.3اصررلسررازگاريدا،ل ريبودجرره-برررايبرقررراريايررن

طبقهبنديبودجه 

Budget Classification

تعاريف و مفاهيم کلي
طبقهبنديبودجهيکيازعناصراساسينظاممديريتبودجه
استکهروشتقويم،ارائهوگزارشبودجهراتعيينکررد 
وتأثيرمستقيميبرشفافيتوانسجامبودجهدارد .

دولتازطريق جريانهرايبرداشرتوهمينرين،رر ،

سازگاريبيناجزايمختلفبودجه،فرايندتلفيقيمربوطبه
تهيهواجرايبودجههايجاريوعمرانيبايدتوسر ير 
واحدسازمانيمشخصانجامگيرد.

نظام طبقهبندي بودجه
ويژگيهايي نظاممفيدمنسجموقابلاعتمادطبقرهبنردي
بهشرحزيراست :


اهدافومقاصداقتصادي،اجتمراعيوفرهنيري،اصريرا

الف) تمايزبينطبقهبنديهايدستياهيواقتصادي-ايندو

براينشاندادنجريانهايبرداشرتو،رر ،

دنبالميکند.

بنديانواعمختلفيازاطالعاترافراهمميرورنرد.

نوعطبقه

شکلماهويبودجهدولرتازرراير هرايسرازمانيافترهو

طبقرهبنرردياقتصررادياطالعرراتيدرزمينررهنرروعدررمرردهاو

ايتبعيتمينمايدکرهبرهنظرامطبقرهبنردي

متدولوژيويژ 

مخار دولترابهدستميدهدکمانندحقروقومزايرايرا

بودجهدولرتموسروماسرت.کجراکوبز،داوينراودييرران،

،ريدکاالهاو،ردمات).اطالعراتطبقرهبنرديدسرتياهي

 )9002

شاملواحدهايسازمانياستکهکسبدررمردهايراانجرام

باتوجهبهتعاريففوق،هدفهاياساسريطبقرهبنردي
بودجهراميتوانبهشرحزيربرشمرد :


هزينههارابرعهد دارند .

ب) استقاللطبقهبندياقتصاديودسرتياهي-مفهرومايرن



ريزي،تصميمگيريوسياستيذاري؛


تسهيلبرنامه

هاوپردا،تهايدولرت


استقاللايناستکهشکلدريافت



بهينهسازيمديريت؛

کمانندمالياتياهزينهکاالهاو،دمات)بانحرو توزيرعرن



تجزيهوتحليلرثاراقتصاديواجتماعيعملياتدولت؛

بيندستياهايمليواستانيازيکدييرمستقلهستند .




نظارتبرعملياتماليدولت.

بنديفعاليتهاي


اينطبقه
)استفاد ازطبقهبنديعملياتي-

بهمنظورتأميناطالعاتموردنيازسياستيذاران،مرديران

دولترابراساساهردافومقاصردوسريعرنسرازماندهي

دولتي،قو مقننهوعامهمردم،هدفاوليهطبقهبنديبودجره

ميکندکمانندرموزش،تأميناجتماعي،مسرکن،کشراورزي،

حصولاطمينانازايناستکهبودجهباسرهاصرلکليردي

صنايعومعادنوغير ).اينطبقرهبنرديمسرتقلازسرا،تار

عبارتانداز :

مديريتبودجهمطابقتدارد.اينسهاصل

سازمانيواداريدولتاست.اينطبقهبنديبرايتخصيص

.1اصلجامعيتبودجه-طبقايناصرلبودجرهبايردتمرام

منابعبينبخ هرايمختلرفازاهميرتويرژايبر،روردار

واحدهايدولتيمجريوظرايفدولرت راپوشر دهردو

است .

تصويرتلفيقيوکامليازعملياتدولتراارائهدهد .

بنديبودجهبايدبهگونهايطراحي

سا،تارتفصيليطبقه

.9اصلوحدتبودجه -بهموجبايناصل،بودجهدولرت

شودکهاطالعاتيقابلاعتمادفرراهمرورد وقابليرتانجرام

بايدشاملهمهمنابعومصارفکليهواحدهايدولتباشرد

اصالحاتدرريند راداشتهباشد.توانراييانجراممقايسرات

کهمجريعملياتدولتهستند.اهميتايناصرلبرهدليرل

بينالمللرينيرزاهميرتزيراديدارد.نظرامطبقرهبنرديکره

حصولاطمينانازاثربخشريبودجرهدرکنتررلاعتبراراتو

درحالحاضرازطرفبسياريازکشورهايجهرانکازجملره


افزاي کاررييتخصيصمنابعاست.

ايران)موردپذيرشقررارگرفترهاسرتنظرامپيشرنهاديدر

طبقهبندي بودجه


دسررتورالعملرمررارمرراليدولررتصررندوقبررينالمللرريپررول

بنديميشود.

بهعنواني داراييغيرماليطبقه
بلکه 

نظامطبقهينرديفعلريبودجرهايرران

ک)GFSM2001است .

-شمارياصالحاتماهويبرايهمراهنيينظرام GFSبرا

براساسهميننظامميباشد .


نظامحسابهرايملريک)SNA93برهعمرلرمرد اسرت.از
ترينتغييراتدراينزمينهميتوانبهتغييرنحو تعريف

مهم

چارچوب تحليلي نظام GFS

بخ دولتريبررمبنراي«وظرايف»برهتعريرفرنبرمبنراي

نظامGFSي ابزارکميبرايتجزيهوتحليلمرالياسرت.

«واحدهاينهرادي»ک)Institutional Unitsاسرتفاد ازروش

برايتجزيهوتحليلمؤثرسياسرتمرالي،محصرولرمراري

تعهديبهجايتقويمنقديحسابهاوتلفيق«جريانهرا»و

نظررامبايرردشناسررايي،محاسرربه،تنظرريموتشررخيصاثررر

موجوديها»اشار کرد.

«

سياستهايماليدولتبراقتصادکشوروهمينينپايداري

-بررهچررارچوبتحليلررينظررامقبلرريمفرراهيميچررون

اينسياست هراراتسرهيلکنرد.بررايدسرتيابيبرهاهرداف

دادوسررتدهايغيرپررولي،دادوسررتدموجرروديهرراکعررالوبررر

تحليلي،چارچوبرمارياطالعاتيرابايردتوليردکنردکره

جريانها)وترازنامهاضافهشد است.ارتباطمتقابلاجرزاي

دارايويژگيهايزيرباشدککردبيه،محمد :)1332


توانبهشرحزيرنشانداد:


چارچوبتحليليجديدرامي



درارتباطبامتغيرهايکالناقتصاديبرود ويرامسرتقيما
قابلاستنباطازاينمتغيرهاباشد؛



ترازنامهاوليهدولت 

ارتباطمستقيمباسايرنظامهايرماريکرالناقتصرادي

در

+

کحسابهايملي،ترازپردا،تهراونظرامپروليومرالي)

عملياتدولتي 

باشد؛


+

درزمينررهنظرراممرراليدولررتبرداشررتمشررابهيباسرراير

سايرجريانهاياقتصادي 


نظامهاياقتصاديبرايتحليلگرانماليفرراهمرورد بره

=

طوريکهبتوانندعملياتمالي،ودرابهشکلنظرامهراي

ترازنامهپايانيدولت 

يکپارچررهحسررابداريکشرراملصورتحسرراب،ترازنامررهو



حسابهايجريانوجو )تقويمکنند.


نظامGFSدرشکلعاديرنشاملبخ عموميدولت
گردد.زمانيکهسايرواحدهاي،رار ازبخر عمرومي

مي

ويژگيهاي نظام جديد GFS

دولتبهاعمالسياستهايماليمبرادرتمريکننرد،ماننرد

نظامجديدGFSنسبتبهنظامقبلريکرهمربروطبرهسرال

بر،ورداريازتسهيالتيارانهايبان مرکزي،چنانيهنظام

 1221ميگرديد،تغييراتمهميکرد استکهمهمترينرنها

شاملعملياتشبهدولتينيزباشد،تجزيهوتحليلمرؤثرتري

عبارتاندازککردبيه،محمد :)1332


هميندليلدرنظاممزبورمالحظاتي
به 
امکانپذير،واهدبود .


-تعاريفمتغيرهايرماريبامفاهيماقتصاديرنهاهماهنر 

درنظرگرفتهشد استکهدرقالبرنبتوانعمليراتشربه

شد است.دراينزمينهبررايمارالمريتروانبرهنحرو بره

دولتيرانيزدرتحليلهامنظورکرد .


کارگيريداراييهايسرمايهايکغيرمالي)اشار کرد.درنظام



جديدمخار سرمايهايمانندگذشتههزينهنقديتلقينشد 
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طبقهبندي بودجه

اجزاء و مفاهيم چارچوب تحليلي نظام جديد GFS

الف) دادوستدهايي که ارزش خالص را تغيير ميدهد

اسرراسچررارچوبتحليلررينظررامGFSمجموعررهايازسرره

 .1درآمد

صورتحسابمالياستکهبراتلفيرقرنهراتمراميتغييررات

«دررمد»،ارزشمجموعهمبادالتياسرتکرهارزش،رالص

جريانهادرتغييراتموجوديهامنعکسميشود.ايرنسره

ک)Net Worthبخ دولتيراافزاي ميدهد.دادوسرتدهاي

صورتحسابعبارتانداز.1:جدولعمليراتمراليدولرت؛ 

دررمديبه3دستهتقسريممريشروند:ماليرات،کمر هراي

.9صورتحسررابسررايرجريررانهرراياقتصررادي؛.3ترازنامرره

اجتمرراعيک)Social Contributionوسررايردررمرردها.در

دولت .

بسياريازکشورهاکمر هرايبالعرو  ک)Grantsنيرزبره
گانهفوقاضافهميشود .


مجموعهسه

عالو براين،چرارچوبمرذکورشراملصورتحسرابياز

«ماليات»،انتقالهاياجباريوي جانبهبهبخ دولتي

منابعومصارفنقديبخ دولتياستکهاطالعراتالزم

است.بنابرايندررمدهايمالياتيسهويژگيعمد دارند.اول

رابرايتحليلنقدينييفراهمميرورد .


اجباريبودن،دومي جانبهبودنوسومپردا،تبهبخ 

درجدولعملياتماليدولرت،دادوسرتدهادر3گررو 

دولتي .

طبقهبنديميشود.1:دادوستدهاييکهبرارزش،الصاثرر

«کم هاياجتماعي»،شاملتمرامپردا،رتهرايانجرام

مرريگذارنررد؛.9دادوسررتدهادردارايرريهررايسرررمايهاي


شد بهطرحهايتأميناجتماعيوطرحهايبيمهاجتمراعي

داراييهايماليکتأمينمالي) .

کغيرمالي)؛و.3دادوستددر
همهاقالمبهاستاناياستهالکسرمايههايثابرت،هرمدر



دولتررياسررتکررهمنررافعرنبررهکارکنرراندولترريمرريرسررد.

روشتعهديوهمدرروشنقديتقويمحسابهاکراربرد

کم هايتأميناجتماعيممکناستاجبرارييراا،تيراري

دارند.البتهنتايجحاصلازهري ازايرندوروشمتفراوت

باشدوممکناستتوس کارکنان،کارفرمايانويا،روي 

،واهدبود.درجردولعمليراتمراليدولرتسرهقسرمت

فرمايانپردا،تگردد.

وجودداردکهنتيجرهعمليراتدرهررقسرمتدرير ترراز

«کم هايبالعو

»،انتقالهايي جانبهغيراجبراري

استکهازسايردولتهاياسازمانهايبينالمللريدريافرت

،اص،الصهميگردد :

درقسمتاول ترازعملياتيکرهازتفراوتبريندررمردو


ميگردد.کم هايبالعو

هزينرهنقرديمحاسربهمريگرردد،معرادلتغييرردرارزش

ياجنسيباشد«.سايردررمردها»،شراملتمرامدادوسرتدهاي

،الصناشيازعملياتماليدولتاست؛

دررمدياستکهبهعنوان ماليرات،کمر هراياجتمراعيو



ممکناستبهصرورتنقردي

درقسررمتدوم،،رالصاسررتفاد ازوامازطريررقتفرراوت

کم هايبالعو

بينترازعملياتيو،الصاستفاد ازداراييهايسررمايهاي

دررمدهاميتوانبهفرروشکراالو،ردمات،بهرروسراير

حاصلميگردد؛


دررمدهايحاصلازمالکيت،انتقالهرايا،تيرارينقرديو



طبقهبندينشد باشد.ازاقالممهمساير

درقسررمتسرروم،عامررلموازنرره،،ررالصاسررتفاد از

جنسيغيرازکمر هرايبالعرو

هايمالياست.ترازسياستينيزکهدرواقرعتفراوت

دارايي

اشار کرد .



وجررايمو،سرارات



وامگيررريو،ررالصاسررتفاد از
،ررالصوامدهرري  

بررين

 .2هزينه ()Expense

ياست،دراينقسمتمحاسبهميگردد.

داراييهامال


دادوسررتدهاييکررهموجرربکرراه ارزش،ررالصبخرر 
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طبقهبندي بودجه


عموميدولتشودتحتعنوان«هزينه»طبقهبنديمريشرود.

پردا،ررتمرريکنرردپردا،ررتهررايمربرروطبررهکمر زيرران

تمل ي داراييسرمايهايهزينهنقديمحسوبنميشود،

بنديميگردد .

شرکتهايدولتينيزدراينگرو طبقه

«کم هايبالعو

زيرررااثررريبرررارزش،ررالصنرردارد.اقررالماصررليهزينرره

»،انتقالهايي جانبرهغيراجبراري

عبررارتانررداز:جبررران،رردمتکارکنرران،اسررتفاد ازکرراالو

استکهبهصورتنقديياجنسيبهواحددييردولتيويرا

،دمات،مصرفسرمايههايثابت،بهر ،يارانه،کمر هراي

الملليپردا،تميشود .


هايبين

سازمان

بالعو

«منافعاجتماعي»انتقالهايجاريبه،انوارهاينيازمنرد

،منافعاجتماعيوسايرهزينهها 

«جبران،دمتکارکنران»،جبرراننقردييراجنسريدر

بهداليلبيماري،بيکاري،بازنشستيي،مسکن،رموزشويرا

مقابلکارانجامگرفتهتوس کارکناناست.جبرران،ردمت

شراي ،اص،انوادگيميباشد.ايرنمنرافعممکرناسرت

کارکنانعالو برحقوقودستمزدشاملکمر هرايترأمين

بهصورتنقديياجنسيپردا،تگردد .


اجتماعيکهدولتازطرفکارکنانپردا،تکرد استنيرز

شاملتماميدادوستدهايياسرتکرهدر

«سايرهزينهها»

ميگردد.جبران،دمتکارکنانشاغلدرداراييهرايثابرت

گرو هايفوقالذکرطبقهبندينشد باشد.مالياتها،جررايم

بنديقرارنميگيرد .


دراينطبقه

و،ساراتوضعشد ازطرفي کشوربرايکشورديير،

«اسررتفاد ازکرراالو،رردمات»،مجمرروعارزشکرراالو

انتقالهايبهنهادهايغيرانتفراعيارائرهکننرد ،ردماتبره

،دماتاستفاد شد توس بخ عموميدولرتدرفراينرد

،انوارهاوپردا،تهايمربوطبهاستفاد اززمرينوسراير

توليداست.کاالو،دماتتمل شد برايانتقالجنسريو

داراييهايسرمايهايتوليدنشد درايرنگررو طبقرهبنردي

کارکنانياکمر هرايبالعرو

ميشود .


درايرنطبقرهبنرديقررار

نميگيرد.همينينکراالو،ردماتاسرتفاد شرد درايجراد



طبقهبندياست.
داراييهايثابت،ار ازمحدود اين 


ب) دادوستد در داراييهاي غيرمالي (سرمايهاي) (

Non-

)Financial Assets

«مصرفسررمايههرايثابرت»،کراه ارزشموجرودي
داراييهايثابتدري دور حسابداريدرنتيجره،رابري،

داراييهايغيرمراليکسررمايهاي)در 4گررو :دارايريهراي


فرسودگيوصدماتاتفاقياست.مصرفسرمايههايثابرت


ثابت،موجوديانبار،اقالمگرانبهاوداراييهايتوليدنشرد 


هميشهبهصورتغيرنقدياست.برهدليرلمشرکالتيکرهدر

بنديميشود .


طبقه
داراييهايتوليدشردايهسرتندکره

داراييهايثابت»

«

برررروردرنوجرروددارد،دربعزرريازمررواردبررهجررايتررراز

بهطورمکررومستمربرايمدتبي ازي سالدرفرايند


زنا،الصعملياتمحاسبهميگردد.

،الصعمليات،ترا
«بهر »،هزينهبدهيهايايجرادشرد دربخر عمرومي

توليرردمررورداسررتفاد قرررارمرريگيرنررد.دادوسررتدهايدر

دولت،مانندوامواوراقسهاماست.بهر مبلغرياسرتکره

داراييهايثابتشاملتمل دارايريهرايجديرديراايجراد


بدهکارمتعهدميشودبهبستانکارطيدورةزمانيمشرخص

داراييهايجديد،تمل ياواگذاريداراييهرايموجرودو


پردا،تکند،بدونرنکهمبلغاصلبدهيکاه يابد .

بهسازيونوسازيعمد دارايريهرايثابرتودارايريهراي
گردد.داراييهاممکناسرتازطريرق،ريرد،

توليدنشد مي

«يارانه»انتقالهايي جانبهاياستکهدولتبراسراس

فروشياانتقالتمل وياواگذارگردد .

فعاليررتهررايتوليرردييررامقرراديروارزشکرراالو،رردمات

«موجوديانبار»موجوديکاالهاينيهداريشد توس 

توليدشد ،فرو،تهشد ياواردشد شرکتهايدولتيبهرنها
4

طبقهبندي بودجه


دولتبهمنظورفروش،استفاد درتوليديامقاصرددييرردر

عبارتدييرداراييهابرايکسبنرخبازگشتبازار


است.به

ريند ميباشد.موجوديانبارشاملمواداوليه،کاردردسرت

شونددرحاليکرهوجرو کرافيفقر بررايترأمين

تمل مي

انجام،کاالهايتمرامشرد ،کاالهراينيهرداريشرد برراي

عملياتروزانهدرا،تيارميباشد .


بازفروشياموجوديهاياستراتژي ميگرردد.برداشرتاز

نوعدييرطبقهبنديداراييهايماليبراسراسمقريميرا

موجوديانباربايدبراساسقيمتهايجاريبازارارزشريابي


غيرمقيمبودنطرفمقابلدادوستدونوعابزاراستفاد شرد 

شود .

دردادوستدانجامميگيرد.گرو هايمختلفابزارهايمرالي

«اقالمگرانبها»،داراييهايتوليردشرد اياسرتکرهنره

عبارتانداز:طرالوحرقبرداشرتمخصروص،اسرکناسو

بهمنظورتوليدومصرف،بلکهحفظوانردو،تنارزشطري

سررپرد ،وام،اوراققرضررهوسررهام،ر،ررايربيمررهوسرراير

زماننيهداريميگردد .


حسابهايقابلدريافتياپردا،ت .



«داراييهايتوليدنشد »،دارايريهرايياسرتکرهبرراي
توليدکاالهايدييربهکارمريرونرد،درحراليکره،ودشران


طبقهبندي عملياتي مخارج دولت

توليدنشد اند.مانندزمين،دارايريهرايزيرزمينريوبر،ري

وظايفاصليدولت،اجرايسياستهرايعمروميازطريرق

داراييهايغيرماديکمانندحقا،تراعثبتشد ) .


فراهمکرردنکاالهراو،ردماتغيرتجراريبررايمصرارف



شخصيياگروهيوهمينينتوزيعمجدددررمردوثرروت

ج) دادوستد در داراييهاي مالي ()Financial Assets

اسررت.طبقررهبنررديعمليرراتيمخررار ک)COFOGفهرسررت

دادوستدهايياستکرهموجروديدارايريهراوبردهيهراي

تفصيلياينوظايفاسرت.فهرسرتکلريايرنطبقرهبنردي

هايماليبهطورعمرد شرامل

دولتراتغييرميدهد.دارايي

عبارتانداز د امور،:ردماتعمرومي،امروردفراعي،امرور

مطالباتازسايرواحدهاينهاد است.لذامعادلرنديروني

قزايي،اموراقتصادي،حفاظتمحي زيست،مسکنورفرا 

نيزوجوددارد .

جامعه،بهداشتوسالمت،مذهبوفرهنر وتفريحرات،

روشهايگوناگونيبرايطبقهبنديدارايريهرايمرالي

رموزشوپژوه وحمايتاجتماعي،هري ازايرنامرور

وجوددارد.دولتهاممکناستبهداليلمتفاوتياقردامبره

نيزبهزيرگرو هاييکفصول)تقسيمميشود.فصرولنيرزبره

تمل ياواگذاريداراييهايماليبراياعمالسياستهراي

هاياجراييوبرنامههاياجرايريدربخر اعتبرارات


برنامه

مالينماينرد.ازجملره:تشرويقصرنايعجديردوکمر بره

هزينررهايبررهفعاليررتهرراودربخ ر تمل ر دارايرريهرراي

شرکتهايدولتيبهدليل وجودشراي نامناسرباقتصرادي.

هاتقسيمميشود .


ايبهطرح

سرمايه

اينگونهدادوستدهاممکناستبهروشهايمختلفانجرام


کتابشناسي

گيردشاملوامواوراقسهام.باتوجهبرهماهيرتيارانرهاي

کردبجهمحمد،حسابداريبخر دولتريوطبقرهبنرديبودجرهدولرت،

بررودنايررندادوسررتدها،بهتررراسررتکررهتحررتسرفصررل

مؤسسهعاليپژوه دربرنامهريزيوتوسعهاسفند.1332
Government Finance Statistics Manual, 2001.
Jacobs Davina, Hellis Jean-Luc, and Bouly Dominique,
“Budget Classification”, IMF, Fiscal Affairs Department,
December 2009.

جداگانهايطبقهبنديشوندتامانندجريانهرايک)flowsبرا
،صوصياتيمشابهدررمدوهزينهقابلتجزيهوتحليلباشد .
رندستهازدادوسرتدهاييکرهبراسراسسرازوکاربرازار
انجامميگيرندفر

محمد كردبچه

ميشودبرهمنظرورمرديريتنقردينيي

مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
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