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دکتر محمدحسین صفرزاده   

تعیین حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در دولت مرکزی امریکا

تدوین چارچوب مفهومی و اســتانداردهای حســابداری بخش عمومی از مرداد ســال 1388 در دستور کار سازمان 
حسابرسی قرار گرفته است. بر این اساس، واحدهای بخش عمومی از ابتدای سال 1394 ملزم به رعایت استانداردهای 

حسابداری بخش عمومی هستند.
طبیعی اســت گزارشــگری مالی و تهیه صورتهای مالی در ســطح کل دولت، با مشکل  هایی همراه است. یکی از این 
مشــکل ها، تعیین حوزه تلفیق بخش عمومی و واحدهایی اســت که اطالعات آنها باید در صورتهای مالی کل دولت در 

نظر گرفته شود.
در شــماره پیشــین مجله، به معرفی پنج دیدگاه برای تعیین حوزه تلفیق در بخش عمومی پرداخته شد. این دیدگاه ها 
شامل دیدگاه اقتصادی، دیدگاه بودجه ای، دیدگاه سازمانی و قانونی، دیدگاه آماری و دیدگاه مبتنی بر ریسک بود که بدون 
شک اســتفاده از این دیدگاه ها می تواند به مقامهای مســئول در تعیین اجزای دولت به منظور شمول در صورتهای مالی 
تلفیقی کمک کند. در این شماره، حوزه تلفیق و شاخص های کنترل در دولت مرکزی امریکا مورد بررسی قرار می گیرد.

در همین راستا، در شماره های بعدی مجله، به بررسی تجربه های کشورهای پیشرو در حوزه حسابداری بخش عمومی 
پیرامون تعیین حوزه تلفیق در بخش عمومی و شاخص های کنترل خواهیم پرداخت. شماره بعدی مجله، به تعیین حوزه 

تلفیق و شاخص های کنترل در دولتهای محلی و ایالتی امریکا اختصاص دارد.
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ساختار دولت مرکزی امریکا
طبق بیانیه شــماره 2 مفاهیــم نظری حســابداری مالی دولت 
مرکزی، دولت مرکزی ساختار بسیار پیچیده ای دارد که متشکل 
از اجزای زیادی اســت. برای مقاصد گزارشگری و حسابداری، 
دســتکم از 3 دیدگاه می توان دولت مرکزی را مدنظر قرار داد. با 
وجود این، ماهیت هر یــك از اجزا، روابط بین آنها و دیدگاه ها، 

همواره پایدار نیست.
دیدگاه سازمانی

نخســتین دیدگاه، دیدگاه ســازمانی1 اســت. دولت مرکزی 
از ســازمانهایی تشکیل شده اســت که منابع را مدیریت کرده و 
مســئول اجرای عملیــات )ازجمله ارائه خدمات( هســتند. این 
سازمانها شــامل وزارتخانه های اصلی و دســتگاه های اجرایی 
مســتقل بوده که خود نیز به ســازمانهای زیر مجموعه )فرعی( 
تقسیم می شوند. سازمانهای زیر مجموعه به واحدهای سازمانی 
کوچکتری گفته می شــود که با طیف گســترده ای از عنوانهایی 
از جملــه اداره ها، دفاتر، دســتگاه های اجرایی، سیســتم های 
خدماتی و شــرکت های ســهامی، شناخته می شــوند. بسیاری 
از این ســازمانهای زیرمجموعه، به ســازمان های زیرمجموعه 
کوچکتری تقسیم می شوند. از سوی دیگر، دستگاه های اجرایی 
کوچکی وجود دارند که تقسیم آنها به واحدهای کوچکتر مناسب 

به نظر نمی رسد.
دیدگاه بودجه ای

از دیدگاه بودجه ای2، دولت از حســابهای ارائه شــده در بودجه 
)حسابهای بودجه ای( تشکیل شده است. اندازه این حسابها، از 
حسابهای بسیار کوچک )که برای محدود کردن مدیریت سودمند 
می باشند( تا حســابهای بســیار بزرگ )که می تواند برای تأمین 
مالی بسیاری از فعالیت ها مورد استفاده قرار گیرد(، متغیر است.

حســاب بودجــه ای می تواند با یک ســازمان یا یــک یا چند 
ســازمان زیرمجموعه آن منطبق باشــد. در موارد دیگر، الزم 
اســت چندین حســاب بودجه ای بــا یکدیگر تجمیع شــوند تا 
یک سازمان یا ســازمان زیرمجموعه تشکیل شود. همچنین، 
حســابهای بودجه ای بــه وظایف و وظایف فرعــی طبقه بندی 
می شوند. این شیوه طبقه بندی به وسیله قانون الزامی گردیده و 
از سوی اداره مدیریت و بودجه نیز تعریف شده است؛ بهداشت و 

دفاع ملی، نمونه هایی از این وظایف هستند.

دیدگاه برنامه ای
از دیــدگاه برنامه ای3، دولت از برنامه ها و فعالیت ها تشــکیل 
شــده اســت. منظور از برنامه ها و فعالیت ها، خدمات و کارهای 
مشــخصی اســت که ســازمانها انجام می دهند. هــر برنامه و 
فعالیت، مســئولیت ایجاد ستانده های خاصی به منظور دستیابی 

به پیامدهای مطلوب را برعهده دارد.
هیــچ تعریف مورد توافقی بــرای واژه »برنامه« وجود ندارد و 
تعریف آن از دیدگاه اشــخاص مختلف، متفاوت اســت. برای 
مثال، برنامه ســاخت بزرگــراه می تواند با برنامه ســاخت تمام 
بزرگراههای دولت مرکــزی، برنامه ســاخت بزرگراههای بین 
ایالتی )در مقایســه با خیابانهای شــهری، جاده های فرعی، و 
…(، یا برنامه ســاخت بزرگراه بین دو نقطه مشــخص،  مرتبط 

باشد. کمیته های فرعی مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا 
در گزارشهای ســاالنه خود، واژه های برنامه، پروژه و فعالیت را 

در انطباق با قوانین موضوعه تعریف می کنند.
اصطالح برنامه، بیشتر اوقات به جای اصطالحهای وظیفه4 
و وظیفه فرعی5  به کار برده می شــود. اما به طور کلی، اصطالح 
وظیفــه تنها بــرای وظایف تعریف شــده در بودجه بــه کار برده 

می شود. در دیگر موارد، از اصطالح برنامه استفاده می گردد.

تداخل دیدگاه ها
برنامه هــا به وســیله ســازمان ها اجرا و به وســیله حســابهای 
بودجــه ای تأمین مالی می شــوند. در مواردی انــدك، بین این 
ســه دیدگاه رابطــه یک به یک وجــود دارد. در چنین مواردی، 
یک حســاب بودجه ای جداگانه، یک برنامه و سازمان خاص را 
تأمین مالی می کند. بنابراین، برنامه تنها به وسیله یک سازمان 
انجام می شود و ســازمان تنها یک برنامه را انجام می دهد؛ اما 
بیشتر اوقات برنامه ها به وســیله بیش از یک حساب بودجه ای 
تأمین مالی می شــوند که برخی از آن ها ممکن است در کنترل 
واحد سازمانی اجراکننده برنامه  نباشد. حتی برخی از برنامه ها از 
ســوی بیش از یک سازمان به اجرا در می آیند. همچنین، یک 
ســازمان یا حســاب بودجه ای جداگانه می تواند مسئول چندین 

برنامه باشد. 
در برخــی موارد، یک برنامــه می تواند به عنــوان یک واحد 
سازمانی در نظر گرفته شود. افزون بر این، برخی از حمایت های 
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الزم برای انجام یک برنامه، بیشــتر اوقات به وسیله سازمانهای 
دیگــر صورت  گرفته و/ یــا از طریق حســابهای بودجه ای دیگر 

تأمین مالی می شود.
ایــن وضعیت پیچیــده، نتیجه تکامل ســازمانها، برنامه ها و 
ســاختارهای بودجه ای دولت مرکزی طی ســالیان زیاد است. 
وزارتخانه های جدید با تغییر و توسعه هدفها و برنامه های دولت 
مرکزی،  ایجاد شــده اند، ســازمان های جدید به وزارتخانه های 
موجــود اضافه شــده و وظایــف جدیدی براســاس مالحظات 
مختلف، به سازمان های موجود واگذار شده است. به طور مشابه، 
ساختار بودجه در پاسخ به نیازهای کنگره، کمیته ها و کمیته های 
فرعی آن و ابتکارهای مختلف از ســوی رئیس جمهور، مدیران 

برنامه و گروه های ذینفع، تکامل یافته است.

شناسایی واحدهای گزارشگر برای گزارشگری مالی 
با مقاصد عمومی

واحدهای گزارشــگر واحدهایی هســتند که صورتهــای مالی با 
مقاصــد عمومی را برای انتقال اطالعــات مالی و مرتبط با واحد 
منتشــر می کنند. طبق بیانیه شماره 2 مفاهیم نظری حسابداری 
مالــی دولت مرکزی، یک واحد گزارشــگر تمام معیارهای زیر را 

دارند.
•  دارای مدیریتی اســت که در برابر کنتــرل و به کارگیری منابع، 
تولید ستانده و پیامدها، اجرای بودجه یا قسمتی از آن مسئولیت 

دارد، و پاسخگوی عملکرد واحد است.
•  گســتره واحد گزارشگر به گونه ای است که صورتهای مالی آن، 
حوزه عملیات و شــرایط مالی آن را به صــورت معناداری معرفی 

می کند.
•  دارای استفاده کنندگانی بالقوه از صورتهای مالی است که قادر و 
مایل به اســتفاده از اطالعات مندرج در صورتهای مالی به منظور 
تصمیم گیری در رابطه با تخصیص منابع و ســایر تصمیمها بوده 
و واحد را ملزم به پاسخگویی در قبال به کارگیری و مصرف منابع 

می کنند.
حســابهای بودجــه ای، به خــودی خود معیارهای یادشــده 
را به دســت نمی آورنــد و بنابرایــن، برای هدف های انتشــار 
صورتهای مالی با مقاصد عمومی، به عنوان یک واحد گزارشگر 
محســوب نمی شــوند. همچنین، با توجه به اندازه و گســتره 

حســابهای بودجه ای در دستگاههای اجرایی دولت، نمی توان 
آنها را به عنوان واحد گزارشگر در نظر گرفت؛ زیرا در این زمینه 
یکنواختی کافی بین دستگاههای اجرایی دولت وجود ندارد. به 
همین ترتیــب، برنامه ها نیز به خودی خود مطابق با معیارهای 
یادشــده نیستند و در نتیجه نمی توان آنها را به عنوان یک واحد 
گزارشــگر در نظر گرفت که صورتهــای مالی با مقاصد عمومی 
منتشر می کند. اما ســازمانها و به خصوص سازمانهای بزرگتر، 

معیارهای یادشده را کسب می کنند.
وزارتخانه ها و دســتگاههای اجرایی مستقل عمده، واحدهای 
ســازمانی هســتند و بنابراین واحد گزارشــگر اصلی محســوب 
می شــوند. اما در بسیاری از موارد، صورتهای مالی که اطالعات 
واحدهای زیرمجموعــه )مانند اداره ها، دفاتر، یا دســتگاههای 
اجرایی( در تهیه آنها تجمیع شــده، ممکن اســت سودمندتر از 
صورتهای مالی مجزای همان واحدهای زیرمجموعه باشــد. در 
حالت اول، صورتهای مالی درک بهتری از نتایج و وضعیت مالی 
بسیاری از ســازمانهای زیرمجموعه و برنامه های تشکیل دهنده  
یک وزارتخانه یا دســتگاه اجرایی مستقل عمده را ارائه می کنند. 
این صورتهای مالــی می تواند دربردارنده برنامه های اجراشــده 
به وســیله چندین واحد زیرمجموعه درون یك وزارتخانه یا یک 

دستگاه اجرایی مستقل عمده باشند.
تجمیع نهایی واحدهای گزارشــگر، در ســطح دولت مرکزی 
صورت می گیــرد. در واقع، دولت مرکزی تنهــا واحد اقتصادی 
مســتقل اســت؛ اگرچه برخی اعتقاد دارند که کل کشــور، واحد 
اقتصادی نهایی اســت. واحد گزارشگر در سطح دولت مرکزی، 
دربردارنده تمام منابع و مســئولیتهای موجود در واحدهای تابعه 
می باشــد؛ اعــم از این که آنها جزئــی از قوای مجریــه، مقننه، 
یا قضائیه باشــند. تجمیع، شــامل ســازمانهایی است که دولت 
مرکزی بابت آنها پاســخگویی مالی دارد، و همچنین دربرگیرنده 
سایر سازمانهایی می باشد که ماهیت و اهمیت رابطه آنها با دولت 
به گونه ای اســت که حذف آنها از صورتهای مالی دولت مرکزی، 

سبب گمراه کنندگی و نقص اطالعات این صورتها می شود.

معیارهای شمول واحدهای تابعه در یک واحد 
گزارشگر 

صرف نظر از نوع واحد گزارشــگر )دولــت مرکزی ایاالت متحد، 
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یک ســازمان، ســازمان زیرمجموعــه، یا برنامــه(، ابهام ها و 
بی ثباتی هایی درخصوص این که واحد گزارشگر باید دربرگیرنده 
چه مواردی باشــد، وجود دارد. تعییــن و به کارگیری معیارهای 

مشخص می تواند سبب کاهش این ابهام ها و بی ثباتی ها شود.
 ،(GASB) اســتانداردهای حســابداری دولتی  هیئت 
معیارهایی برای شــمول یک واحد در واحد گزارشــگر در سطح 

دولت محلی یا ایالتی تعیین کرده است.
 ایــن معیارها کــه در ارتباط با پاســخگویی مالی هســتند، 
دربرگیرنده انتصاب اکثریت اعضای دارای حق رأی هیئت مدیره 
ســازمان، تحمیل خواسته ها و کسب منافع یا تحمل هزینه های 
مالی اســت. این معیارها باید متناســب با محیط دولت مرکزی 

طراحی شود.
 اول این که تنوع واحدها در سطح دولت مرکزی بسیار کمتر از 

سطح دولتهای ایالتی و محلی است.
 دوم این که کنگره و ســایر نهادهای نظارتی، بیشــتر اوقات 
قوانین روشــن و صریحی درخصوص شمول واحدهای تابعه در 

واحد گزارشگر در سطح دولت مرکزی وضع می کنند.
 در نهایــت این که به اســتثنای دولت مرکــزی به عنوان یك 
کل، تمام واحدهای گزارشــگر به جای این که جزئی از یك واحد 
اقتصادی مستقل باشند، جزئی از یك واحد بزرگتر تحت عنوان 

دولت مرکزی هستند.
معیار قطعی

به هنــگام تصمیم گیری درخصوص شــمول یک واحد به عنوان 
جزئــی از یك واحد گزارشــگر مالی، دو معیار بایــد مدنظر واقع 
شــود. اولین معیار )معیــار قطعی6(، پیامد ذاتــی هدف های 
گزارشــگری مالی است و هر واحدی که این معیار را کسب کند، 

بخشی از یک واحد بزرگتر به شمار می آید.
انعکاس نام یك واحد در قسمت »برنامه های دولت مرکزی 
برمبنای دســتگاه اجرایی و حساب7« بودجه دولت مرکزی، 
یک معیار قطعی محســوب می شود. نام هر سازمان، برنامه، یا 
حســاب بودجه ای )شامل حسابهای خارج از بودجه و شرکتهای 
دولتی( کــه در این قســمت از بودجه دولت مرکزی ذکر شــده 
باشــد، نه تنها سبب می شود که آن ســازمان، برنامه، یا حساب 
بودجه ای به عنوان بخشــی از سازمان مربوطه تلقی گردد، بلکه 

باید به عنوان قسمتی از دولت مرکزی نیز در نظر گرفته شود.

معیارهای کمکی
بنا به دالیل سیاســی یــا دالیل دیگر، در مــواردی نام یک 
ســازمان )شامل شرکت دولتی(، برنامه، یا حساب در قسمت 
»برنامه های دولت مرکزی برحسب دستگاه اجرایی و حساب« 
بودجــه دولــت مرکزی گزارش نمی شــود و عدم شــمول آن 
ســازمان، برنامه، یا حساب به عنوان بخشی از واحد گزارشگر 
ســبب گمراه کنندگی یا نقــص صورتهای مالی تهیه شــده با 
مقاصد عمومــی )با توجه به اهداف گزارشــگری مالی دولت 

مرکزی( می شود.
 این گونه سازمانها، برنامه ها، یا حسابها، به جای انجام وظایف 
اصلی دولت، به طور معمول در حاشــیه وظایــف دولت فعالیت 
می کننــد. بنابراین، به منظــور تعریف واحد گزارشــگر مالی در 
سطح دولت مرکزی، افزون بر معیار قطعی به چند معیار کمکی8  
نیاز است. هیچ معیار کمکی مجزایی، یک معیار قطعی )شمول 
نام یک سازمان، برنامه، یا حساب در قسمت برنامه های دولت 
مرکزی برحسب دستگاه اجرایی و حساب بودجه دولت مرکزی( 
محســوب نمی شــود. همچنین، معیارهای کمکی را نمی توان 
وزن دهــی کرد. از اینرو، هرچند کــه معیارهای کمکی به ترتیب 
اهمیــت رتبه بندی می شــوند، اما قضاوت بایــد برمبنای لحاظ 

کردن تمام آنها صورت گیرد.
معیارهای کمکی برای تعیین ســازمانی که نام آن در قسمت 
»برنامه های دولت مرکزی برحســب دستگاه اجرایی و حساب« 
بودجه دولت مرکزی ذکر نشده است، اما بخشی از واحد گزارشگر 

مالی در سطح دولت مرکزی به شمار می رود، عبارتند از:
•  ســازمان در انجام وظایف دولت مرکــزی، از قدرت حاکمیت 
دولت اســتفاده می کند. قدرت وصول پرداختهای اجباری مانند 
مالیاتها، جرایم، یا ســایر پرداختهای اجباری، استفاده از نیروی 
پلیس )نیروی انتظامی(، انجام مذاکراتی که در آن منافع دولت 
ایاالت متحد با ســایر ملل مطرح است، یا استقراض منابع مالی 
برای اســتفاده دولت، نمونه هایی از نشانه های قدرت حاکمیت 

است.
•  ســازمان در تملــک دولت مرکزی باشــد؛ به خصوص این که 
مالکیت تنها محدود به اموال نبوده و در مورد ســازمان مصداق 
داشــته باشــد. همچنین، مالکیت را می توان بــا در نظر گرفتن 
افرادی که در معرض ریســک ورشکستگی سازمان قرار دارند، 
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یا شناســایی کسانی که کارکنان سازمان برای آنها کار می کنند، 
تشخیص داد.

•  ســازمان در کنترل اداری مستقیم یا مســتمر از سوی واحد 
گزارشــگر قرار دارد و ایــن کنترل با توجه بــه مؤلفه های زیر 

مشخص می شود:
 1- وجود توانایی انتخاب یا عزل مقامهای اداره کننده سازمان 
یا توانایی انتخاب و انتصاب مدیریت، به خصوص اگر قرار باشد 
در رابطه با انجام وظایف مهم دولتی، رابطه مســتمر مهمی با 
مقامهای اداره کننده یا مدیریت وجود داشــته باشــد )در قیاس 
با گزینشــها و انتصابهایی کــه در آنها رابطه مســتمر اندکی با 
مقامات منصوب کننده وجود دارد یا پاسخگویی اندکی در قبال 

آنها دارند(؛ 
2- وجــود اختیار بازنگــری و تغییر یا تصویب درخواســتهای 
بودجــه، تعدیل هــای بودجــه ای، متمم قانونــی بودجه، و یا 

تغییرهای نرخ یا حق الزحمه؛ 
3- داشتن حق وتو، لغو، یا تغییر تصمیم های رکن راهبری، یا 

توانایی تأثیرگذاری درخور مالحظه بر عملیات معمول؛
 4- وجود اختیار امضای قراردادها؛ 

5- امکان تصویب اســتخدام، انتصاب مجدد، و عزل کارکنان 
کلیدی؛

 6- وجود مالکیت، توانایی انتقال مالکیت، و/ یا اعمال کنترل 
بر امکانات و اموال؛ و

 7- وجود حق الزام به انجام حسابرسی فراتر از آنچه که به دلیل 
پذیرش قراردادها صورت می گیرد.

•  سازمان در راستای انجام رسالت و هدف های دولت مرکزی 
گام بر می دارد.

•  ســازمان، پیامد یــا نحــوه اداره موضوعهــای تأثیرگذار بر 
دریافت کنندگان خدمات ارائه شــده از ســوی دولت مرکزی را 

تعیین می کند.
•  ســازمان دارای روابط امانی با یک واحد گزارشــگر است که 
این روابط از طریق عواملی همچون توانایی واحد گزارشگر در 
متعهد کردن واحد دیگر )به لحــاظ مالی( یا کنترل بر دریافت 
و بازپرداخت وجوه، و دیگر نشــانه های وابستگی متقابل مالی 
مانند مسئولیت واحد گزارشگر در تأمین کسری ها، حق تصرف 
نسبت به مازادها )اگرچه تحصیل داراییها از واحدهای ناموفق 

صورت نگرفته است(، یا تضمین یا مسئولیت اخالقی درقبال 
بدهی یا دیگر تعهدها، مشخص می شود.

هر یک از معیارهای یادشــده همواره وجود ندارند و ممکن 
است برای مدت زمانی وجود داشــته باشند. به عبارت دیگر، 
داشــتن منافع در یك واحد گزارشــگر و ویژگیهای دولتی آن، 

بسیار ناپایدار است.
 در به کارگیری معیارهای کمکی، اهمیت واحدهای گزارشگر 
و روابط آنها با واحد های دیگــر باید مدنظر قرار گیرد. اهمیت 
نباید تنها از منظر مبلغی اندازه گیری شــود. مشکل ها و موانع 
بالقوه هریک از ذینفعان واحد گزارشگر نیز باید مورد توجه قرار 

طبیعی است

گزارشگری مالی و

تهیه صورتهای مالی

در سطح کل دولت

با مشکل هایی همراه است

یکی از این مشکل ها

تعیین حوزه تلفیق

 بخش عمومی و 

واحدهایی است که

 اطالعات آنها

باید در

صورتهای مالی 

کل دولت

در نظر گرفته شود
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گیرد. بنابراین، یکســونگری در جامعیت، با حفظ کنترل مالی 
قابل توجیه خواهد بود]هرگونه ابهام در رابطه با مواردی که باید 
به عنوان واحد گزارشــگر قلمداد شــود، از سوی اداره مدیریت 
و بودجه و به وســیله مشــورت با کمیته های وابســته به کنگره 

حل وفصل می شود.[

موارد خاص
دولــت مرکزی، در برخی موارد،  بدهــی واحدهای خصوصی 
که در حال ورشکســتگی هستند و ورشکستگی آنها بر اقتصاد 
ملی، کســب وکار، امنیت ملی و… تأثیر منفی دارد را تضمین 
کــرده یا پرداخت می کند. یکی از شــرایط تضمین این اســت 
که دولت مرکزی نســبت به واحد مربوط، اختیارهایی داشــته 
باشد. البته وجود این حقوق و اختیارها سبب نمی شود که واحد 
کمک گیرنده9، بخشی از واحد گزارشگر در سطح دولت مرکزی 
یا هر واحد گزارشگر دیگری که بخشی از دولت مرکزی است، 

قلمداد شود.
بانــک مرکزی10 مطابــق بــا معیارهای کمکی ارائه شــده 
در قبــل، در پایه ریــزی و نظارت بر سیاســتهای پولی، انجام 
وظیفه می کند. اما در ایاالت متحد، به طور ســنتی سازماندهی 
و وظایف مربوط به سیاســتهای پولــی از دیگر وظایف دولت 
مرکزی مســتقل و جداســت تا بدین ترتیب، دستیابی به نتایج 
اقتصادی و سیاستهای مالی و پولی به گونه ای مؤثرتر امکانپذیر 

شود.
 بنابراین، بانک مرکزی به عنوان بخشــی از واحد گزارشگر 
در ســطح دولت در نظر گرفته نخواهد شد. مبالغ پرداختی به/ 
یــا مبالغ دریافتــی از بانک مرکزی در صورتهــای مالی دولت 

مرکزی گزارش می شود.
مؤسســه های متعددی وجود دارند که مجــوز فعالیت خود 
را از دولــت دریافت کرده اند؛ امــا در تملک بخش خصوصی 
بــوده و در این بخــش فعالیــت می کنند. این مؤسســه ها با 
عنوان واســطه های مالی تأســیس شــده اند تا جریان وجوه 
ســرمایه  گذاری را به قســمتهای خاصــی از بخش خصوصی 
تسهیل کنند و با عنوان مؤسسه های تحت حمایت دولت11  

شناخته می شوند. 
انجمن ملــی رهن دولت مرکزی، بانکهــای اعتباردهنده 

به فعالیتهای کشــاورزی، و بانکهای اعطاکننده تســهیالت 
مســکن دولت مرکــزی، نمونه هایی از این گونه مؤسســه ها 

هستند. 
براســاس قانون، هر یک از مؤسسه های تحت حمایت 
دولت، در نظارت دســتگاه خاصی از دولت مرکزی است. 
با وجود این، نام این مؤسســه ها در قســمت »برنامه های 
دولت مرکزی برحسب دســتگاه اجرایی و حساب« بودجه 
دولت مرکزی ذکر نشــده و معیارهــای کمکی در مورد این 
مؤسســه ها مصداق ندارد. بنابراین، مؤسســه های تحت 
حمایت دولت، نه به عنوان بخشــی از واحد گزارشــگر در 
سطح دولت در نظر گرفته می شوند و نه به عنوان بخشی از 
واحد گزارشــگری که برای نظارت بر این مؤسسه ها تعیین 

شده است.
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