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 :  مقدمه

هها  منهاب  نن  بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت بهه اینههه  

بق ططبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات 

 کنند.طرحهای مدیریت, استفاده می 

   عمهومی , بودجه, جهت مصرف مناب یرازدر سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است ,

 چارچوب و برنامه ارایه می کند.

اف دن به اهداز دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسی

 می باشد.ری حسابدا

رهای ری از ابزادهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشت بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشان

می کنند. نجهت تهیه بودجه پیروی  GAAPنهه بسیاری از سازمانهای دولتی از وبرنامه ریزی مالی دارد. چ

ده شه تهیه  GAAPهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر ت GAAPدولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس 

 است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

ر ه ای که ددر این فصل , فرنیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطالعات بودج

 صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

 :دورنمای بودجه

NCGAS(1)    حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مهالی و مفهاد( , یکNCGAI(10)   تحهت عنهوان , )

ایهه شهده   گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطالعاتی مفیدی درباره فرنینهد بودجهه بنهدی ار   

 است.

ه مقننهه  ویهی از مشهالت مهم فرنیند بودجه بندی, تعریف فرنیند بودجه است, چونهه بودجه نتیجه کهار قه  

 است.

 بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

 ضهو  بودجهه  در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطالعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با مو

 بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و ننها را توانمند می سازد
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 بودجه اجرایی 

 تخصیص یافته بودجه 

 بودجه تخصیص نیافته 

 : بودجه اجرایی -

یهن امهر   , با تهیه بودجه اجرایی شرو  می شود که توسط بخشهای اجرایی دولهت ا بندی فرنیند بودجه  

ا ر( بودجهه اجرایهی   NCGAI(1)صورت می گیرد.که بعد از تهیه نن به قوه مقننه تسهلیم مهی شهود, )   

 بهصورت زیر تعریف می کند:

وسهط  اطالعات وپیشنهادات و برنوردهای ارایه شده و ثبت شهده بهرای قهوه مقننهه , کهه ت     جم  نوری "

 "سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.

 این بودجه نشاندهنده , تالش سازمان برنامه و بودجه برای گردنوری و پردازش همه 

ختلهف و  ت ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مدر خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارا

 قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.

ه ی باشد, کم, شامل برنوردهایی در مورد درنمد های مورد انتظارو سایر مناب  مالی  این بودجه همچنین

 جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.

بهرای   ات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنهده هزینهه ههایی کهه    بعالوه برای تقاضاهای خاص موسس

 قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.

ا ن پرداختهه نبرای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخهت و اینههه   

 صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.

ایهی  بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است کهه معمهو ً توسهط بخشههای اجر    وجوه 

 تعیین می شود.

 بودجه تخصیص یافته )یا تخصیص بودجه( -
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ات ا و مهذاکر هه قسمتهای اجرایی , معمو ً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو 

ر ایهن  دیا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابالغ مهی شهود . کهه    بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه 

 مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.

(NCGAI 10      فرنیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کنهد, مجهوز انجهاز هزینهه ای کهه )

ده رسهی  بوسیه  یحه تخصیص بودجه یا نئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصهویب و بهه امءهاء   

 است , ایجاد می شود و مربوط به درنمدهای برنوردی هست.

جرایی اتخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مباد ت و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات 

 و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.

را بهی    ن هزینه هااهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجاز هزینه هایی که دولت نمی تواند ای

 از حد معمول انجاز دهد,تاکید دارد.

 : بودجه تخصیص نیافته)عدز تخصیص بودجه(

شهده از   تخصیص بودجه که در بها  توضهید داده   بعءی از دولتها ممهن است به جای استفاده از فرنیند

خصیص ه عدز تطرحها و برنامه های مالی استفاده کنند که این هم نوعی بودجه محسوب می شود, که ب

 بودجه اشاره دارد.

 (به صورت زیر تعریف شده است:NCGAI(10)عدز تخصیص بودجه توسط)

تها ا و فعالیعبارتست از طرحها و برنامه های مالی برای یک سازمان دولتی و قسمتهای دولتی و برنامه ه

ت, یا خته شده اسیا وظایف تصویب شده یا روشهای مجازی که بوسیله قانون اساسی تصویب و مجاز شنا

ه خصیص بودجتمجوز, یا قانون موضوعه یا اساسنامه, یا هر گونه مقررات محلی هستند که در ننها فرنیند 

 پی  بینی نشده است و خارج از محدوده تعریف تخصیص بودجه هستند.

 اند.ده شمیزان استفاده دولت از بودجه, تخصیص نیافته بستگی به میزان هزینه هایی دارد که تصویب 

 مدیریت و اجرای بودجه )عملی کردن بودجه(

(NCGAI (10)) :مفهوز مدیریت و اجرای بودجه را به صورت زیر تعریف کرده است 
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فهروش و   تخصیص فرعی , ایجاد ذخایر احتمالی ,ابطال, تسلیم , انتقال, تخصیص بودجه, کنترل خرید و

 قانون رسمی. تدارکات و توزی  وجوه توسط قسمتهای اجرایی بودن مصوبه

اشهد ,  این فعل و انفعا ت ممهن است مطابق کنترلهای حسابداری مختلف و اهداف گزارشگری داخلی ب

ولی قسمتی از تخصیص بو دجه محسوب نمی شود و مدیریت و اجرای بودجه بوسیله تخصهیص بودجهه   

ی و قسمتها مختلف ننهاکه در با  توضید داده شد و بوسیله بودجه تفءیلی, مدیران دولتی و نمایندگان 

 ی کند.مختلف را برای بهارگیری بودجه بعنوان یک ابزار تخصیص مناب  و ابزار مدیریتی توانمند م

 (1ضمیه) -

 مثالهای زیر باید به قهم برخی از فرنیند های بودجه بندی به خوبی کمک کند.

مجهاز  ات مدیره نن , مبرای مثال فرض می شود که موسسه دولتی در یک شهر , وجود دارد که عءو هی

ه جهت کمیلیون د ر است  3است که برای شهرداری در سال بعد تقاضای وجه بهند, بودجه تقاضا شده 

اغل در شه میلیهون د ر بهرای سهایر افهراد      2کارمند اداری و مدیران دولتی نن سازمان می باشد. و  50

ی برنامه ریهزی  ای انجاز و اتماز فعالیتهامیلیون د ر بر 5سازمان و هزینه های سربار تقاضا شده است و 

بوسهیله   شده توسط سازمانهایی که با ننها قرارداد منعقد شده است, تقاضها شهده . ایهن بودجهه اجرایهی     

 مجلس تصویب می شود, که ابتدا به صورت طهر  پیشهنهادی ارایهه مهی شهود. در ایهن مثهال , بودجهه        

 مبلغ زیراست: 3تخصیصی در برگیرنده 

رای اجهرای  میلیهون د ر به   5میلیون د ر برای سربار و  2 ر برای هرینه خدمات پرسنلی و میلیون د 3

 قراردادها, می باشد که می تواند افزای  هم داشته باشد.

هزینهه   میلیهون د ر  3این مبالغ باید بین قسمتهای مختلف سازمان تقسیم شود, برای مثال چه موقه   

اص مهی  چه میزان به کارکنان و پرسنل اختصمیزان به مدیریت و خدمات پرسنلی باید تامین شود؟ چه 

فهزای   ایابد؟ برای چه به قسمتهای فرعی و کارکنان پرداخت شود؟ و حقوق ننها چقدر است؟ و میهزان  

 حقوق ننها طی دوره های بعدی چقدر است؟

 ر بهرای  میلیهون د  2و سوا ت مشابه ای باید درباره سرباز مجاز پرسیده شود , همچنین چهه میهزان از   

 اجاره پرداخت شود و چه میزان برای برنامه ها, حمل و نقل و نموزش پرداخت شود؟
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 هزینه قراردادهای قانونی عالوه برنن باید سرشهن شود. میلیون 5و 

؟ تفهیهک  چه برنامه های کامپیوتری باید خریداری شود ؟ در چه شهرهایی برنامه ها اجرا و عرضه شهود 

ر ه تشهیل دهنده سطو  کنترل قانونی هستند چه هدف بودجهه ای بهرای مهدیریت در به    مبلغ ک 3این 

 دارد.

یها   ویک سیستم کدگذاری فرعی معمو ً ایجاد می شود که تحت عنوان کدهای بودجه نامیهده میشهود.   

رگونهه  سایر موضوعاتی که می تواند معادل سطد کنترل عادی باشد. اگر موسسات دولتی از جابجهایی ه 

 ست.مبلغ فوق تشهیل شده ا 3جه مجاز تخصیص یافته من  شده اند. که سطو  کنترل قانونی از بود

ه قهوه  که برای انتقال و جابجایی بودجه های تخصیص یافته از یک سطد به سطد دیگر موافقهت و اجهاز  

 مقننه نیاز خواهدبود.

 ارایهه مهی   رنامه های بودجهه را دقت داشته باشید که, اهمیت بودجه بندی موثر برای کارکنان مالی که ب

 کنند روشن و واضد است .

نونی مشابه را بر اساس این برنامه ها برای مالحظات قاو   GFOAدولت می تواند اسناد بودجه ای برای 

انهد  بحهث خواههد شهد( بپهذیرد و مهی تو      5به روشهایی مثل صورتهای مالی جام  سالیانه )که در فصل 

GFOA  ب ط به اسناد و مدارک اش که جهت رسیدن به گزارشگری مالی مطلورا برای مالحظات مربو

 , مقرر شده است , بپذیرد.
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 اصالح بودجه:

 در بودجهه  بعد از تصویب بودجه برای دولت در سال مالی مورد نظر, اغلب موارد  زز است که تغییراتهی 

دی شهود, د یهل متعهد   در طی سال مالی صورت بگیرد. که برای اینهه بودجه دولت ممهن است اصال  

 وجود دارد, برای مثال:

صهویب  مبهالغ ت درنمد مالیاتی ممهن است کاه  زیادی  داشته باشد, که نیازمند این امر است کهه   -1

 شده جهت هزینه ها کاه  داده شود.

ههن  شرایط نب و هوایی)مثل بارش برف و وزش طوفان و تندباد و جاری شدن سیل( این شرایط مم -2

 هزینه های هنگفتی برای دولت شود. است منجر به ایجاد

ای مسایل سیاسی ایجاد شده طی سال ممهن است باعث تغییر انگیزه دولت بهرای انجهاز هزینهه هه     -3

 جدید از مناب  قبلی شود.

 .هر لحظه ممهن است هزینه های مزایای بازنشستگی بیشتر یا کمتر از مبالغ مورد, انتظار شود -4

ت عمهومی  ب می شود, فرنیند تغییر بودجه بوسهیله قهوانین و مقهررا   زمانیهه بودجه به طور قانونی تصوی

سمت های دولت تعیین می شود. اغلب موسسات دولتی قادر به جابجایی وا نتقال مبالغ بودجه ای بین ق

 مختلف هستند.

ها  ایر هزینهبعالوه ننها ممهن است برای انتقال وجوه بودجه ای مثل هزینه های خدماتی کارکنان و یا س

 محدود شوند.

ه پهذیرش  به زمانیهه تعییرات بودجه , مبالغ ناچیزی هستند, دستگاه تصویب کننده بودجه معمهو ً نیهاز   

دیهای اصال  بودجه قبل از اصال  بودجه به صورت رسمی دارد. مطالب فهوق بعنهوان قسهمتی از نیازمنه    

ای اصهال  در سهازمانه   عمومی و عادی عنوان می شود. زمانیهه بودجه ممهن است اصهال  شهود, زمهان   

 دولتی متفاوت خواهد بود.

اده از گذشته )سال مالی قبل( کنترل نمی کند اسهتف  برای مثال متمم بودجه تصویب شده سالهای مالی

 نهان کند.مناب  دولتی را, اما ممهن است تفاوتها یا اختالفات زیاد از مبالغ بودجه شده اصلی را پ



 6 

 ولتی واقعاًو  دستهاری ها جلوگیری بعمل نورد, اگر چه بعءی از موسسات دقوانین عمومی ممهن است, از این ن

 .قادر هستند مبالغ بودجه ای شان را بعد از پایان سال مالی , اصال  کنند

 گزارشگری بودجه : 

(GASB34( دولتها را برای ارایه اطالعات  زز )RST    جهت مقایسه بودجهه ای مبهالغ یها منهدر ) جات

سهتقل  می کند، سرانجاز مبالغ بودجه و مبالغ واقعی وجوهمستقل عمومی و وجهو  م  بودجه اصلی ملزز

ت درنمد اختصاصی جهت اینهه بودجه درست و صحید باشد، تصویب می شود، بهه جهاری ارایهه اطالعها    

(RST     دولت ممهن است گزارش مقایسه ای اطالعات بودجه ای کهه دریهک صورتحسهاب مقایسهه ای )

 صورتهای مالی اساسی است را ارایه کند.بودجه ای که جزیی از 

تفاده مهی  مبالغ واقعی ارایه شده باید مبتنی بر مبنای حسابداری یهنواختی که بهرای مبهالغ بودجهه اسه    

 شود، باشد.

 و ستونی جهت ارایه انحرافات تشهیل شود، اما برای انجاز این کار الزامی وجود ندارد.

(GASB 37افشای هزینه های اضافی را د ،)        ر بودجه ههای تخصیصهی کهه مربهوط بهه وجهوه مسهتقل

لهزز  معمومی و هر درنمد اختصاصی عمده و اصلی که قانوناً در بودجه سا نه کهل تصهویب شهده اسهت،     

 کرده است.

 ی رود:م( ارایه شده است که جهت مقایسه بودجه اصلی با بودجه نهایی بهار GASB34تعاریف زیر در )

خهایر ،  خصیص یافته کاملی است ، بودجه اولیه ممهن اسهت بوسهیله ذ  بودجه اصلی )اولیه(: بودجه ت -1

 ل از شرو انتقال ، و تخصیص ها و متمم بودجه و سایر قوانین مجاز عمومی و بوسیله قوه مجریه قب

واقعی  سال مالی تغییر پیدا کند، بودجه اولیه )اصلی( ممهن است همچنین شامل مبلغ تصویب شده

ن انونی ممههای قبل به سالجاری منتقل می شوند، باشد.برای مثال، شرایط قکه اتوماتیک وار از سال

 است گردش اتوماتیک وار مبالغ تخصیص یافته برای جبران اصالحات سال قبل را ملزز کند.

بودجه نهایی: همان بودجه اصلی می باشد که بوسیله، ذخایر، نقل انتقا ت وجوه، تخصیص وجهوه و   -2

قوانین مصوب عمومی و یا تغییهرات صهورت گرفتهه توسهط مهدیران ارشهد ،       متمم بودجه و یا سایر 

تعدیل شده است و زمانی که بودجه قانونًا با از ههر طریهق دیگهری تصهویب مهی شهود  زز ا جهرا        
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بعالوه ، مدیریت جهت بررسی اختالفات بین بودجه اصلی و نهایی بررسهی و تحلیهل و مهذاکره    است.

صورت گیرد. و مبالغ بودجه نهایی و نتایج بودجه واقعهی مهثالً بهرای     می کند که  زز است این کار

وجوه عمومی یا سایر وجوه باید تجزیه و تحلیل شود. اگر ایهن بررسهی هها و تجزیهه و تحلیهل هها ،       

انحرافاتی را در بر داشته باشد ، باید از د یل وجود این انحرافهات نگهاهی یهابیم کهه ایهن انحرافهات       

 ر نینده و نقدینگی تاثیر دارد.برارایه خدمات د

ههه  ( بیان میهند که زمانیGasb41( تحت عنوان مقایسه صورت مغایرات بودجه ای )GASB41بیانیه)

ل عمومی مغایرت بودجه ای با اهمیت بوجود می نید، دولت برای مقایسه اطالعات بودجه ای وجوه مستق

 و وجوه مستقل درنمد اختصاصی ناتوان می شود.

مانها، یها  مقایسه بودجه ارایه شده ، ملزز شده است، بطوری که اطالعات متمم بر اساس وجهوه، سهاز  دولت جهت 

 ساختار برنامه ای که دولت برای پذیرش بودجه خود قانوناً استفاده می کند، ارایه شود.

صهل  ( بیان می کند که زمانی که اختالفهای نظری مهمهی )اختالفهات نظهری بعهد در ایهن ف     GASB41اساساً )

 توضید داده خواهد شد(وجود دارد دولت بازهم ملزز به ارایه بودجه مقایسه ای می باشد.

ودجهه  بدر عین حال در این وضعیت دولت برای ارایه اطالعات مقایسه ای بودجه در صورت مقایسهه ای  

 ای که بخشی از صورت های مالی اساسی دولت می باشد اختیاری ندارد.

 می شود؟ چه وجوهی در بودجه تصویب

(NCGAS1بیان می کند که بودجه سالیانه باید توسط هر دستگاه دولتی تصویب شود. درعین ، )  حال

 تصویب بودجه در دستگاههای دولتی از سازمانهای غیر دولتی متفاوت می باشد.

ی بهین  در عمل ، در مورد این موضو  که چه مقدار بودجه برای همه وجوه تصویب شود تفاوتههای زیهاد  

 زمانهای دولتی در این مورد وجود دارد.سا

 ارد.دتفاوت هایی وجود و همچنین در مورد اینهه چه میزان بودجه اختصاص می یابد تصویب شود نیز

 وجوه مستقل عمومی:

، چونهه اغلهب فعالیتههای عملیهاتی بها     بطور کلی در بودجه قانوناً وجوه مستقل عمومی تصویب می شود

وجوه سرو کار دارد. همچنین معمو ٌ مهدیریت بودجهه نیزبها وجهوه مسهتقل      اهمت و اصلی دولت با این 
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عمومی سروکارزیادی دارد. و معنی مدیریت بودجه عبارتست از بودجه ای که غالباً در مبالغ کم تصهویب  

 می شوند و مدیران دولتی را جهت مدیریت مالی وجوه عمومی دولتی  توانمند می سازد.

 ی:وجوه مستقل درآمد اختصاص

اصی مورد این وجوه نیز عموماٌ در بودجه تصویب می شوند. در عین حال برای تعیین میزان درنمد اختص

ولت ممهن استفاده از کمک های بالعوض دولت و سایر درنمدها و مخارج مورد نیاز، استفاده می شود. د

ا محاسهبه  اساس فعالیتهاست که برای وجوه درنمداختصاصی قانوناً نخواهد بودجه ای تصویب شود اما بر 

ک ههای  می شود . در این مورد، اساساٌ باید کنترل های کافی جهت پرداخت قراردادهها یها دریافهت کمه    

زز  بالعوض خاص و سایر درنمدهای مرتبط داشته باشیم. برای اینهه تصهویب بودجهه بصهورت قهانونی     

 نبوده است باید این کنترلها صورت بگیرد

 رحهای( عمرانی:حساب مستقل پروژ های )ط

فهاوت  بودجه بندی برای حساب مستقل پروژه های عمرانی )سرمایه ای( با سایر وجوه مسهتقل دیگهر مت  

 است، زیرا بطور کلی تهمیل پروژه های عمرانی بیشتر از یهسال طول می کشد.

گیهرد،  ت ببنابراین دولت مایل است برای این پروژه ها بر اساس طر  ها و برنامه هها چنهد سها نه صهور    

 بجای اینهه تصویب بودجه برای پروژه های عمرانی سا نه صورت بگیرد.

نهی  این بودجه های چند سا نه طر  ها ممهن است توسط مجلس تصویب بشود یا تصویب نشود، و مبت

 بر قانون و محیط عملیاتی خاص دولت می باشد.

 حساب مستقل تامین مالی و باز پرداخت دیون بلند مدت:

 این حساب مستقل بعءی اوقات در بودجه های بصورت قانونی تصویب می شوند.

 .پرداخت دیون بلند مدت بر اساس اوراق قرضه و اسناد قرارداد به کنترل های اضافی کمتری احتیاج دارند

انتقهال  ز بهالغ را ا مبه عالوه دولت، عموماً اگر جهت انجاز اینگونه پرداختها به وجوه نیاز داشته باشد. این 

 وجوه مستقل عمومی به این حساب تامین می کند.

ولت در در بودجه مصوب قانونی گنجانده شده است . دمبالغ انتقالی از حساب وجوه مستقل عمومی قبالً 

عین حال که باید مطمئن شود که وجوه منتقل می شوند و جهت پرداخت دیون بلند مدت استفاده مهی  
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م بهره بدهی ، یا بدهی های بازنشستگی پرداخت می شهود بایهد بهه    شوند ظرف یهسال که هم اصل و ه

 این نهته که مناب  کافی جهت پرداخت تعهدات وجود دارد یا نه دقت کنند.

 ای: حساب مستقل وجود سرمایه

ودجهه  در بودجه این وجوه بعءی اوقات و بندرت تصویب می شود. وجوه مستقل سرمایه ای بیشهتر در ب 

ه نیها  ی استفاده می شود. بودجه بندی وجوه سرمایه ای به دولهت در تعیهین اینهه   بندی واحدهای تجار

 هزینه ها پرداخت خواهد شد یا برنورد مبالغ کمهی جهت پرداخت هزینه ها  زز است.

هزینهه   بودجه وجود سرمایه ای ، بعءی اوقات بصورت متغیر یا قابل انعطاف انتخاب مهی شهوند، چونههه   

 ی کنند.د یا نوسان دارند و دایم با میزان فعالیتهای تولید درنمد تغییر مهای بودجه شده متغیرن

 حساب مستقل وجوه امانی:

 این وجوه به ندرت در بودجه تصویب می شهود. وجهوه امهانی و وجهوه وصهولی توسهط موسسهات دیگهر بوسهیله         

 قراردادها یا توافق هایی که باعث بوجود نمدن این وجوه می شود، کنترل می شود.

 ود.شنترلهای ذکر شده در فوق در مورد این دارایی ها بوسیله پروسه قانونی بیرونی )خارجی( انجاز می ک

 این قراردادها و توافق نامه ها اعتبار کمتری دارند.

رنمهد  د 457برای مثال ، کارکنان دولتی اغلب در طرحهای پاداش مدت دار شرکت می کنند که طبق مهاده  

 شده حساب مانی محاسبه می شود . برای دولت تصویب قانونی مبالغ بودجه برنوردداخلی ایجاد شده وجود ا

 برداشت برای سال مالی نینده مناسب نخواهد بود.

 : GAAPاختالفهای بین بودجه و 

ری بهر  همانطور که قبالً ذکر شده ممهن است بین حسابداری بودجه ای و گزارشهگری بودجهه ای و حسهابدا   

 تفاوتهایی وجود داشته باشد. GAAPبر اساس  و گزارشگری GAAPاساس 

ه بهر  که توضید داده خواهد شد، صورتهای مالی دولت شامل صورتهای مالی خواهد بود  5بطوری که درفصل 

همهی  ( اغلب گروهها و طبقه بندی های مNCGAI 10اساس بودجه های واقعی حسابداری تهیه شده اند، )

 ها شود را توضید می دهد که اغلب بصورت زیر است:که ممهن است منجر به تفاوتهایی بین این

 تفاوتها در مبنای حسابداری:
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ای این مبن  GAAPدولت ممهن است برای تهیه بودجه اش از چندین مبنای حسابداری، که بوسیله   

 حسهاب مسهتقل وجهوه   ملزز می کنهد بهرای    GAAPملزز شده است استفاده کند، برای مثال زمانی که 

راساس بحسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده شود، دولت ممهن است بودجه وجوه عمومی را  عمومی از مبنای

 مبناهای مختلف تهیه کند، )مثل مبنای نقدی یا.....(

شهده   متناوباً ، دولت ممهن است بودجه وجوه عمومی خود را براساس مبنای حسابداری تعهدی تعهدیل 

 ثل )مبنهای مب ننها برای بودجه بر اساس، مبناهای مختلفی تهیه کند، به استثنای برخی اقالز که انتخا

 نقدی و . . . ( صورت می پذیرد.

 تفاوتهای زمانبندی:

ی بودجه ممهن است در چارچوب زمانی مختلفی که نسبت به گزارش وجوهی که برای اهداف گزارشهگر 

 مالی مورد استفاده قرار می گیرد تهیه شود.

فتهار  با برخی از اقالز مثل بودجه ههای تخصهیص یافتهه ممههن اسهت ر     به عالوه برای اهداف بودجه ای 

 صورت بگیرد.GAAPمتفاوتی نسبت به حسابداری و گزارشگری بر حسب 

ربهوط بهه   سا نه بودجه تصویب می کند. یهی از موارد مهذکو ر م  2در برخی موارد نادر ، دولت بصورت 

گیهرد.   مورد ننها برای چندین سال صورت می طر  ها و پروژه های بلند مدتی است که بودجه بندی در

نی( به در صورتیهه وجوهی که برای فعالیتهای پیمانهاری محاسبه شده است )مثل وجوه طر  های عمرا

 صورت سا نه تهیه می شود.

 تفاوتهای نظری:

ههت  برخی اوقات تفاوتهایی وجود دارد و دلیل نن این است که ساختار وجوهی که مقهرر شهده اسهت ج   

است  گزارش شود ممهن GAAP، صرفنظر از این که معامالت و فعالیتها بر اساس  داف بودجه بندیاه

 د. از یک ساختار سازمانی یا ساختار برنامه ای استفاده شده در اهداف بودجه ای متفاوت باشن

(NCGAT 10:ساختار سازمانی را بصورت زیر تعریف می کند ) 

انجهاز   ین نمده و مراج  معتبر پیهروی مهی کننهد و مسهئولیت ننهها     قسمتی از دولت که از قانون قوان "

 وظایف دولت است.
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ری کهه بها   به عبارت دیگر ساختار سازمانی، منعهس کننده چارت سازمانی و واحدهای ما فوق ، یا با سه 

 دولت ارتباط دارد، می باشد.

 باشد.متفاوت  GAApکه این ارتباط ممهن است در مورد ساختار وجوه، با اهداف 

نل ، ( بعنوان دسته بندی فعالیتها، ماموریهت کارمنهدان یها پرسه    NCGAI10ساختار برنامه ها توسط )

نند ، اجازه انجاز مخارج ، تسهیالت و تجهیزات می باشد که همه درجهت رسیدن به اهداف کمک می ک

 در نظر گرفته شده است.

 رت بگیرد.به عبارت دیگر بودجه بندی ممهن است بر اساس پروژه ها صو

 حال ننهه ممهن است وجوه متفاوتی برای این منظور استفاده شود مثل :

 مأموریت کارمندان در مورد پروژه ها )مثل وجوه عمومی( (1)

 دارایی های در دست ساخت )مثل وجوه طر  های عمرانی( (2)

 وجوه پرداخت دیون بلند مدت )مثل پرداخت دیون بلند مدت( (3)

 :  دهنده(تفاوت موجودیتها )عناصر تشكیل 

. ایهن  بودجه های تخصیص یافته دولت ممهن است شامل همه عناصرارایه شده در گزارشگری مالی واحهد نباشهد  

ترکیهب   مسأله زمانی مهم است که اجزای واحد با وجوهی که تشهیل دهنده وجوه اولیه واصلی دولت مهی باشهد  

 ت( .ارائه شده اس 16شده باشد.)اطالعات بیشتر در این زمینه در فصل 

دجهه  دولت ممهن است همچنین بودجه را برای برخی از وجوه بصورت قانونی تصویب کند، ولهی ایهن بو  

شده اسهت   تهیه شده در برگیرنده انوا  وجوه خاص نمی باشد. سایر وجوه ، که در این فصل توضیخ داده

 در داخل بودجه تخصیص یافته ارائه می شود.

 ی بر مبنایاین است که زمانی که گزارشگری بودجه ای از گزارشگرو سؤا تی که معمو ً بوجود می نید 

GAAP  تفاوت داشت چه باید بهنیم؟ 

(NCGAI 10   بیان می کند که بجزاز تطبیق اهداف عمومی صورتهای مالی که مربهوط بهه تفاوتهها ) ی

عمهل   رزمبنای حسابداری ، زمانبندی و جنبه نظری و تفاوت در موجودیتها ، تفاوتهای دیگهری بهین طه   

 نیست.  GAAPبودجه و 
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 که این تفاوتها از ضمیمه زیر قابل استناد است:

 (:2ضمیمه )

ه بههار گرفتهه شهد    GAAPمبنای حسابداری بودجه ای برای انوا  گزارشهای مختلف بودجه بر اسهاس  

 است.

تخهت   GAAPبرای اهداف بودجه ای ، اصالحات بعنوان هزینه و مخارج ثبت شده اند، اما برای اههداف  

ال  شوند عنوان ذخایر مانده وجوه منعهس شده اند، مخارج زمانی ثبت می شوند که پرداخت شوند یا اص

ات هزینه ها زمانی ثبت مهی شهوند کهه کا هها و خهدم      GAAPدر مقابل طبق ْبرای اهداف بودجه ای ،

 د.ه می شونظر گرفتدریافت شوند برای اهداف بودجه ای مالیات بردارایی ها اخذ شده بعنوان درنمد در ن

ت زیهر  ( بصهور 20*1ژوئن//30اصال  مبانی مختلف شناسایی درنمد و هزینه برای سال مالی منتهی به )

 است:

 

  رد                                                  حساب مستقل وجوه عمومی       

 

 GAAP                                                                 000/100درنمد بر اساس 

 +اضافه می شود:

 000/20        جاری مالیات بر دارایی وصول شده سال

 کسر می شود: -

 (19000)                                         مالیات بر دارایی وصول شده سال قبل       

 101000      درنمد بودجه ای                           

 GAAP                               95000بر اساس مخارج 

 +اضافه می شود:

 5000                                      اصالحات سالجاری

 15000        بدهی های سال قبل که در بودجه سالجاری شناسایی شده اند
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 کسر می شود: -

 (4000)                         پرداختی جهت اصالحات سال قبل

 بدهی های مربوط به سالجاری که در بودجه 

 (10000)                        اند سالجاری شناسایی نشده

                                               101000 
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 کنترل بودجه ای:

یهک  ن بهه  یهی از اهداف اولیه بودجه بندی ، کنترل تماز درنمدها و مخارج دولت می باشد. برای رسهید 

رج سطد مناسب کنترل ، بودجه ها باید توسط سیستم حسابداری دولت تهیه شود ایهن مسهاله بها مخها    

 )تهیه بودجه توسط سیستم حسابداری دولت( نیز ارتباط دارد

 نیسهمی وجهود  برای کنترل و معین کردن هزینه ها بوسیله سیستم حسابداری، باید برای این منظور کنترلها ومها

 ر مورد اینهه بودجه اضافی و مازاد بر نیازها نباشد، اطمینان حاصل نمود.داشته باشد، تا د

ف و کنترل های بودجه ای سیستم حسابداری این حقیقت را که بودجه باید در برگیرنهده سهطو  مختله   

 اقالز متفاوت باشد را منعهس کند.

مههن  مند و این وجه برای مثال مخارج و هزینه ها ممهن است در بودجه بر مبنای یک وجه منهعس شو

 است از عملهرد واقعی دولت بیشتر پی  بینی شود.

را  همچنین بودجه برای عملهرد دولت، برای چندین قسمت یا نمایندگی های دولتی که وظهایف دولهت  

 اجرا میهنند ممهن است اصال  شود.

عالیهت  رای هر فبودجه برای هر قسمت یا نماینده دولت ممهن است بین چندین فعالیت تقسیم شود، و ب

هم ممهن است بودجه اضافی در نظر گرفته شود که جهت مخارج خاصهی بهه مصهرف میرسهند. )مثهل      

 هزینه های خدمات کارکنان ، هزینه پستی ، اجاره، هزینه نب و برق ومس علی هذا(

تی از بودجه ممهن است بر اساس اهداف فرعی سازمان تقسیم شده باشد)برای مثال برای تماز یها قسهم  

می سطو  عمو هزینه حقوق کارمندان، مدیران و سایر افراد غیر از مدیر( یهی از مفاهیم مهم، که یهی از

 کنترل است ، عبارتست از فهم و درک اینهه کنترل چگونه باید طراحی و اجرا شوند.

 سطو  عمومی کنترل نشاندهنده سطو  بودجه ای پایین تر است. 

جهه  تخصیص بوده مخصوص و قانونی مناب  را تخصیص ندهند برای مدیران دولتی ممهن است بودن اجاز

 وانون مهوثر  بوسیله مجلس ، این اجازه و مجوز در نظر گرفته شده است که این مساله به داشتن هیات اصالحی ق

 .کارنمد که بودجه اولیه و اصلی را تصویب می کنند اشاره دارد
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اشته ت به دولت دیگر متفاوت و روشهای دیگری د  کنترل عمومی و قانونی ممهن است از یک دولسطو

 باشد.

دیریت اگرچه بودجه ها معمو ً در سطو  تفصیلی که در با  توضید داده شده تهیهه مهی شهود. ولهی مه     

 اغلب این نزادی عمل را جهت جابجایی و نقل و انتقال وجوه بودجه تصویبی دارد.

زادی عمل سیستم حسابداری باید خود را با این ن این نزادی عمل توسط دولت از قبل تعیین می شود. و

ه به مجهاز  مدیریت مطابقت دهد. حتی زمانیهه مطمئن شدیم که این نزادی عمل فقط در قسمتهایی که 

 انجاز نن بوده است صورت گرفته است.

بهالغ  کنترل های بودجه ای استفاده شده در یک سیستم حسابداری از مقایسه هزینه ههای واقعهی بها م   

 ه ای ، پیچیده تر است.بودج

توجه  نیز بایدمورد GAAPاصالحات و همچنین هر تفاوتی دربهارگیری مبانی حسابداری بین بودجه و 

 باشد.

 بارت دیگهر اصالحات نشاندهنده تعهدات مربوطه به سفارشات جدید یا قراردادهای ناتماز می باشد، به ع

شهده  یا خدمات واقعهی و مهورد نظهر دریافهت ن    دولت جهت هزینه کردن وجوه متعهد شده است اما کا  

 است.

ه ت کسب اطمینان نسبت به این موضو  که وجوه بودجاست یعنی جه "جاگیری"اصالحات نشاندهنده 

 ت.درنظر گرفته شده برای تعهدات در جای دیگری خرج نشده است و درجای مناسب خود خرج شده اس

دنیهز  ودجه که توسط گزینه های زیر صهورت مهی گیر  عموماً مقایسه هزینه ها بوسیله فرنیند تخصیص ب

 پی  بینی شده است.

 هزینه های تسویه شده)کا ها و خدمات دریافت شده که صورتحساب ننها پرداخت شده است( -

شهده  هزینه های تسویه نشده ) کا ها و خدمات دریافت شده که صورتحساب ننها هنهوز پرداخهت ن   -

 است(

اد شده افت نشده است ، ولی جهت خرید ننها توسط دولت تعهد ایجاصالحات ) کا ها و خدمات دری -

 است(
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دمات خه اصالحات قبلی) که توسط برخی از سازمانهای دولتی زمانی که دولت برای خرید کا هها و   -

خصهیص  تمتعهد نشده است ، اما اجرای طر  ها و برنامه های نتی نیازمند دریافهت وجهه از بودجهه    

   بینی شده دارد، استفاده می شود(یافته برای این اقالز پی

اشهد در  سیستم حسابداری باید به همه این موارد جهت موثر بودن مقایسه بودجه ای توجه داشته ب -

قایهل   حالیهه بسیاری از سیستم ها، بین هزینه های تسویه شده و هزینه های تسویه نشهده تفهاوت  

 نمی شوند.

سه های راحی شده را حداقل برای کامل کردن حقایبیشتر دولتها ، برخی از سیستمهای اتوماتیک ط -

 کنترل برودجهم ای بهار می گیرند.

رد. و درحسابداری دولتی کالسیک ثبت بودجه ای برای انعهاس مبالغ بودجه در دفاترصورت می گیه  -

قز فی کنند و در بسیاری موارد برخی از دولتها از این ثبتها )جهت ثبت مبالغ بودجه ای( استفاده نم

 کنترل بودجه ای اتهاء می کنند.بر 

 ی دولتهی و در عین حال پس از پایان این مراحل ، باید از راهنمایی های جام  و کلی برای حسابدار -

 نامه بهرای گزارشگری مالی استفاده کرد، مثالهای زیر ثبتهایی است که موسسات دولتی در دفاتر روز

 ثبت بودجه مورد استفاده قرار می گیرند.

 (3ضمیمه) -

رار مهی  ثبت بودجه توسط موسسات دولتی مورد استفاده قه  ثالهایی از ثبت های دفتر روزنامه که جهتم

 گیرند در ذیل نمده است:

 (:1مثال)

 ثبت زیر زمانی صورت خواهد گرفت که بودجه سا نه تخصهیص بیابهد، دقهت داشهته باشهید کهه پهس ،       

 باشد. به تفاوتهای واقعی در بودجه میثبتهای بودجه ابزاری برای جبران مبالغ واقعی جهت رسیدن 

هار به عبارت دیگر درنمد برنوردی بصورت بدههار ثبت شده و مخارج تخصیص یافتهه بهه صهورت بسهتان    

 ثبت شده است.

 بستانهار بدههار 
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 000/000/1                                     درنمد برنوردی

 000/000/1                                                                      اعتبارمصوب           

   ثبت بابت بودجه مصوب سالیانه

 

 (:2مثال )

لی ل باشد، وهنگامی که ثبت با  صورت گرفت ، در این وضعیت دولت انتظار دارد که بودجه کامالً متعاد

صهورت   بوسیله انتقال وجوهدولت ممهن است بودجه را افزای  یا کاه  دهد که این افزای  یا کاه  

 می گیرد

 ی گیرد:اگر درنمدهای مورد انتظار دولت بیشتر از هزینه های  باشد ثبت دفتر روزنامه زیر صورت م

 

 بستانهار                             بدههار

 000/000/1                             درنمد برنوردی

 000/950 اعتبار مصوب

 000/50 ایمازاد وجوه بودجه 

ی ت بودجه ااین ثبتهای بودجه ای در دفاتر دولت در سال مالی نگهداری می شود در پایان سال مالی، ثب

 معهوس بصورت زیر صورت می گیرد:

 بستانهار                              بدههار

 000/000/1                                   اعتبار مصوب

 000/000/1 درنمد برنوردی

    ثبت جهت بستن اعتبارات مصوب سالیانه

 000/950                              اعتبار مصوب

 000/50                    مازاد وجوه بودجه ای 

 000/000/1 درنمد برنوردی
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 ثبت جهت بستن اعتبارات تخصیص یافته سالیانه

د جرا خواهنه ز اصالحات در دفاتر روزنامه ادر طی سال مالی ، موسسات دولتی ثبت های زیر را برای انجا

 کرد:

 100/ 000  اصالحات ذخیره –مازاد وجود بودجه ای 

 000/100 اصالحات

 ثبت بابت اصالحات مربوط به خرید کا 

د ر  95000زمانی که کا  یا خدمات خریداری شده و دریافت شده باشند، که هزینهه ههای واقعهی نن    

 خواهد بود: است ثبت این مورد بصورت زیر

 

 بستانهار                         بدههار

 000/100                                    اصالحات

 000/100                                     ذخیره اصالحات –مازاد وجوه بودجه ای 

 ثبت بابت انتقال اصالحات برای کا  ها و خدمات دریافت شده

 95000                                 هزینه ها

 95000  حسابهای پرداختی / حسابهای مختلف

 ثبت بابت دریافت کا ها و خدمات

د ر  1000در پایان سال مالی ممهن است اصالحاتی هنوز باقی مانده باشد و اینجا فرض می شهود کهه   

حات بهاقی  ر جههت انجهاز اصهال   اصالحات باقی مانده است . اول دولت باید حسابهای بودجه ای را از دفات

 مانده مصرق کند و بعد از نن ثبت زیر بعمل می نید:

 000/10 ذخیره اصالحات –مازاد وجوه بودجه ای 

 000/10 اصالحات

 ثبت بابت حذف )جابجایی( حسابهای بودجه ای مربوط به اصالحات باقی مانده در پایان سال مالی.
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ای نشهان  تلقی شود در سالهای مالی مربوطه، دولت باید بهر یت دولت می خواهد که اصالحات با اهماگر 

جهوه در  ودادن نن بخ  از مازاد وجوه که در سال مالی مربوطه در دسترس نخواهد بود ، ذخیره مهازاد  

ی تر صورت مدفاتر ثبت کند ، چونهه همیشه این وجوه در سالهای قبل اصال  شده اند. و ثبت زیر در دفا

 گیرد.

 000/10د نشده                    ازاد وجوه محدوم

 1000 ذخیره اصالحات –مازاد وجوه 

 الهای بعهد سه ثبت بابت ایجاد ذخیره مازاد وجوه برای اصالحات باقی مانده در پایان سال مالی که بهرای  

 مهم است.

 د.)اول(در نغاز سال مالی بعد اصالحات مهم سال مالی قبل دولت با ثبت زیر افتتها  )منتقهل( مهی شهو    

 مبالغ اصالحات باید افتتا  )منتقل شود( به سال مالی بعد با انجاز ثبت زیر:

 بستانهار                بدههار

 000/10                                               اصالحات

 000/10                                    ذخیره اصالحات –مازاد وجوه بودجه ای

 ای انتقال مانده وجوه پایانی سال مالی قبل ثبت روزنامه ای بصورت زیر صورت می گیرد:)دوز( اینهه بر

 000/10 ذخیره اصالحات –مازاد وجوه 

 000/10 مازاد وجوه ذخیره نشده

 بابت حذف )انتقال( مانده وجوه مربوطه به اصالحات سال مالی قبل .ثبت 

ی تن حسهابها طهی سهال مهالی از اهمیهت زیهاد      در ثبت های دفتر روزنامه بودجه ای ، نگههداری و بسه  

 برخوردار است . همه ثبتهای بودجه باید به دفاتر منتقل شود.

اسهت کهه    و در زمانیهه اصالحات مهم، در طی سال مالی وجود دارد، تأثیر نن بر دفاتر واضهد و مبهرهن  

ه کهه بودجه   مه بودجه ایبرمازاد یا ذخایر حسابهای مستقل اثر میگذارد که بخشی از ثبتهای دفاتر روزنا

 .می باشدنذرا ثبت یا حذف یا منتقل می کند از دفاتر ، 

خالصه: همانطور که در ابتدای فصل ذکر شد، بودجهه مههم تهرین قسهمت از کنترلههای مهالی دولهت هسهتند و         

 همچنین ابزاری برای رسیدن به اهداف گزارشگری مالی و اهداف پاسخگویی می باشند.
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ت بسهیار  جه کافی و اضافی دارد و همچنین گزارشگری مناسب بودجهه ای نیهزاز اهمیه   این امر نیاز به تو

مسهاله   زیادی برخوردار است که نیازمند توجه بیشتری در حسابداری دولتی و گزارشگری مالی بهه ایهن  

 هست.

 


