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ل  و   د لا

اده م انتفاعی وابسته به دولت در قالب بودجه کل کشور طبق یهاسازمانو  هاشرکتنحوه بررسی و تصویب بودجه 
تفصیلی پس از تقدیم در جلسه علنی و پس از توضیحات  یهابودجهوایح قانونی و داخلی مجلس ل نامهنییآنود 

مجلس به  سیرئسپس یک نسخه از الیحه از طرف  شودیممجلس شورای اسالمی تسلیم  سیرئالیحه بودجه به 
مجلس کار  سیرئو بر حسب دستور  ردیگیممربوطه ارجاع و سپس در دسترس نمایندگان قرار  یهاونیسیکم

  شودیمشروع  هاونیسیکمرسیدگی و بررسی در 

  

تر  ررسی الیحه کل کشور توسط مجلست  و 
 :ردیپذیمی الیحه کل کشور توسط مجلس طی مراحل زیر صورت تیتر و بررس

 تخصصی یهاونیسیکمبررسی و رسیدگی در  )۱
 بررسی و رسیدگی در کمیسیون اصلی )۲
 بررسی و تصویب کلیات الیحه بودجه در جلسات علنی )۳
 بررسی و تصویب الیحه بودجه در شورای نگهبان )۴
 ابالغ بودجه کل کشور )۵

  

رو  ودجهموارد ضروری هنگام رو  شده با مشکالت در اجرای 
از طریق اصالح بودجه و  تواندیمهنگام اجرای قانون بودجه ممکن است مشکالتی پیش آید که در این صورت دولت 

  .م بودجه این مشکالت را رفع نمایدارائه الیحه متم

 

ودجه  اصالح 
مصوب طبق اصل تخصیص فقط برای  اعتبارات ،پس از تصویب بودجه و قانونی شدن مبادی و مبالغ مندرج در آن

 اصل تخصیص بر بودجه نباید وجودنیباا پذیرد.صورت می مطلب و موضوعی که معلوم شده است قابل مصرف هستند
دولت باید طبق شرایط امکان  ریناگز  نیدارد؛ بنابراباز  نشدهین یبشیپدولت را از مقابله با رویدادهای  تواندینمو 

اجازه اصالح بودجه در  و همچنین کردن اعتبارات را داشته باشد تا باعث عدم گردش منظم چرخه امور نشود جاجابه
  بودجه منظور نشده است. یهاتبصره
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ودجه   متمم 
 منظوربهمواردی که در مراحل تهیه و تنظیم و تصویب گفته شد در نیمه دوم سال  بر اساس معموالً الیحه بودجه 

اینکه ممکن است به لحاظ رویدادهایی که در سال بودجه جاری رخ  بهباتوجه .وه مقننه خواهد شدتصویب تقدیم ق
و الیحه متمم بودجه توسط قوه مجریه به قوه مقننه تقدیم  شودیمدهد ضرورت در تغییراتی در ارقام بودجه احساس 

  .گرددیم

  

ودجه   مراحل تفصیلی اجرای 
   :شودیمبه هفت مرحله تقسیم  حقیذو  نفعیذاز مرحله دریافت وجه تا پرداخت آن به اجرای تفضیلی بودجه 

 یدنرس برای آنها انجام یا تحصیل هک هاپرداخت سایر و خدمات و کاال انتخاب و تعیین از است عبارت :تشخیص) الف
 باالترین مؤسسه یا وزارتخانه هر در تشخیص برای دارتیصالح مراجع. است ضروری مؤسسه یا وزارتخانه اهداف به

  .است مقام

 نههزی برای اعتبار از قسمتی یا تمام تخصیص از است عبارت عمومی محاسبات قانون ۴۵ ماده برابر :اعتبار نی) تأمب
  . است حسابیذ هعهد بر اعتبار نیتأمکه  معین

  :از ناشی که است دولت عهده بر الزاماتی :تعهد )ج

 خدمت انجام یا کاال تحویل )۱
 شودیم منعقد مقررات و قوانین رعایت با که قراردادهایی اجرای )۲
 صالحیذ و قانونی مراجع از شده صادر احکام )۳
 قانون هاجاز  با یالملل نیب مجامع یا هاسازمان در عضویت و یالملل نیب قراردادهای به پیوستن )۴

 عهدت  با بودجه اجرای تفضیلی مراحل از یکی عنوان بر اساس قانون محاسبات عمومی به تعهد هک داشت توجه باید
 که یزمان  تا و است یندِ  وجودآمدنبه و الزام شدن دایپ همان تعهد قانون نظر است از متفاوت مدنی حقوق نظر از

 آمد نخواهد وجود به تعهدی نیابد تحقق خدمات و کار انجام یا کاال تحویل و باشد نشده واقع مدیون و ملزم دولت
 موجببه هک حقوقی است یارابطه تعهد ،یمدن  حقوق نظر از کهیدرحال  ،نیست وجهی گونهچیه پرداخت هب مکلف و

 یا فعل از اعم عملی دادنانجام یا مال تسلیم دیگر شخص برابر در حقوقی یا حقیقی شخص از اعم شخص یک آن
 امر این هب مجاز او طرف از هک است کسانی یا رئیس یا وزیر عهده بر تعهد انجام ردیگیم عهده بر را فعل ترک

  .هستند

 ۴۵ ماده موجب هب که ... و فاکتور انواع مثل مثبته اسناد موجببه پرداخت قابل بدهی میزان تعیین :تسجیل )د
 از هک است یکسان  یا مؤسسه رئیس یا وزیر هعهد بر مرحله این انجام د.نیگو یم تسجیل را عمومی محاسبات قانون
 یا حقیقی شخص وجه در هک است دولت بدهی میزان تسجیل گریدعبارتبه .هستند امور این به مجاز آنان طرف

 بر یمتک بلکه اوًال  ست؛ین شخصی قضاوت یک یا نظر تسجیل .شود پرداخت مصوب بودجه اعتبارات محل از حقوقی
  .باشد نموده ین یبشیپ متعدد قوانین و مقررات که است تشریفاتی انجام اً یثان است مثبته مدارک و اسناد
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 مؤسسه وزارتخانه مجاز مقامات لهیوسبه هک است یانامهاجازه عمومی محاسبات قانون ۲۱ ماده طبق :حواله )هـ
 لقاب یهایبده  و تعهدات هب دییتأ برای اجرایی یهادستگاه سایر یا محلی اجرایی دستگاه ،دولتی شرکت دولتی،

 مجری هک است یانامه واقع در حواله .شودیم صادر نفعیذ وجه در حسابیذ توسط مربوط اعتبار محل از پرداخت
 هک دکنیم دیتأک) حواله( نامه این .سندینو یم حسابیذ هب او قانونی هندینما یا اجرایی دستگاه مقام باالترین طرح

  .باشد شده انجام درست یرسان خدمت و کاال صحیح تحویل

  

   اداری نظارت انواع
 مدتانیم ،بلندمدت یهانظارت به زمان نظر از توانیم را کنترل و نظارت :زمان عامل حسب بر کنترل و نظارت الف) 

 ررسیب مورد آنها ریتأث و بنیادی متغیرهای بلندمدت یهانظارت در هک است به ذکر الزم .نموند تقسیم مدتکوتاه و
  .گرفت خواهد قرار

 تا شودیم مطرح بیشتر هاتیفعال یاثربخش جنبه یبندمیتقس این در :هدف عامل حسب بر کنترل و نظارتب) 
  .ردیگیم قرار سنجش مورد کیفی و کمی اهداف با که ،شده انجام عملیات بودن اقتصادی و کارایی

 قبل نظارت به توانیم را کنترل و نظارت از یبندمیتقس نوع این :خرج و پرداخت عامل حسب بر کنترل و نظارت ج)
  نمود. تفکیک خرج یا پرداخت از پس و خرج ضمن خرج، از

 نهادهایی که هاستنهیهز  برای اعتبارات و آمدها در برآورد و ین یبشیپ شامل خرج از قبل نظارت :خرج از قبل نظارتد) 
 نظارت و یزیر برنامه معاونت و دارایی و اقتصادی امور وزارت وزیران، هیئات اقتصاد، شورای مقننه، قوه همچون
  .دارد یاکنندهنییتع قشن آن در جمهورسیرئ راهبردی

 دارای اصوالً  و ردیگیم انجام اعتبارات هزینه مرحله در و مصوب هبودج ابالغ از پس نظارت این :خرج ضمن نظارتهـ) 
 وعن این. است دارایی و اقتصاد امور وزارت هعهد به مالی ُبعد .است کار پیشرفت بر نظارتی و عملیاتی مالی، ابعاد

 واخواهی لزوم صورت در و وجه درخواست ،مقررات و قوانین با هاپرداخت تطبیق اعتبار، نیتأم طریق از عمدتاً  نظارت
 هدهع  به آن عملیاتی عدبُ  .ردیگیم انجام کشور محاسبات دیوان و دارایی و اقتصادی امور وزارت به خالف موارد اعالم و

  .کندیم نظارت حاصله نتایج و عملیات بر و شودیم وارد امور انجام جریان در که است یجمهورسیرئ راهبردی معاونت

 وزیران ئتیه و اسالمی شورای مجلس کشور محاسبات دیوان توسط غالب به طور :)پارلمانی( خرج از پس نظارتی) 
 حسابرسی گزارش و بود دارایی و اقتصادی امور وزارت تابعه واحدهای از محاسبات دیوان گذشته در .دیآیم عمل به

 اسالمی شورای مجلس نظر زیر ماً یمستق کشور محاسبات دیواناما اکنون  کرد؛یم ارسال دارایی وزیر به باید را خود
  .است گرفته قرار
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