل 

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  کلــی و بخشــی دولــت  ج  کــردن مخــار کــه بودجــه در محــدود  می دهنــد شــامل می شــود. ایــن اصــل تضمیــن می کنــد 

در تخصیــص منابــع رعایــت می شــود.
کــه بــرای حفــظ و ادامــه عملکــرد  ج جــاری  کــه به طــور خــاص، مخــار اصــل ســازگاری درونــی بیــن مؤلفه هــای مختلــف بودجــه تضمیــن می کنــد 
کــه نظــام  ــر ایــن، ایــن اصــل تضمیــن می کنــد  پروژه هــای ســرمایه گذاری پیشــین نیــاز اســت به طــور کامــل در بودجــه منعکــس می شــود. عــاوه ب
ج جــاری و ســرمایه ای را در یــک نهــاد واحــد مرکــزی نظیــر  بودجــه واحــدی وجــود دارد مســئولیت های آماده ســازی و اجــرای بودجــه بــرای مخــار

وزارت دارایــی انجــام می دهــد.
ع  رویکردهــای مختلــف بودجه ریــزی به طورمعمــول بــر ســاختار طبقه بنــدی اثرگــذار اســت. به عنوان مثــال بودجه ریــزی انطباقــی۱ بــر ایــن موضــو
کنش هــا و  کــه اســتفاده از منابــع دولــت بــر قوانیــن بودجــه ســازگار باشــد و به این ترتیــب نیازمنــد یــک طبقه بنــدی صحیــح از ترا تمرکــز می کنــد 
ــر مبنــای  ــه طبقه بنــدی ب ج اســت. سیاســت گذاری و بهینگــی تخصیــص منابــع پای ــع و هزینــه کننــده مخــار دســتگاه های دریافت کننــده مناب
وظایــف و برنامه هاســت۲. بــرای ارزیابــی عملکــرد دســتگاه ها نیازمنــد طبقه بنــدی دقیــق برنامه هــا بــر مبنــای خروجــی و فعالیــت ۳هســتیم. 
کــردن دریافت هــا از اســتقراض4( اســت.  نظــارت مالــی نیازمنــد یــک طبقه بنــدی اقتصــادی بــر مبنــای مفاهیــم مشــخص )به عنوان مثــال مجــزا 

ــرای طبقه بنــدی اســت. ــر ب ــی و انعطاف پذی دســتیابی هم زمــان به تمامــی ایــن اهــداف نیازمنــد یــک رویکــرد عمل
طبقه بنــدی اداری، اقتصــادی و عملکــردی5 هزینه هــا را در بــر داشــته باشــد.  یــک طبقه بنــدی مناســب بایــد طبقه بنــدی درآمدهــا و نیــز 
طبقه بنــدی اداری نهادهایــی را مشــخص می کنــد کــه موظــف بــه اداره بخشــی از بودجــه عمومــی هســتند، به عنوان مثــال وزارت آموزش وپــرورش 
کــه به عنوان مثــال  ع هزینه کــرد را مشــخص می کنــد  و وزارت بهداشــت و در ســطح ریزتــر مــدارس و بیمارســتان ها. طبقه بنــدی اقتصــادی نــو
ج را بــر مبنــای  ج ســرمایه ای باشــد. طبقه بنــدی عملکــردی مخــار می توانــد شــامل حقــوق، خریــد کاال و خدمــات، پرداخت هــای انتقالــی و مخــار

1 .Compliance budgeting
2 .Function and program
3 .Output and activity
4 .Receipts and borrowing
5. Administrative, Economic and functional classifications
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ــرای اســتفاده از اطاعــات بودجــه ای ضــروری اســت. ع طبقه بنــدی ب ــو هــدف آن هــا مشــخص می کنــد. هــر ســه ن
بســیاری از کشــورها در راســتای افزایــش شــفافیت و پاســخگویی رویه هــای طبقه بنــدی مضاعفــی دارنــد. امــا بایــد توجــه داشــت درصورتی کــه در 
افــزودن رویه هــای طبقه بنــدی جدیــد دقــت کافــی رعایــت نشــود ممکــن اســت اطاعــات غیرقابل اعتمــادی تولیــد شــود. عــاوه 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 یک بــار جمــع آوری 

اطاعــات برطــرف شــود و نیــازی بــه واردکــردن ایــن اطاعــات در طبقه بنــدی بودجــه ای وجــود نداشــته باشــد.
کــه می توانــد دســتیابی بــه اطاعــات قابل اعتمــاد، مفیــد و به موقــع را تضمیــن نمایــد  ویژگی هــای زیــر بــرای دســتیابی بــه یــک نظــام طبقه بنــدی 

ضــروری اســت:

تمایز بین طبقه بندی اداری و اقتصادی:  ●
ج  ع مخــار طبقه بنــدی اداری و اقتصــادی اطاعــات متفاوتــی را فراهــم می کننــد. طبقه بنــدی اقتصــادی اطاعاتــی را در زمینــة نــو
کــه منابــع را در اختیــار دارد و مصــرف  و درآمدهــا فراهــم می کنــد، درحالی کــه طبقه بنــدی اداری ســاختار ســازمانی بخــش دولتــی 
کــرد دولتــی و نیــز بــرای  کــردن مســئولیت ها در بلوک هــای اصلــی هزینــه  می کنــد ارائــه می دهــد. طبقه بنــدی اداری بــرای روشــن 
ج ممکــن اســت بــرای هــر دســتگاه و نهــاد دولتــی بــه زیرگروه هــای مجزایــی تقســیم  اجــرای روزانــه بودجــه ضــروری اســت. مخــار

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

مســتقل بــودن طبقه بنــدی اداری و اقتصــادی از ضروریــات یــک نظــام طبقه بنــدی صحیــح اســت. طبقه بنــدی اقتصــادی 
ــه  ــه ایــن درآمــد ب ــا این ک ــات ناشــی شــده اســت، ام ــا از فــروش کاال و خدم ــات ی ــت از مالی ــه درآمــد دول ک ــد  کن ــد مشــخص  می توان

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

ــا توجــه بــه اهــداف آن )به عنوان مثــال، آمــوزش، بهداشــت، رفــاه اجتماعــی و  طبقه بنــدی عملکــردی، فعالیت هــای دولــت را ب
...( گروه بنــدی می کنــد. ایــن طبقه بنــدی مســتقل از ســاختار اداری و ســازمانی صــورت می گیــرد و بــرای تصمیم گیــری در مــورد 
کار مــی رود. یــک طبقه بنــدی عملکــردی مناســب و پایــدار  نحــوه تخصیــص منابــع در میــان بخش هــای مختلــف دولــت بــه 
ج دولــت در زمان هــای مختلــف اســت ضــروری اســت. طبقه بنــدی  کــه قــادر بــه تحلیــل و مقایســه مخــار بــرای تولیــد داده هایــی 
عملکردهــای دولــت کــه توســط ســازمان ملــل متحــد ارائه شــده اســت )COFOG ( به عنــوان یــک اســتاندارد جهانــی در ایــن زمینــه 

پذیرفته شــده اســت.
منحصربه فرد بودن:۶   ●

هــر طبقــه در نظــام طبقه بنــدی صحیــح بودجــه بایــد کامــًا مســتقل از ســایر طبقــات باشــد. در ادامــه بــا تفصیــل بیشــتری بــه ایــن 
ع خواهیــم پرداخــت. موضــو

3-3. ساختار نظام طبقه بندی بودجه

کنــد و امــکان  جزئیــات نظــام طبقه بنــدی بودجــه بایــد به درســتی طراحــی شــود تــا دســتیابی بــه داده هــای معنــادار و قابل اعتمــاد را تضمیــن 
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 اصاح
راهنمــای داده هــای مالــی دولــت کــه توســط IMF منتشرشــده اســت )GFSM ۲00۱( چارچــوب اســتانداردی را بــرای ایجــاد یک ســاختار طبقه بندی 

ــا توســعه نظــام موجــود طبقه بنــدی فراهــم می کنــد.  ــد ی بودجــه ای جدی

6 .Mutual exclusivity
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گــزارش دهــی آمــاری طراحــی شــد و به این ترتیــب بــرای تأمیــن اهــداف مــورد نظــر  بااین وجــود GFSM ۲00۱ در ابتــدا به عنــوان یــک ســاختار 
کافــی نیســت. یــک طبقه بنــدی بودجــه ای بایــد ابــزاری بــرای اهــداف سیاســت گذاری، اجــرای بودجــه و حســابداری  طبقه بنــدی بودجــه ای 
کــه به خوبــی بــر نیازهــا  صحیــح فراهــم کنــد. برخــی از کشــورها نظیــر برزیــل طبقه بندی هــای مطلوبــی را بــدون اســتفاده از GFS فراهــم کرده انــد 

و ظرفیت هایشــان منطبــق اســت.

3-3-1. طبقه بندی درآمدها
بــر طبــق چارچــوب GFSM ۲00۱، درآمــد دولــت را بــه طبقه هــای زیــر می تــوان تقســیم کــرد: ۱. مالیــات، ۲. مشــارکت های اجتماعــی، ۳. کمک هــای 

مالــی و 4. ســایر درآمدها. 
ج، پس انــداز،  بــرای درآمدهــای مالیاتــی طبقه بنــدی به طورمعمــول بــر مبنــای پایــه مالیاتــی صــورت می گیــرد) به عنوان مثــال درآمــد، مخــار

دارایــی و ...(. در ایــن طبقه بنــدی درآمدهــا بــر پایــه حســابداری تعهــدی ثبــت می شــوند.

ج 3-3-2. طبقه بندی مخار
کــد بودجــه ای بــرای هــر پرداخــت بایــد تمامــی اطاعــات  گــزارش می شــوند.  ج بــر مبنــای طبقه بنــدی اقتصــادی، اداری و عملکــردی ثبــت و  مخــار
ــه طبقه  ــامل س ــه ش ک ــد  ــان می ده ج را نش ــار ــدی مخ ــی از طبقه بن ــال، نمای ــک مث ــب ی ــر در قال ــدول زی ــود. ج ــامل ش ــت را ش ــه آن پرداخ ــوط ب مرب
کتــر اســت. در جــدول نخســت، یــک طبقه بنــدی شــامل اطاعات پایــه ای  بنــدی اصلــی، هشــت طبقه بنــدی جزئــی )عنــوان، فصــل و ...( و ۱۳ کارا
ــه  نمایــش داده شــده اســت، درحالی کــه در جــدول ۲، در صــورت وجــود ظرفیــت مناســب، اطاعــات مکمــل نیــز در قالــب طبقه بنــدی مضاعــف ب

اطاعات پایــه ای افــزوده  شــده اســت.

ج جدول 4- نمایی از طبقه بندی مخار

طبقه بندی عملکردیطبقه بندی اقتصادیطبقه بندی اداری

عملکرد ثانویهعملکردعملکرد1 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 کتر2 کارا کتر2 کارا کتر1 کارا کتر1 کارا کتر2 کارا کتر3 کارا کتر1 کارا 1 کارا
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جدول 5: افزودن اطالعات اضافه به طبقه بندی اصلی

طبقه بندی مضاعفطبقه بندی عملکردیطبقه بندی اقتصادیطبقه بندی اداری

موقعیت قسمتعنوان
عملکرد ثانویهعملکردعملکرد اصلیبندمادهبخشجغرافیایی

منبع 
تأمین 

مالی
ذینفع نهایی

وزارتخانه

وزارتخانه 
کشاورزیی

واحد مدیریت

اداره کل 
کشاورزی

کد پستی

تعریف 
شده 

توسط مرکز 
آمار

طبقه اصلی

مخارج

طبقه فرعی

جبران 
خدمت 
کارکنانان

اطالعات 
اضافه

حقوق و 
دستمزد 

نقدی

امور

امور اقتصادیی

فصل

کشاورزی و 
جنگلداریی

رده

کشاورزی

بودجه 
عمومی

سایر 
منابع

نهاد دولتی

کد شناسه 
)شامل کد 
جغرافیایی(

کتر کتر2 کارا کتر2 کارا کتر4 کارا کتر1 کارا کتر1 کارا کتر2 کارا کتر5 کارا کتر1 کارا 6 کارا

3-4. گونه های مضاعف طبقه بندی بودجه

گونــی از اطاعــات مکمــل را  کــه انــواع گونا عــاوه بــر طبقه بنــدی اداری، عملکــردی و اقتصــادی، انــواع دیگــر طبقه بنــدی ممکــن اســت ارائــه شــود 
کــرد: ارائــه می کنــد. به 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.  ●

3-4-1. طبقه بندی مبتنی بر برنامه
برنامــه مجموعــه ای از فعالیت هــا اســت کــه یــک هــدف سیاســت گذاری مشــخص را دنبــال می کنــد. برخــاف طبقه بنــدی عملکــردی، طبقه بنــدی 
مبتنــی بــر برنامــه اهــداف سیاســت گذاری دولــت و راه رســیدن بــه ایــن اهــداف را در نظــر می گیــرد. برنامــه می توانــد بــه گروه هــای همگنــی بــه نــام 
کــه خــود شــامل مجموعــه ای از گام هــا و پروژه هــا خواهــد بــود. کسیناســیون در برنامــه مقابلــه بــا بیماری هــا(  فعالیــت تقســیم شــود )مثــًا فعالیــت وا

ج بر مبنای برنامه دو هدف اصلی را تأمین می کند: طبقه بندی مخار
هدف تمامی هزینه کردهای دولت را مشخص می کند.  ●
کــه می توانــد مبتنــی بــر ورودی، خروجــی یــا نتیجــه ی۷ 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. وقتــی بــه دنبــال اجــرای طبقه بنــدی مبتنــی بــر برنامــه هســتیم ضــروری اســت کــه نســبت بــه مجموعــه ای از عوامــل اطمینــان حاصــل 

کنیــم.

7 .Input, output or outcome
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گــذار   ● مســئولیت مدیریــت و اجــرای برنامــه و پاســخگویی نســبت بــه نتایــج آن به طــور دقیــق بــه یــک نهــاد دولتــی مشــخص وا
شــده اســت.

نیاز به جمع آوری و تحلیل داده در مرزهای معقول و امکان پذیر در نظر گرفته شده است.  ●

کــه اهــداف و نتایــج مــورد انتظــار خــود را به درســتی مشــخص کننــد و  طبقه بنــدی مبتنــی بــر برنامــه ایــن انگیــزه را بــرای مدیــران فراهــم می کنــد 
ازایــن رو بــه بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد مرتبــط می شــود. هماننــد 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.
جــدول زیــر نمونــه ای از طبقه بنــدی بودجــه ای بــا اســتفاده از طبقه بنــدی مبتنــی بــر برنامــه را نمایــش می دهــد. در ایــن مثــال طبقه بنــدی اداری بــا 
کــه فــرض شــده هــر برنامــه تنهــا توســط یــک وزارتخانــه اجــرا می شــود. ایــن آســان ترین  طبقه بنــدی برنامــه ای جایگزیــن شــده اســت بــه ایــن دلیــل 
ج را امکان پذیــر می کنــد. در صورتی کــه یــک برنامــه میــان مجموعــه ای از نهادهــا و  کــه پاســخگویی و رصــد مخــار راه معرفــی برنامــه اســت 

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

جدول 6: مثالی از طبقه بندی بودجه ای با استفاده از طبقه بندی مبتنی بر برنامه

سایرطبقه بندی عملکردیطبقه بندی اقتصادیطبقه بندی برنامه ای

عملکرد بندمادهبخشزیر برنامهواحدمدیریتبرنامهوزارتخانه
عملکرد عملکرداصلی

ثانویه

منبع 
تأمین 

مالی
ذینفع نهایی

وزارتخانه

وزارت 
کشاورزی

برنامه

کمک به 
پرورش 

نژادی

مدیریت 
برنامه

اداره کل 
کشاورزی

واحد 
مدیریت 

کننده

نیروی 
انسانی

زیر برنامه

کمک به 
پرورش دهندگان 

مرغ

طبقه 
اصلی

مخارج

طبقه فرعی

خرید کاال و 
خدمات

اطالعات 
اضافه

آموزش نیرو

امور

امور اقتصادی

فصل

کشاورزی و 
جنگلداری

رده

کشاورزی

بودجه 
عمومی

درآمد 
نفت

نهاد دولتی

کد شناسه 
)شامل کد 
جغرافیایی(

کتر کتر2 کارا کتر1 کارا کتر1 کارا کتر2 کارا کتر1 کارا کتر1 کارا کتر1 کارا کتر2 کارا کتر5 کارا کتر1 کارا 6 کارا

3-5. رابطه میان طبقه بندی بودجه ای و طبقه بندی حسابداری

کــه طبقه بنــدی بودجــه ای و طبقه بنــدی حســابداری )یــا همــان طبقه بنــدی گزارش دهــی مالــی(  در بســیاری از کشــورها تمریــن خوبــی اســت 
کامــًا متحــد باشــد. 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 اســت. ایــن شــیوه 

کشــورهای انگلیســی زبان رایــج اســت.  به ویــژه در 
کات کمــی دارنــد. ایــن دو طبقه بنــدی ممکــن  در بعضــی کشــورها امــا طبقه بندی هــای بودجــه ای و حســابداری کامــًا مجــزا هســتند یــا تنهــا اشــترا
ــک از دو  ــر ی ــای ه ــان ورودی ه ــک می ــی یک به ی ــود ارتباط ــرایطی نب ــن ش ــند. در چنی ــاوت باش ــًا متف ــز داده ای کام ــاختاری و نی ــاظ س ــت از لح اس
ســاختار طبقه بنــدی می توانــد بــه از دســت دادن اطاعــات منجــر شــود و تحلیــل نتیجــه حســابداری یــک عملکــرد بودجــه ای ممکــن نخواهــد بــود. 

با نگاهی بر راهنمای صندوق بین المللی پول برای اصالح طبقه بندی بودجهارایه چارچوب پیشنهادی برای کدگذاری و قابل رصد نمودن مخارج دولتی 24



کــرد: کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره  گونــی متوســل شــد  ع می تــوان بــه شــیوه های گونا بــرای حــل ایــن موضــو
کــه اطاعــات بودجــه ای و حســابداری را به طــور هم زمــان ذخیــره می کنــد و به این ترتیــب هــر   ● اجــرای یــک پایــگاه داده مرکــزی 

ــود.  ــط می ش ــابداری مرتب ــدی حس ــک ورودی در طبقه بن ــا ی ــتماتیک ب ــور سیس ــه ای به ط ــدی بودج ورودی در طبقه بن
معرفی یک ارائه مجزا در طبقه بندی حسابداری برای اطمینان از ثبت صحیح اطاعات بودجه ای.  ●
میــان بخش هــای مختلــف   ● ارتباطــی  یــک جــدول  و شــکل دهی  هــر دو طبقه بنــدی  و پوشــش  کــردن ســاختار  هماهنــگ 

. ی هــا طبقه بند

3-6. پیش شرط ها برای اجرای موفق یک طبقه بندی بودجه ای جدید

ظرفیت تکنیکی
ــی  ــا نهــاد متول گــر وزارت دارایــی ی ــرای اصــاح 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 آموزش دیــده و منابــع برخــوردار نباشــد احتمــال موفقیــت در پــروژه اصــاح پاییــن خواهــد بــود. تقویــت 
ــه داری، دیــوان محاســبات و  ــر خزان ــا بودجــه )نظی ــز تمامــی نهادهــای مرتبــط ب ــر بودجــه وزارتخانه هــای مختلــف و نی ظرفیــت تکنیکــی در دفات
... ( نیــز امــری ضــروری اســت. مشــاوران خارجــی می تواننــد به عنــوان مکمــل نیروهــا و منابــع داخلــی در فرآینــد اصــاح همــکاری کننــد امــا هرگــز 

ــی را جبــران کننــد. نمی تواننــد نبــود ظرفیــت کافــی داخل

نظام اطالعاتی
هرچنــد یــک نظــام بودجــه مــدرن می توانــد به صــورت دســتی نیــز اجــرا شــود اســتفاده از یــک نظــام ســاده الکترونیکــی کامــًا ترجیــح دارد. پــردازش 
گزارش گیــری صحیح تــر را فراهــم می کنــد. در  کامپیوتــری داده هــای بودجــه ای امــکان دســته بندی اطاعــات در طبقه بندی هــای مختلــف و 
 )IFMIS( ــت ــی دول ــروژه توســعه نظــام الکترونیــک اطاعــات مدیریــت مال بســیاری از کشــورها، اصــاح ســاختاری بودجــه به عنــوان بخشــی از پ

اجــرا شــده اســت.
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بخش چهارم 
مقایسه وضعیت کنونی ثبت و 

گزارش دهی اطالعات در ایران 
با وضع مطلوب



ج دولتــی در ایــران تشــریح شــد بــه مقایســه  جــدول ۲ بــا توجــه بــه آنچــه در بخــش نخســت از وضعیــت کنونــی ثبــت و گزارش دهــی اطاعــات مخــار
گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول می پــردازد. وضعیــت کنونــی ایــران بــا چارچــوب مطلــوب اشاره شــده در 

جدول 7 - مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب

)IMF وضع موجود در ایرانوضع مطلوب رصد پرداخت )بر مبنای گزارش

توضیحتوضیح

طبقه بندی اداری شامل شناسه واحد برای تمامی طبقه بندی اداری
وجود دارد.üدستگاه های دولتی وجود داشته باشد.

طبقه بندی 
اقتصادی

طبقه بندی اقتصادی )شامل کد مشخص و یکتا برای 
فصول، زیرفصل و مواد زیرفصل هزینه( وجود داشته 

باشد.
ü

وجود دارد. کلیه دستگاه های دولتی مطابق با دستورالعمل وزارت 
اقتصاد و دارایی کدهای یکتا و مشخصی را تا سطح زیر فصل هزینه 

کر می کنند. در اسناد حسابداری ذ

طبقه بندی 
عملکردی

طبقه بندی عملکردی )شامل امور و  فصول( وجود داشته 
کر می شود.üباشد. وجود دارد و در اسناد بودجه با کد مشخص و یکتا ذ

طبقه بندی مبتنی بر 
برنامه

طبقه بندی مبتنی بر برنامه )شامل برنامه و زیربرنامه/
üفعالیت( وجود داشته باشد.

وجود دارد. برنامه و فعالیت های هر دستگاه در قوانین سنواتی 
بودجه دارای کدهای مشخص و یکتا هستند. بااین وجود برخالف 
اهداف اصلی طبقه بندی مبتنی بر برنامه که در گزارش IMF به آن 

اشاره  شده است، در ایران،
طبقه بندی مبتنی بر برنامه نظارت بر عملکرد را با توجه به 

شاخصه های عملکردی که می تواند مبتنی بر ورودی، خروجی یا 
نتیجه ی قابل سنجش یک برنامه مشخص باشد ممکن نمی کند،

در تعریف برنامه و فعالیت، نیاز به جمع آوری و تحلیل داده در 
مرزهای معقول و امکان پذیر در نظر گرفته نشده است.

منبع تأمین اعتبار
کنش های هزینه ای دولت  منبع تأمین مالی هر یک از ترا

üمشخص باشد.
ردیف هزینه ای تمامی پرداخت های دولتی مشخص است، دارای 

کدی یکتا در اسناد بودجه ای است و در اسناد حسابداری نیز 
گزارش می شود.

ûذینفع نهایی هر پرداخت مشخص باشد.رصد ذینفع نهایی
اطالعات مرتبط با دریافت کننده نهایی هر پرداخت دولتی در نظام 
بانکی و اسناد حسابداری هر دستگاه موجود است اما به صورت 

پیوسته و قابل تحلیل در اختیار سیاست گذار قرار نمی گیرد.

سازگاری و ارتباط 
طبقه بندی 

حسابداری و 
بودجه ای

برقراری ارتباط میان طبقه بندی حسابداری و بودجه ای 
کنش به صورت هم زمان در  به نحوی که جایگاه هر ترا
طبقه بندی حسابداری و بودجه ای مشخص باشد، 

وجود داشته باشد.

û
این ارتباط با ریزدانگی مناسب در ایران وجود ندارد. اسناد بودجه 

فعالیت را مبنای تخصیص اعتبار به دستگاه قرار می دهند. 
کنش تا سطح  درحالی که اسناد حسابداری به ثبت اطالعات هر ترا

برنامه کفایت می کند. 

وجود شناسه پرداخت به نحوی که تمامی اطالعات باال شناسه پرداخت
کنش پرداخت منعکس کند. ûرا برای هر ترا

پرداخت های دستگاه های دولتی فاقد شناسه هستند و به رغم 
وجود تمامی طبقه بندی های اشاره شده در گزارش صندوق 

بین المللی پول در ایران، ارتباطی میان اطالعات این طبقه بندی ها 
کنش های انجام شده بر  برقرار نمی شود و گزارش پیوسته ترا
مبنای این طبقه بندی ها در اختیار سیاست گذار قرار نمی گیرد. 
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قراری ارتباط میان طبقه بندی بودجه ای و حسابداری در پرداخت نهایی 4-1. دشواری های بر

کــه در اســناد حســابداری اطاعــات مرتبــط بــا فصــول و زیرفصل هــای هزینــه ای و نیــز برنامــه مرتبــط بــا هــر پرداخــت ثبــت  پیش تــر اشــاره شــد 
می شــود و به این ترتیــب انتظــار مــی رود بــا برقــراری ارتبــاط میــان ایــن اطاعــات و اطاعــات صاحبــان حســاب های دریافت کننــده تکمیــل شناســه 
پرداخــت به راحتــی ممکــن شــود. بااین وجــود توجــه بــه دو نکتــه اساســی ضــروری اســت کــه می توانــد تکمیــل شناســه پرداخــت را بــا مشــکل مواجــه 

کنــد: 
نخســت این کــه در بســیاری از مــوارد نظیــر حقــوق و دســتمزد کارکنــان، اســناد حســابداری به صــورت تجمعــی صــادر می شــوند. در چنیــن شــرایطی 
ع حقــوق و دســتمزد از کدام یــک از برنامه هــا پرداخــت می شــود امــا همچنــان  کــه چــه ســهمی از مجمــو در اســناد صادرشــده مشــخص می شــود 
کــدام برنامــه صــورت گرفتــه اســت  کــه پرداخــت بــه شــخصی خــاص به عنــوان ذینفــع نهایــی دقیقــًا در قالــب  ع  راهــی بــرای تشــخیص ایــن موضــو

کــد برنامــه مشــخص نخواهــد بــود.   مشــخص نیســت. به این ترتیــب در شناســه مرتبــط بــا پرداخــت حقــوق و دســتمزد بــه شــخص موردنظــر 
کــد فعالیــت مرتبــط بــا هــر پرداخــت در بســیاری از اســناد حســابداری انجــام نمی شــود. در برخــی از  کــه در حــال حاضــر ثبــت  نکتــه دوم ایــن اســت 
کار و رفــاه اجتماعــی انجام شــده  کــد فعالیــت در اســناد حســابداری مرتبــط بــا پرداخت هــا در برخــی از دســتگاه ها نظیــر وزارت  بازه هــای زمانــی ثبــت 
اســت. بااین وجــود بــه دلیــل پیچیدگی هــای مرتبــط بــا تعییــن فعالیــت مرتبــط بــا بســیاری از پرداخت هــا و نیــز نبــود درخواســتی از ســوی ســازمان 
کــد فعالیــت، در حــال حاضــر ایــن امــر در اســناد حســابداری مرســوم نیســت. به این ترتیــب الــزام دســتگاه ها  برنامه وبودجــه مبنــی بــر لــزوم ذکــر 
کــه دقــت  کــرد  کــد فعالیــت مرتبــط بــا هــر پرداخــت نیازمنــد صــرف زمــان و نیــرو از جانــب هــر دســتگاه اســت. عــاوه بــر ایــن، بایــد توجــه  بــه تعییــن 
اطاعــات به دســت آمده نیــز در مراحــل نخســت، بــه دلیــل دشــواری شــناخت فعالیــت مرتبــط بــا هــر پرداخــت، پاییــن خواهــد بــود. به این ترتیــب 

ــه انجــام شــود. ــه تکمیــل شناســه پرداخــت به صــورت مرحله به مرحل ــزام دســتگاه ها ب ــا ال پیشــنهاد می شــود ت
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ارایه چارچوب پیشنهادی برای کدگذاری و قابل رصد نمودن مخارج دولتی 
با نگاهی بر راهنمای صندوق بین المللی پول برای اصالح طبقه بندی بودجه
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