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مقدمه
نظام نظارت مالی با توجه به وضعیت و پیشینه هر کشور منحصر به فرد و 
متفاوت اســت. با توجه به اینکه خزانه داری نقش مهمی در این نظارتها 
دارد، ساختار خزانه داری کشــورها بر طراحی و اجرای نظارتهای مالی 
مؤثر است. در برخی از کشورها خزانه داری مؤسسه ای مستقل با شبکه 
وســیعی از اداره ها می باشد. در این کشورها خزانه داری از قدرت باالیی 
برخوردار اســت و به تبع آن به شکل وســیعی ملزم به پاسخگویی است. 
در بعضی دیگر از کشــورها برای کاهــش تمرکز در امور، وظایف متفاوت 

خزانه داری به بخشهای مختلفی از بدنه دولت تفویض شده است. 
نظامی که در یک کشور به شکل  شایسته ای کار می کند، در کشور دیگر 
به دلیل شــرایط متفاوت اقتصــادی و یا ظرفیتهای متفــاوت آن ممکن 
است ناتوان باشد. بنابراین در هر کشور برای طراحی نظام خزانه داری، 
الزم اســت توصیه های ویژه ای انجام گیرد. به رغم وجود این تفاوتها و با 
توجه به میزان توسعه یافتگی کشورها و یا پیشینه تاریخی مشترکشان، 
شــباهتهایی در نظام مالی آنها می توان مشــاهده کرد. در این قســمت 
برخی از ابعاد نظارت مالی در کشــورهایی با ســطوح متفاوت اقتصادی 
)توسعه یافته، قدرتهای نوظهور و درحال توسعه( تشریح و سپس ضمن 

معرفیسهنظامنظارتیحاکم1،ویژگیهایآنهاتبیینمیشود.

محمدرضامهدیفرد 
صادقشعبانی 

 شاخصها و 

رویکردهای حاکم بر

نظام نظارت مالی

بخش عمومی
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نظارتوکنترلمالیبهعنوانجزئیاززنجیره
ارزشنظاممدیریتمالیبخشعمومی

شــکل1زنجیرهارزشمشخصیرابهعنوانیکنظامجامع
خزانهداریتوصیفومجموعهایازوظایفمهمراارائهمیکند
کهبهعنوانکارکردهایخزانهداریدربیشــترکشورهاتعریف
میشــوند.اینزنجیرهارزشفرایندتولید)خدمات(رادریک
نظامخزانــهداریتوصیفومراحلمختلــففرایند،توالیو
ترتیبآنهاوســامانههاوفرایندهایحمایتکنندهرامشخص
میکندومیتواندبهعنوانچارچوبیبرایتحلیلاجزایاترتیب
فرایندهادرنظامخزانهدارییککشــورمشــخصبهکاررود.
نظــارتمالیبهعنوانیکعنصرکلیــدینظاممدیریتمالی
بخشعمومیمیتواندبابخشهاییاززنجیرهارزشدرارتباط
باشد.کنترلتعهدهاوفرایندپرداخت،اجزاییاززنجیرهارزش
میباشــندکهبهصورتخاصبانظارتمالیارتباطتنگاتنگی
دارند.همچنین،حسابرســیداخلیدربیشترنظامهایمالی
ازمهمترینابزارنظارتمالیاســت.بنابراینکنترلتعهدها،
فرایندپرداختوحسابرسیداخلی،شاخصهاییبرایبررسی
نظارتمالیدرنظرگرفتهمیشوندومیزانتمرکزیاعدمتمرکز

آنهاموردبررسیقرارمیگیرد.
ضرورتکنترلتعهدهاازآنجاناشــیمیشــودکهازطریق
آنمیتوانمانعایجادتعهدمازادبرســقفاعتبارشد.برخی
کشــورهابهتفصیلایــنکنترلهارابرایتمــامبودجهاعمال

میکنند؛برخیدیگرکنترلهارابهشــکلکلیویادربخشــی
خاصاعمالکردهوبرخیدیگرنیزکنترلمشــخصیدراین

زمینهندارند.
کنترلپرداختهنگامیاجرامیشــودکــهپرداختواقعی
صورتپذیــرد.ایــنعملدرواقــعمشــخصترینوظیفه
خزانهداریاســت.نظامهایخزانهداریبهشکلهایمختلفی
پرداختهاراکنترلمیکنندودرجهرســیدگیودقتآنهابهطور
کاملمتفاوتاســت.دربســیاریازمــوارد،برخیازوظایف
نظارتبرپرداختبهرغماهمیتشــانبهدستگاههایاجرایی

محولویااینکهبهبانکهایعاملتفویضمیشوند.
بــرایاطمینانازاینکــهپرداختهایدســتگاههایاجرایی
درچارچوبمحدودهقانونیمصوبباشــد،دربیشترکشورها
نظامهــایپرداختمجازمورداســتفادهقــرارمیگیرند.این
نظامهاســازوکاریایجــادمیکنندکهبهوســیلهآناطمینان
حاصلمیشــودپرداختهابهمناطقیکــهازاولویتبرخوردار
هســتند،انجاممیشــودوبهاینشــکلازوقوعبدهیهای

معوقجلوگیریمیشود.
دریکاقتصاددرحالتوســعه،تمامیتقاضاهایپرداخت
بایدازطریقادارهایمنشــعبازخزانهداریصورتپذیردکه
درآنجــاپیشازآنکهمجوزپرداختدادهشــود،کنترلکامل
انجاممیشود؛امابهرغمتأکیدایندستهازکشورهابرپرداخت
متمرکز،اینکشــورهادربیشــترمواقعظرفیــتپرداختهای

مراحلفرایندها

برنامهریزی
مالی

توزیعبودجه کنترلتعهدها مدیریت
نقدینگیو
دارایی

مدیریتبدهی مدیریتدرامد فرایندپرداخت حسابداری گزارشگری
مالی

        
سامانههایاطالعاتی

حسابرسیداخلی

چارچوبقانونیوسازمانی

سامانههاوفرایندهایحمایتکننده

شکل1-زنجیرهارزشخزانهداری
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متمرکزمؤثررادارانیســتند.یــکاقتصادنوظهورمیتوانداز
شیوهمشابهیاســتفادهوفرایندراازطریقسامانهاطالعات
مدیریــتمالیتســهیلنماید؛یــااینکهبهتدریــجبرخیاز
مسئولیتهاینظارتیرابهوزارتخانههایمربوطمحولکند.
دریکاقتصادباثبات،ســازوکاراصلیبرایتضمینمناسب
پرداختهااینستکهمدیراندردســتگاههایاجراییبدون
چشمپوشــیجوابگوباشند2.اینســازوکارمیتواندبهوسیله
یکنظامکنترلمســتقیمموردحمایــتقرارگیرد؛بهطوری
کهدســتورپرداختبهشــکلخودکاربامحدودیتهاییکهدر
موردپرداختهاوضعشــدهاست،مطابقتدادهشود.درچنین
شــرایطیاســتکهکنترلهایجزئیدرمــوردپرداختیهابه

اشخاصضرورتندارد.
حسابرســیداخلــیبهطورمعمــولبهوســیلهواحدهایی
باهمیــننــامدردرونخزانــهدارییــاوزارتدارایییادر
دستگاههایاجراییانجاممیشود.دربرخیکشورها،دولت
بهواحدهایخوداجازهمیدهدتاخدماتحسابرســیداخلی

خودرابهمؤسسههایخصوصیحسابرسیواگذارکنند.

مقیاسهایتمرکز
دراینبخشســهشــاخصکنترلتعهدها،فرایندپرداختو
حسابرســیداخلیبهعنوانعناصرزنجیرهارزشخزانهداری
کهبانظارتمالیارتباطوپیوســتگیدارنــد،ازجنبهمیزان
تمرکزگرایــیدرســهســطحمختلــفازکشــورهاازلحاظ
توســعهیافتگی،موردبررســیقــرارمیگیرندوبــرایآنها

معیارهایکّمیاز5تا1درنظرگرفتهمیشود:

•نمره5نشــاندهندهتمرکزدربیشــتریناندازهممکناست
)بهطــورمعمولمتمرکزدروزارتداراییوبخشخزانهداری

کشورها(.
•نمره4نشانمیدهدکهاینوظیفهازمسئولیتهایبخش
دیگروزارتدارایییاخزانهداریاستیااینکهاینمسئولیت
میــانوزارتداراییوبانکمرکزییادســتگاههایاجرایی

تقسیممیشود.
•نمــره3نشــانمیدهدکهدســتگاههایاجرایــییابانک

مرکزی،تصمیمگیرندههایاصلیهستند.
•نمره2نشــانمیدهدکهتمرکزفقطتــااندازهایازطریق
نفوذوزارتدارایییاخزانهداریبرتصمیمهایدســتگاههای

اجراییدیگروجوددارد)نفوذمحدود(.
•نمره1نشانمیدهدکهوزارتخانههایادستگاههایاجرایی
ازوزارتدارایــییاخزانهداریاســتقاللکامــلدارند.این

وضعیتنشانگرتمرکزدرکمتریناندازهممکناست.
جدول1نشــانمیدهدکهمیانگینشاخصتمرکزبرای

جدول1-میزانتمرکزدرعناصرزنجیرهارزشخزانهداری

اقتصادهایپیشرفتهیا
توسعهیافته

اقتصادهایدرحالگذار/
نوظهور

اقتصادهایدرحالتوسعه شاخص

1 5 3 کنترلتعهدها

3 4 5 فرایندپرداخت

3 4 5 حسابرسیداخلی

2/3 4/3 4/3 میانگین
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هردوگروهازکشورهایبااقتصاددرحالتوسعهواقتصادهای
نوظهــور،4/3اســت؛البتــهدرهرحــال،درابعــادمختلف
تفاوتهاییوجوددارد.دراصل،نیازکلیبرایکنترلمتمرکز
دراقتصاددرحالتوســعهنسبتبهاقتصاددرحالگذارباالتر
اســت.بههرجهتکشورهایدرحالتوسعهوحتیقدرتهای
نوظهور،بیشــتراوقاتظرفیتکافیبــرایبرقراریکنترلرا
ندارند.برایاقتصادهایپیشرفته،سطحنسبیتمرکزبهشکل

درخورتوجهیپایینترومیانگینآن2/3است.

مقایسههفتکشورازلحاظمیزانتمرکزدر
نظارتهایمالیوحسابرسی

درایــنقســمتباتشــریحخالصــهایازوضعیــتنظارتهای
بودجهایدرهفتکشــوردرجــدول2)اینکشــورهاازلحاظ

سطحتوسعهیافتگیاقتصادیدردرجههایمتفاوتیقراردارند(،
میزانتمرکزگراییدرســاختارکنتــرلتعهدها،فرایندپرداختو
حسابرسیداخلیدرآنها،درجدول3موردبررسیقرارمیگیرد.
امتیازهانشــانگراینموضوعاســتکهنظــامخزانهداری
برزیل،روسیهوفرانسهشباهتهایزیادیبهیکدیگردارند.
مدیریــتمالیدولــتدرخزانهداریاینکشــورهاازدامنه
قدرتوسیعیبرخورداراستوتأکیدزیادیبراعمالکنترلهای
قویومتمرکزدرخزانهداریدارد.دراینکشورهاتمرکزگرایی
درحــدباالییوجوددارد؛بهخصوصدرکشــورهایبرزیلو
فرانسهشدتآنبیشتراست.البتهنظامخزانهداریروسیهنیز
زمانیکهفراینداصالحاتپیشبینیشــدهرابهطورکاملطی
کند)ایناصالحاتآغازگردیدهودرحالاجراســت(،بیشــتر

متمرکزمیشود4.

جدول2-خالصهایازوضعیتنظارتبودجهایدرکشورهایمتفاوت

برزیل
دردورههایدوماههبودجهتوزیع)تخصیص،پرداخت(میشــود.تعهدهاوپرداختهاهردوماهیکبارکنترلمیشود.حسابرسیداخلی

بهوسیلهدایرهجداگانهدیگریازوزارتداراییانجاممیشود.خزانهداریمسئولاجرایبودجهدرسراسردولتمرکزیاست.

بلغارستان
واحدهایبودجه)دریافتکنندگاناعتبار(درخواســتهایخودرابهوزارتخانههایباالدســتیخوداعالمکردهوآنهانیزاجازهدرخواست
پرداخــتراازوزارتدارایــیمیگیرند.همهپرداختهــابهصورتخودکاربامحدودیتپرداختتعیینشــدهازســویادارهخزانهداریو

وزارتخانههاکنترلمیشود.حسابرسیداخلیدراصلمسئولیتوزارتخانههااست.

فرانسه
دفاترادارهحسابداریدرخواستپرداختراازوزارتخانههاوسازمانهادریافتمیکنندوکنترلتفصیلیپرداختوتعهدراازطریقناظران
مالیمستقردروزارتخانههاوسازمانانجاممیدهند3؛بهگونهایکهچندینواحدکنترلداخلیدرداخلوخارجازخزانهوجوددارد.

نروژ
تمامیوظایفاصلیعملیاتیبهوزارتخانههاوواحدهایدریافتکنندهاعتبارواگذارشدهاست.

خزانهداریکنترلپرداختیاتعهدرابرعهدهندارد.وزارتخانههاوسازمانهابرایحفظکنترلداخلیپاسخگوهستند؛اماهیچحسابرسی
داخلیرسمیوجودندارد.تنهاکنترلبرونسازمانیازطریقبازویحسابرسیمجلسصورتمیگیرد.

روسیه

واحدهایحسابرســیداخلیدروزارتداراییودرســایروزارتخانههاوجوددارد.خزانهداریمرکزیهمهعملیاتبااهمیتمالیدولت
مرکزیراپوششمیدهد،همچنین،مسئولیتایفایوظایفخزانهبرعهدهمناطقودولتهایمحلیاست.
دفاترخزانهداریمرکزیتمامدرخواستهایپرداخترابامحدودیتهایخاصوزارتخانههاکنترلمیکنند.
خزانهداریمرکزیکنترلتعهدراتنهادرموردبرخیازاقالممخارجبهشکلنمونهایانجاممیدهد.

آفریقایجنوبی

حسابرسیداخلیبهوسیلهوزارتخانههایمربوطانجاممیشود.خزانهداریملیتمامپرداختهایدولتمرکزیراپوششمیدهد.
پسازاینکهمجوزتعهدهاصادرشــد،دســتگاههایاجراییبدونکنترلاضافی،دستورپرداخترابهطورمستقیمبهحسابواحدخزانه

ارائهمیکنند.
تعهدهابامحدودیتهابهطورماهیانهکنترلمیشود.

ایاالتمتحد

حسابرسیداخلیبرعهدهخوددستگاههایاجراییاست.
درخواستهایپرداختازسویخزانهداریتأییدمیشود؛البتهوزارتدفاعوچندبخشمحدوددیگرازاینقاعدهمستثنیهستند.

دســتگاههایاجراییملزمهستندتاازحدمحدودیتهایتعیینشدهبرایتعهدهافراترنروند؛اماهیچکنترلقابلپیشبینیدراینارتباط
وجودندارد.
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دربرزیلوروســیهتأکیدبراعمالکنترلبیشترتااندازهای
ناشیازوقوعبیانضباطیهایمالیوتخصیصندادنوجوه
بههزینههایازپیشتعیینشــدهاست.انتظارآنهاایناست
کهتابااعمالاینکنترلهاازرخدادهایمشابهجلوگیریکنند.
مقیاسودامنهاقتصاداینکشورها،نبودآموزشمتخصصان
مدیریتمالیبهخصوصدرمناطقدورافتادهاینکشورها،از

دیگردالیلتأکیدبراعمالکنترلبیشتراست.
درایاالتمتحــدوآفریقــایجنوبیوبلغارســتانخزانهرا
میتوانبهعنواننظامیکهبــرایایجادتوازنمیانکنترلو
کاراییتالشمیکند،تفســیرکرد.درنظــامخزانهداریاین
کشــورهاکنترلهادرسطحکالنبهشــکلبهنسبتقویوجود
دارد؛امادرعینحال،بســیاریازمسئولیتهابهشکلمؤثری
بهوســیلهدســتگاههایاجراییوبانکمرکــزیبهنمایندگی
ازخزانهانجاممیشــود.اینوضعیتنشــانمیدهدســطح
پایینتــریازمالحظاتدرموردکنترلهاموردانتظاراســتو
درمقایسهباسهکشورقبلی،کنترلهاییکهدربرگیرندهجزئیات

بیشتریباشد،کمترضرورتدارد.
نروژدرمقایســهبادیگرکشــورهاوضعیتیبهکلیمتفاوت
دارد.تأکیدنظامخزانهدارینروژبرکاراییاســتودرمقابل،
تأکیدکمتریبرمقولــهکنترلوجوددارد.کنترلهایداخلیدر
دســتگاههایاجراییبهنحوشایستهایتوســعهیافتهاست.
پرداختهامستلزمصدورمجوزازقبلنبودهوحسابرسیداخلی
درکارنیست.دستگاههایاجراییمیتوانندبهطورمستقیماز
طریقحســابواحدخزانهاقدامبهپرداختکنند؛بدوناینکه

صدورمجوزپرداختقبلازآنضرورتداشتهباشد.

رویکردهایحاکمبرکنترلهایمالیدرکشورهای
جهان

اگرچهتنوعنظامهایکنترلمالیبخشعمومیدرکشــورهای
جهانانکارناپذیراســت،اماتسلطاقتصادیونظامیبرخیاز
دولتهادرســدههایاخیربربخشــهایدرخورتوجهیازنقاط
جهان،باعثشــدهکهشباهتهاییدراســاسنظامهایکنترل

مالیبهظاهرمتفاوت،قابلمشاهدهوردیابیباشد.
ســهالگویمهمنظــارتمالیوجودداردکــهدامنهنفوذو
گســتردگیآنهادرشــکلدهینظامهاینظارتمالیبخش
عمومیدربســیاریازکشورهاقابلمشــاهدهاست.اینسه

الگوعبارتنداز:
1-الگویمبتنیبرنظامفرانسوی،
2-الگویمبتنیبرنظامانگلیسی،و
3-الگویمبتنیبرنظامپرتغالی.

تفاوتهایاصلیاینســهالگومربوطبهمیزانتمرکزگرایی
یــانبودتمرکزگراییدرنظامکنترلمالیونقشوزارتدارایی
ودســتگاههایاجراییدرطولفراینــدانجاممخارجومیزان
پاســخگوییآنهااست.دراینقسمتبهتشریحاینسهالگو

میپردازیم.
الگویمبتنیبرنظامفرانسوی

کنترلهایمالیدرایننظاممتأثرازنظامفرانســوی5استکه
ازدههشصتمیالدیدرفرانســه6وسرزمینهایتحتنفوذ
آنوجودداشتهاســت.براســاسایننظام،نهتنهاکنترلهاو
نظارتهایمالیوحسابداریدروزارتداراییمتمرکزمیشد،
بلکهوزیرداراییتنهاومهمترینمقاممجازپرداختمحسوب

جدول3-سازماندهیوظایفخزانهدرهفتکشور7

ساختارکنترل
ایاالتمتحد
امریکا

برزیلبلغارستانفرانسهنروژروسیهآفریقایجنوبی

1431525کنترلتعهدها

5151535فرایندپرداخت

3341434حسابرسیداخلی

32/6414/62/64/6میانگینامتیاز
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میشــود.دربســیاریازکشــورهاییکهازایننظامپیروی
میکنند،خزانهدارکلیامدیرارشدامورمالیدروزارتدارایی،
مسئولاصلینظارتمالیاست.کارمندانبخشخزانهداری
کلیامدیرارشــدامورمالیدردســتگاههایاجراییمستقرو
وظیفهنظارتیرازیرنظرخزانهدارکلیامدیرارشــدامورمالی

انجاممیدهند.
مقــاممجــازپرداخت،شــخصیمتفاوتازممیزحســابها
اســت.همچنینممکناســتدرکشــورهایپیرواینالگو،
مقاممجازیکهدســتورپرداختراصادرمیکندازمقاممجاز
پرداختکنندهجداباشــد.اینتفکیــکوظیفهباهدفکاهش
خطرتصرفغیرقانونیوسوءاستفادهازوجوهعمومیصورت
میپذیــرد.اینوضعیتباعثرعایتدقیققانونمیشــودو
تفکیکوظیفهبهاینشــیوهبهمقامهایمجازاجازهمدیریت
حســابهایبانکییانقدینگیرانمیدهد.درشرایطخاص،
ممکناســتمقامهــایمجازدســتگاههایاجراییدســتور
پرداختیرابهحســابدارانبخشعمومیصادرکنندکهازقبل
حسابدارانبخشعمومیآنرانپذیرفتهاند.درچنینشرایطی
وزیــرداراییوظیفهداردتاگزارشــیدراینارتبــاطبهدادگاه
حسابداریارســالکندوبهاینترتیب،مســئولیتاینمورد
خاصازوزیرداراییســلبوبهمقاممجازمربوطدردستگاه

اجراییمنتقلمیشود.
درنظامفرانســوی،مجوزهایبودجهایمبنایایجادتعهد
است.بهبیاندیگر،دستگاههایاجراییمصرفکنندهبودجه،
حداکثــرتاســقفقانونبودجهســاالنهمجازبــهایجادتعهد
هستند.قانونبودجهساالنهازسویوزیرداراییتنظیموحد
مجازتعهدهابرایهرماهویادورههایســهماههمشــخص

میشود.
بعدازپایانســالمالــی،دورهایتکمیلی)بهطورمعمول
دوماهه(درنظرگرفتهمیشــودتافرایندانتقالوجهنقدوثبت
معامالتمربوطبهتعهدهایپایانســالمحققشــود)برای
مثال،تعهدهاییکهقبلازپایانســالمالیانجامشــده،اما
هنــوزانتقالویاارائهکاالیاخدماتمحققنگردیدهاســت(.
ویژگیاصلیالگویقدیمیفرانســویتفکیکمســئولیتو
متمرکــزنمودنکنترلهایداخلیاســت8.منظــورازتفکیک
مسئولیتایناســتکههیچواحدیابخشیتراکنشهایمهم

مربــوطبهمخارجرابهتنهاییکنترلنکند.بنابراینوظایفو
مسئولیتهاتفکیکشدهوبهشــکلمنظمیبهمقامهایمجاز
متفاوتتخصیــصمییابدتاازوجودکنترلهایمؤثراطمینان
بهدستآید.نظامفرانســویدربرگیرندهتعدادزیادیمراحل
نظارتیبرایکاهشخطرتصرفغیرقانونیوسوءاســتفادهاز

وجوهعمومیاست.
الگویمبتنیبرنظامانگلیسی

کشورهایوابســتهبهایننظاموارثالگوییانگلیسیهستند
کهبراســاسآنمســئولیتکنترلونظارتمالــیدربخش
دولتیبهدســتگاههایاجراییواگذارشدهاست.مقاممسئول
حسابداریدردستگاهاجراییبهطورمعمولمسئولوپاسخگو
درقبالاستفادهمناسبوکنترلبودجهتخصیصیافتهاست.
بعــدازصدورمجوزقانونی،دســتگاهاجرایــیازقدرتکافی

برخورداراستتا:
الف-باتوجهبهبودجهتخصیصیافتهوسقفمجازنقدینگی،
تعهدایجادکند؛بدوناینکهبهدریافتمجوزازوزارتدارایی

نیازداشتهباشد،و
ب-خودشدستورپرداختصادرکند.

ایندرحالیاستکهعملیاتاجراییپرداخت)برایمثال،
صدورچکیاانتقالالکترونیکیوجهبهبانک(دربســیاریاز

درهرکشور

برایطراحینظامخزانهداری

الزماست

توصیههایویژهای

انجامگیرد
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کشورهایتابعنظامانگلیســیبهشکلمتمرکزبهوسیلهواحد
حسابداریارشدانجاممیشود.

درایــننوعنظام،مجوزهایبودجهایوتخصیصهامبنای
نقدیدارند؛بنابراین،هیچدورهتکمیلییامتممیبرایسال
مالیدرنظرگرفتهنشــدهودرابتدایســالمالیجدیدهیچ
تراکنشــیازبودجهسالقبلبهســالجدیدمنتقلنمیشود.
برخــالفنظامقدیمیفرانســوی،ویژگیاساســیایننظام
عدمتمرکــزاســت.درالگویانگلیســی،اختیــارپرداختو
مســئولیتعملبهقانونبرعهدهدستگاههایاجراییاست.
درایننظامموضوعزمانیبحثبرانگیزمیشودکهمبادالتو
تراکنشهایمخارجبهبیشازیکدستگاهاجراییمرتبطشود؛
بنابراین،ممکناســتدرچنینحالتیبهمســئولیتپذیریو

پاسخگوییخدشهایواردشود.
الگویمبتنیبرنظامپرتغالی

کنترلهــایمالیدرایننظامتقریبًاشــبیهبهنظامفرانســوی
اســت.درایننظامنیزکنترلهایمالیبهشــکلمتمرکزواز
طرفوزارتداراییانجاممیشودودربرگیرندهمراحلمتعدد
وپیچیدهایاست؛اگرچهدرپرداختهزینهها،میانایننظام

ونظامفرانسویتفاوتهایاساسیوجوددارد.
ویژگــینظــامپرتغالــی،درجهباالتــریازتمرکزاســت؛

بهگونهایکهمســئولیتاجرایکاملبودجهازجملهمسئولیت
کنترلمالی،تنهادریکادارهمتمرکزشدهکهاینادارهبهطور
معمولادارهایباعنوانادارهبودجهویاادارهحسابداریاست.
برخالفنظامفرانســویکهمقاممجــازپرداختجدایاز
مسئولکنترلمالیاســت،درنظامپرتغالیایندومسئولیت
برعهدهیکمقاممجازاست.درنظامپرتغالیسطحدیگری
بهنامواحدمخارجوجودداردکهاثباتصحتودرستیمخارج
رابهعهدهدارد.اینواحدبهعنوانناظربرادارهبودجهیااداره
حســابداریعملکردهوهدفازنظارتش،اطمینانازاجرای
کاملوظایفادارههاییادشــدهاست.افزونبراین،درپایان

تصویبنهاییواحدقضایینیزالزماست.

پانوشتها:
1-منظورنظامهاییاســتکهمبانیوچارچوبهاینظارتیدربســیاریاز

کشورهایجهانازآنهاتأثیرپذیرفتهاند.
2-اینموضوعاشارهبهبودجهریزیبرمبنایعملکردداردکهبهجایتأکید

برکنترلهایقبلازخرج،تأکیدبردستاوردهاونتایجدارد.
3-درایران،مشــابهاینشــیوهنظارتیازســویذیحســابانوزارتامور
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ساختاریدرنظامنظارتمالیخوداعمالکرد.
7-عدد5نشانگربیشترینمیزانتمرکزوعدد1بیانگرکمترینمیزانتمرکز

است.
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