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جنابعال�ی نق�ش یگان�ه و فعال�ی در ط�رح و راه ان�دازی نظام 
بودجه ری�زی عملیات�ی در کش�ور داش�ته اید و خوش�حالیم 
فرص�ت یافته ای�م دیدگاههای ش�ما را منتش�ر کنیم. ش�اید 
مدیری�ت هزینه مفه�وم مهمی در نظام گزارش�گری بخش 
عموم�ی اس�ت. بح�ث را با آن آغ�از کنیم. درب�اره مدیریت 
هزین�ه کم�ی توضی�ح دهید و روش�ن بفرمایید ک�ه در بخش 

عمومی اهمیت آن چیست؟

کردبچه
»مدیری��ت هزینه« فرایند جامعی اس��ت که ب��ه تصمیم گیری مؤثر در 

مص��رف منابع عمومی کم��ک می کند. چارچ��وب عملیاتی مدیریت 
هزینه از یک فرایند اجرایی 3 مرحله ای تشکیل شده است:

1- تعیین هدف ها، سیاست ها و منابع موردنیاز جهت تحقق آنها، 
2- تخصیص منابع موردنیاز برای تحقق هدف ها، و

3- تضمی��ن اینک��ه وظای��ف پیش بینی ش��ده براس��اس س��ه معی��ار: 
صرفه جویی، کارایی و اثربخشی انجام می گیرد. 

اصالح
 نظام 

بودجه ریزی

              در گفتگو با
آقای محمد کردبچه  

آقای محمد کردبچه از اقتصاددانان سرشناس 

ایرانی و از قدیمی ترین چهره ةای بودجه نویسی 

کشور ةستند که نقش مهمی را تدوین برنامه 

چهارم توسعه،  بودجه 83، 84، 85 و گزارش 

نظارتی برنامه سوم داشته است.

ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته 

اقتصاد نظری از دانشگاه ایست آنگلیا بوده و 

مدیرکل سابق دفتر امور اقتصاد کالن سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی است.

آقای کردبچه ةم اینک مشاور معاون 

برنامه ریزی و نظارت راةبردی ریاست جمهوری 

ةستند.



13
93

یر 
  ت

71
ره 

ما
ش

49

فراین��د 3 مرحل��ه ای یادش��ده در واقع به 
معنی تدوین یک برنامه مالی )فرایند تفکر(، 
تدوین بودجه )چارچ��وب قانون عملیاتی( و 

اجرای بودجه )فرایند اجرا( می باشد. 
3 مرحل��ه یادش��ده را همچنی��ن می توان 
به ص��ورت: »برنامه ریزی تخصیص منابع«، 
»مدیری��ت اس��تفاده از مناب��ع« و »نظام های 

اطالعاتی« عنوان کرد.
»برنامه ری��زی تخصیص منابع« ش��امل 
تش��خیص منابع قابل دریافت، هزینه های 
مرب��وط به افزایش دریافت ها و تش��خیص 
اقتص��اد  و  دول��ت  بودج��ه  بی��ن  ارتب��اط 
می ش��ود. این فرایند ش��امل اولویت بندی 
هدف ه��ای سیاس��تی همراه ب��ا تخصیص 
مناب��ع به خدمات موج��ود و جدید و تدوین 
تغیی��رات  ب��رای  اضط��راری  برنامه ه��ای 

غیرمترقبه اس��ت.
»مدیریت اس��تفاده از منابع« باید براساس 
3 اص��ل کل��ی قانونمن��دی، پاس��خگویی و 
کفایت نظام های تحوی��ل کاال، انجام گیرد. 
منظ��ور از قانونمن��دی، کاربرد وج��وه برای 
هدف هایی اس��ت که به تصوی��ب قوه مقننه 
رسیده اس��ت. در این خصوص، کنترل های 
اج��را و حس��ابداری نقش اساس��ی دارند و از 
طریق اب��زار: تخصیص، تعه��د، پرداخت و 
اس��تفاده از کااله��ا و خدم��ات و جریان پول 
کنت��رل می ش��ود. منظ��ور از پاس��خگویی، 
اجرای ش��فاف و باتدبیر سیاس��ت ها اس��ت و 
کفایت نیز به ظرفی��ت تولید نتایج مربوط به 

هزینه ها مربوط می شود.
تولی��د  ش��امل  اطالعات��ی«  »نظام ه��ای 
اطالعات برای استفاده توسط تصمیم گیران 
درون دول��ت و ت��ا ح��دودی خ��ارج از دولت 
اس��ت. این اطالع��ات باید به نحو س��ازگار و 

قابل مقایس��ه طی زمان انجام گیرد و تطابق 
درامد، محص��ول و هزینه خدمات را در یک 

چارچوب زمانی آسان کند. 
 

در تجربه ه�ای موفق جهان�ی چه روش 
ی�ا روش هایی ب�رای مدیری�ت هزینه ها 
و اندازه گی�ری کارایی و اثربخش�ی به کار 

رفته است؟

کردبچه
من به ط��ور خالصه ب��ه تجربه چند کش��ور مهم 

اشاره می کنم.

کان�ادا: اصالح نظام بودجه ریزی این کش��ور از 

دهه 1960 آغاز ش��د. در این دهه توجه بیش��تر 

معط��وف به مرتب��ط س��اختن مخارج ب��ه نتایج 

ارزیاب��ی  ب��ود. در ده��ه 1970  و محص��والت 

برنامه ه��ا و اثربخش��ی آنه��ا در دس��تور کار قرار 

گرف��ت و مهم تری��ن تح��والت انجام گرفت��ه در 

این زمینه تاکنون عبارت بوده اس��ت از: بررسی 

برنامه ه��ا در فراین��د هزین��ه به منظ��ور کاه��ش 

کس��ری بودجه، تغییر نظ��ام مدیریت هزینه ها و 

گزارش دهی نتایج و عملکردها، تأکید بر کیفیت 

خدمات ارائه شده و تعیین استانداردهای خدمات 

برون س��پاری  عملکرده��ا،  از  گزارش گی��ری 

حس��ابداری  نظ��ام  اص��الح  دولت��ی،  خدم��ات 

بودج��ه، اص��الح روش گزارش گی��ری به منظور 

ارائه اطالعات مناس��ب تر و ابالغ دس��تورالعمل 

ارزیاب��ی نتای��ج و تعهدات دس��تگاه های اجرایی 

ش��امل: اندازه گی��ری عملک��رد، گزارش دهی و 

ارزیاب��ی.

اس�پانیا: قب��ل از ده��ه 1980 مهم تری��ن هدف 

دس��تگاه مس��ئول بودج��ه، تنظیم ام��ور مخارج 

بود. از س��ال 1982، اقدام��ات مربوط به اصالح 

س��اختار بودج��ه و فراین��د تخصی��ص مناب��ع و 

حرکت از مب��ادالت دوجانبه به چندجانبه، تلفیق 

بودجه ریزی مبتنی بر

عملکرد )عملیاتی(

 عوامل 

»صرفه جویی« 

و

 »اثربخشی« 

را به ابعاد سنتی

 بودجه ریزی

 اضافه می کند
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فراین��د حسابرس��ی در روش ه��ای تهی��ه و 

تنظی��م بودج��ه و توجه بیش��تر ب��ه عملکرد 

دس��تاوردهای خاص به عمل آمد. همچنین 

کارای��ی بخ��ش دولت��ی از طری��ق اص��الح 

ساختار س��ازمانی و ارائه خدمات حرفه ای تر 

و برون س��پاری ارتقا یافته اس��ت.

ایرلند جنوبی: از س��ال 1997 اقداماتی در 

زمینه حرکت از روش سنتی اتکا به مدیریت 

خدمات دولتی به نهاده ها به سوی دستیابی 

نتایج به عمل آمده اس��ت. براس��اس قانون 

ه��ر وزارتخانه و دس��تگاه اجرایی مکلف به 

انجام بررسی های س��االنه هزینه ای است. 

همچنی��ن در س��ال های اخی��ر اقداماتی در 

زمین��ه نتیجه محور ک��ردن هزینه ها به عمل 

آمده اس��ت که در ای��ن زمین��ه می  توانیم به 

موافقتنامه مش��ارکت اجتماعی ملی و جایزه 

مل��ی ب��رای پیش��نهاد واگ��ذاری بخش��ی از 

خدمات دولت��ی به بخش خصوصی اش��اره 

کنیم.

ش�یلی: در این کشور از دهه 1990، توسعه 

نهاده ه��ای مال��ی ام��کان حرکت به س��وی 

بودجه ریزی مبتنی ب��ر عملکرد و نتایج را به 

وجود آورد که مهم ترین تصمیم گیری در این 

زمین��ه اضافه نمودن ش��اخص های عملکرد 

در مجموعه ش��اخص های مرتبط با حقوق و 

دستمزد بوده اس��ت. البته بروز بحران مالی 

نیز به این امر کمک بس��زایی نموده اس��ت. 

در س��ال های ابتدای��ی ده��ه 2010 قان��ون 

ش��فافیت به تصویب رس��ید که در این قانون 

پاس��خگویی مدی��ران و نتای��ج و عملکردها 

نقش اساسی در اصالحات دارند. 

انگلیس: در سال 1998 دولت مجموعه ای 

از اصالح��ات مخ��ارج دولت��ی را در قال��ب 

»برنام��ه بررس��ی جام��ع مخ��ارج« ارائه کرد 

ک��ه ای��ن مجموع��ه ش��امل ی��ک برنام��ه 3 

س��االنه مخارج به منظ��ور مدیریت خدمات 

عمومی برای دس��تگاه های اجرایی، داشتن 

بودجه ه��ای ج��اری و س��رمایه گذاری مجزا 

به منظور جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن 

طرح ه��ای س��رمایه گذاری ض��روری و ارائه 

نظام حس��ابداری جدی��د برای کنت��رل روند 

مخ��ارج اس��ت. همچنی��ن حرکت به س��وی 

هدف های بلندمدت تر برای تخصیص منابع 

بودج��ه نیز مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. در 

برنام��ه یادش��ده 600 هدف عملک��ردی در 

35 موضوع مختلف پیش بینی ش��ده اس��ت 

که بیش��تر این هدف ها درخصوص داده ها و 

فرایندها اس��ت و رویکرد آنها بیشتر معطوف 

به عملکرد و نتایج است. براساس مجموعه 

یادشده دس��تگاه های اجرایی س��االنه دوبار 

گ��زارش عملک��رد هدفه��ای خ��ود را ارائ��ه 

می کنند.

از  نتای��ج«  و  »عملک��رد  قان��ون  امری�کا: 

س��ال 1993 مبنای تهی��ه و تنظیم بودجه 

ب��وده اس��ت. در ای��ن قان��ون برنامه ریزی 

استراتژیک، کنترل و ارزش��یابی عملکرد، 

انعطاف پذیری و پاس��خگویی م��ورد تأکید 

قرار گرفته اس��ت.

در قان�ون برنام�ه چه�ارم و پنج�م 
توسعه، بخش عمومی ملزم به تهیه 
و ارائه بودجه ساالنه در قالب بودجه 
عملیاتی شده اس�ت. مفهوم بودجه 

عملیاتی چیست؟

کردبچه
ب���ودج���ه ری����زی مبتن�����ی ب�������ر 
عملک����رد )عملی�����ات��ی( ع���وام��ل 
»اث���ربخش��ی«  و  »ص�رف�ه ج�وی��ی« 

الزم است

 گزارش های زیر 

در طی سال

 تهیه شود

 و در اجرای بودجه

 مورد استناد و استفاده

 قرار گیرد:

•  گزارشهای

جریان های نقدی روزانه

•  گزارشهای ماهانه

 اجرای بودجه براساس

 نظام طبقه بندی بودجه

•  گزارش تخصیص

 اعتبارات ساالنه 
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بودجه ری��زی  س��نت��ی  ابع��اد  ب��ه  را 
بی��ن  نظ��ام  ای��ن  می کن��د.  اضاف��ه 
»کارای��ی« و »اثربخش��ی« تمای��ز قائل 
می ش��ود. در »کارای��ی« اس��تفاده مفید 
از مناب��ع موردنظر اس��ت، در حالی که 
»اثربخش��ی« با عملکرد مرتبط اس��ت. 
در بودجه ری��زی مبتن��ی ب��ر عملک��رد 
اس��ت  به نحوی  عملی��ات  طبقه بن��دی 
که هدف ها ش��فاف تر بیان می ش��وند، 
ب��وده و در  بودج��ه آس��ان تر  ارزیاب��ی 
روش هزینه یاب��ی آن ارتباط بین داده 
و س��تانده م��ورد توجه ق��رار می گیرد. 
بودجه ریزی  نظ��ام  ه��دف  مهم تری��ن 
نظ��ام  اص��الح  عملک��رد  ب��ر  مبتن��ی 
مدیری��ت بخ��ش عموم��ی و افزای��ش 
اثربخش��ی مخ��ارج این بخش اس��ت. 
اص��الح  ای��ن  اساس��ی  ویژگی ه��ای 

عبارتند از: 
و  مسئوالن  پاسخگویی  ارزیابی   •
براساس  اجرایی  دستگاه های  مدیران 
آنان،  فعالیت های  دستاوردهای  معیار 
نیل  جهت  آنان  تأثیرگذاری  دامنه  و 
که  امکاناتی  و  بودجه  و  دستاوردها  به 
مصرف  به  دستاوردها  تحقق  برای 

است؛ رسیده 
از  پاس��خگویی  تحکی��م  و  تضمی��ن   •
طری��ق انعقاد قرارداد و مبادله تفاهم نامه  
مس��ئوالن  و  مدی��ران  بی��ن  عملک��رد 
رده های مختلف دس��تگاه های اجرایی و 

سازمان مسئول بودجه ریزی کشور؛
• اس��تقرار نظام بودجه ری��زی هدفمند و 

نتیجه محور؛ و
• ارزیابی مس��تمر عملکرد مدیران و مبنا 

قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از 
معیارهای تخصیص اعتبارات.

فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
از چهار مرحله زیر تشکیل شده است:

• بازبینی و احصای برنامه های اجرایی و 
فعالیت های دستگاه های اجرایی؛

• تعیین شاخص های عملکرد و هدفهای 
کمی مربوط به هریک؛

برنامه ه��ا و فعالیت ه��ا و  • هزینه  یاب��ی 
تعیین هزینه تمام ش��ده کاالها و خدمات 

ارائه شده از سوی دولت؛ و
• مدیری��ت فراین��د بودجه ری��زی مبتنی 
ب��ر عملک��رد )نظ��ارت، گزارش گیری و 

ارزشیابی(.

رویکرد بودجه عملیاتی در ایران چه 
ویژگی هایی دارد؟ چه پیش�رفت ها و 
موفقیت هایی داشته است؟ چه راهی 

در پیش دارد؟

کردبچه
عملکرد  مبتنی بر  بودجه ریزی  اس��تقرار 
در ای��ران از س��ال 1384 مطرح ش��د و 
این امر مهم قرار بود در 3 مرحله انجام 

پذی��رد:
مرحل��ه اول: بودجه ری��زی مبتن��ی ب��ر 

عملکرد با هدف شفاف س��ازی؛
مرحل��ه دوم: بودجه ری��زی مبتن��ی ب��ر 

عملکرد با هدف افزایش کارایی؛ و
مرحل��ه س��وم: بودجه ری��زی مبتن��ی بر 

عملکرد با هدف افزایش اثربخشی. 
برش��مردم  ک��ه  مراحل��ی  اج��رای  در 
اقدامات��ی انجام گرفته یا بای��د به اجرا در 
آید که این اقدامات به ترتیب عبارتند از:

»مدیریت هزینه«

 فرایند جامعی است

 که به 

تصمیم گیری مؤثر 

در مصرف

 منابع عمومی

 کمک می کند
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درخص�وص  انجام ش�ده  اقدام�ات 
ب�ر  مبتن�ی  بودجه ری�زی  اس�تقرار 
عملکرد در ایران قبل از س�ال 1392 
اقدامات انجام ش�ده طی دوره 1386 -1384 

ذی��ل  فعالیت ه��ای  و  برنامه ه��ا  بررس��ی   •
دستگاه های اجرایی،

• تهیه برنامه ساالنه سال 1385،
و  برنامه ه��ا  کّم��ی  هدفه��ای  تعیی��ن   •

فعالیت های دستگاه های اجرایی،
• توزیع و تخصیص هزینه های دستگاه های 

اجرایی برحسب فعالیت ها،
• تعیین هزینه واحد فعالیت ها، و

• مبادله موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای با 
منظور کردن برنامه های اجرایی و فعالیت ها 

و هدفهای کّمی ذیربط.
اقدامات انجام ش�ده طی دوره 1387-1391

• ح��ذف فرم ها و دس��تورالعمل بودجه ریزی 
مبتنی  بر عملکرد از بخشنامه بودجه،

• ح��ذف اطالع��ات مرب��وط ب��ه فعالیت  ها و 
اهداف کّمی ذیربط از موافقتنامه ها،

افزای��ش تع��داد و اعتب��ارات ردیف ه��ای   •
متفرقه و متمرکز، و

ب��ر ع��دم  مبتن��ی  بودجه ری��زی  اس��تقرار   •
ش��فافیت، عدم پاس��خگویی، ع��دم رعایت 
به ج��ای  مال��ی  بی انضباط��ی  و  قان��ون 

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.
همانطور ک��ه مالحظه می کنی��د اقدامات 
انجام ش��ده در ای��ن دوره کاماًل ب��ا هدفهای 
بودجه ری��زی مبتنی  بر عملک��رد مغایر بوده 

است.
اقدامات انجام ش�ده در جهت استقرار 
در  عملک�رد  ب�ر  مبتن�ی  بودجه ری�زی 

فرایند تهیه بودجه س�ال 1393
• تشکیل ستاد راهبردی بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد در معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور و کارگروه تخصصی 
آن،

• تهیه دستورالعمل اجرایی ماده 219 قانون 
برنامه پنجم توسعه،

• برگ��زاری اولی��ن هم اندیش��ی بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد،

بخش��نامه  در  پیش بینی ش��ده  تمهی��دات   •
بودجه 1393،

• برگ��زاری 4 کارگاه آموزش��ی برای کارکنان 
معاون��ت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 

رئیس جمهور،
هم اندیش��ی  جلس��ه  دومی��ن  برگ��زاری   •

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،
• تهیه برنامه ساالنه سال 1393،

• براورد هزینه تمام شده فعالیت های تعدادی 
از دستگاه های اجرایی، و

• تصویب ج��زء »ز« تبصره 20 قانون بودجه 
.1393

پیش�نهاد س�امان اقدام�ات مرب�وط به 
اج�رای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از 

سال 1393
تکمیل اقدامات انجام گرفته در سال 1392

• بازنگری برنامه های اجرایی و فعالیت های 
ذیل دستگاههای اجرایی،

• تعیی��ن هدفهای کّمی برنامه های اجرایی و 
فعالیت ها )شاخص های عملکرد( با استفاده 
از هدفهای درج ش��ده در قانون برنامه پنجم 
توس��عه و بس��ته های اجرایی موض��وع ماده 

217 قانون برنامه پنجم،
• براورد هزینه تمام شده هریک از فعالیت ها 
با اس��تفاده از دس��تورالعمل موضوع پیوست 

شماره 4 بخشنامه بودجه 1393، و
از  هری��ک  تمام ش��ده  هزین��ه  مقایس��ه   •
فعالیت ها با اعتب��ارات مصوب قانون بودجه 

سال 1393،

دستیابی به 

دو ویژگی

 اساسی

 نظام های جدید

 بودجه نویسی

 یعنی

 شفافیت

 و

 پاسخگویی

 نیازمند 

یک نظام پیشرفته

گزارش گیری است
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• ب��راورد اعتب��ارات هزینه ای س��ال 
1394 براس��اس اقدام ه��ای ف��وق و 
مالحظات مرب��وط به: صرفه جویی، 
انج��ام  و  اثربخش��ی  و  کارای��ی 
معاون��ت  ب��ا  الزم  هماهنگی ه��ای 
راهب��ردی  نظ��ارت  و  برنامه ری��زی 

رئیس جمهور.
اصالح زیرساخت های نظام بودجه ریزی

•  اص��الح قوانی��ن و مق��ررات ناظر بر 
نظام بودجه ریزی،

•  اصالح نظام حسابداری بودجه،
•  اصالح نظام نظارت بودجه، و

• آموزش و اشاعه فرهنگ بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد.

بهب�ود گزارش�گری مال�ی بخش 
ب�ه  می توان�د  چگون�ه  عموم�ی 
پاس�خگویی  مس�ئولیت  ارتق�ای 
ف��راین�د  عم��وم�ی و تس�هی�ل 
تصمیم گی�ری بخش ه�ای مختلف 

کمک کند؟

کردبچه
از  س��نتی  و  مق��دم��ات��ی  ه����دف  
گ��زارش گی��ری نش���ان دادن می�زان 
تمکی��ن نس��بت ب��ه بودج��ه مصوب 
گ��زارش گی��ری در  اگ��رچ��ه  اس��ت. 
کش��ورهای با نظ��ام پارلمانی همواره 
عمل شده اس��ت اما در دیگر کشورها 
هم��واره به عنوان ی��ک چالش عمده 
نظام بودجه ریزی مطرح بوده اس��ت. 
در ه��ر حال دس��تیابی ب��ه دو ویژگی 
اساسی نظام های جدید بودجه نویسی 
یعنی شفافیت و پاس��خگویی نیازمند 
ی��ک نظ��ام پیش��رفته گزارش گی��ری 

است.

نظ��ام گزارش گی��ری بودج��ه بای��د 
نش��ان دهنده چگونگی عملکرد دولت 
ب��وده و ق��ادر به پاس��خگویی ب��ه این 

سئوالها باشد:
مناب��ع  آی��ا  بودج�ه-  یکپارچگ�ی 
الزام��ات  و  اختی��ارات  ب��ا  هماهن��گ 
اس��ت؟  یافت��ه  اختص��اص  قانون��ی 
وضعی��ت مناب��ع و مص��ارف بودج��ه 
چگونه اس��ت؟ )کس��ری تأمین شده، 

تعهدات انجام نشده(.
عملک�رد عملیاتی- هزین��ه عملیات 
به چ��ه میزان اس��ت؟ چگون��ه تأمین 
مال��ی می ش��ود؟ وضعی��ت عملک��رد 
چگونه است؟ حدود بدهی های ناشی 
از اجرای بودجه به چه میزان اس��ت؟ 
دول��ت چگون��ه دارایی ه��ای خ��ود را 

مدیریت می کند؟
بهب�ود وضعیت- وضع مالی دولت در 
روند بهبود اس��ت یا بدتر ش��ده است؟ 
چه تمهیداتی در مورد آینده اندیشیده 

شده است؟
نظ�ام نظ�ارت و کنترل- آی��ا نظامی 
برای تمکی��ن مؤثر، مدیری��ت کارامد 
دارایی ه��ا و عملک��رد مطل��وب وجود 

دارد؟

ارائه اطالعات مقایسه ای با بودجه 
تا چه حد می تواند موجب بهبود در 
گزارشگری مالی در بخش عمومی 

شود؟

کردبچه
یافته ه��ای گزارش��گری  از  اس��تفاده 
عملک��رد  بهب��ود  و  اص��الح  ب��رای 
ه��دف اصل��ی ایج��اد نظ��ام کنترل 
اس��ت.  نتیجه مح��ور  ارزش��یابی  و 

استفاده از

 یافته های

 گزارشگری

 برای اصالح

 و بهبود عملکرد 

هدف اصلی

 ایجاد نظام

 کنترل و ارزشیابی

 نتیجه محور است 
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بح��ث اصل��ی ای��ن نظ��ام تنه��ا تولی��د مس��تمر اطالعات 
مرب��وط ب��ه نتایج نیس��ت. منظور اصل��ی، ارائه اطالعات 
ب��ه اس��تفاده کنندگان مناس��ب در زمان مناس��ب اس��ت تا 
بتوان از این اطالعات در ارتقای نحوه مدیریت س��ازمان 
به��ره گرف��ت. مهم ترین م��وارد اس��تفاده از یافته ها نظام 
کنت��رل و ارزش��یابی مبتن��ی بر نتایج به ش��رحی اس��ت که 

برمی ش��مارم:
1- پاسخ به مسئولین و نیاز جامعه،

2- کمک به تدوین و توجیه درخواست های بودجه ای،
3- کمک به اتخاذ تصمیم در زمینه تخصیص منابع،

4- انج��ام آزمون ه��ای عمی��ق در زمینه مش��کالت موجود در 
عملکرد و اصالحات موردنیاز،

5- برانگیختن کارکنان به تداوم روند برنامه اصالحات،
6- تنظیم و کنترل عملکرد طرف های قرارداد،

7- فراه��م ک��ردن اطالع��ات خ��اص ب��رای ارزش��یابی دقیق 
برنامه ها،

8- پشتیبانی و حمایت برنامه های راهبردی و سایر برنامه های 
بلندمدت از طریق فراهم کردن اطالعات پایه و اصالح روند،

9- کمک به ارائه خدمات با کارایی بیشتر، و
10- برق��راری ارتب��اط نزدیک تر ب��ا عموم برای جل��ب اعتماد 

بیشتر.

پیش�نهاد ش�ما برای بهبود گزارش�گری مال�ی و برون 
رفت�ن از مش�کالت مدیری�ت هزینه در بخ�ش عمومی 

چیست؟

کردبچه
الزم اس��ت گزارش��هایی که ب��ه آنها اش��اره می کنم، در طی 
س��ال تهیه و در اجرای بودجه مورد اس��تناد و اس��تفاده قرار 

گی��رد:
•  گزارش�های جریان های نقدی روزان�ه- در این گزارش ها 
جریان های ورودی و خروجی نقدی باید مش��خص ش��ود. در 
ارائه پیش بینی جریان های نقدی بهتر است جزئیات درامدها و 
هزینه ها براساس طبقه بندی اقتصادی به صورت هفتگی ارائه 

شود.

•  گزارش�های ماهان�ه اج�رای بودج�ه براس�اس نظ�ام 
طبقه بن�دی بودجه- در این گزارش��ها اطالع��ات زیر باید ارائه 

شود:
-  توزیع اعتبارات اولیه،

-  توزیع اعتبارات تجدیدنظرشده، 
-  تخصیص اعتبارات، و

-  تعهدات، مخارج در مرحله تش��خیص و پرداخت یا معوقه ها 
و پرداخت ها.

•  گزارش تخصیص اعتبارات ساالنه- در بیشتر کشورها، 
گ��زارش تخصیص س��االنه معم��واًل به دیوان محاس��بات و 
مجل��س ارائه می ش��ود. این گ��زارش ضروری اس��ت، ولی 
برای ارائه اطالعات کاف��ی درخصوص عملکرد مالی ناکافی 
اس��ت و می تواند فقط بخشی از نظام گزارش دهی محسوب 

شود.
 در بس��یاری از کشورهای در حال توس��عه، تولید و انتشار 
گزارش س��االنه حداقل یک س��ال طول می کشد و در نتیجه 
استفاده ای برای اس��تفاده کنندگان ندارد. همچنین با در نظر 
گرفتن زمان موردنیاز برای کنترل این حس��اب ها، اطالعات 
مقدمات��ی در مورد اج��رای بودجه باید حداکث��ر ظرف 2 ماه 

بعد از دوره بودجه تهیه و انتش��ار یابد.

ب�ار دیگر ب�رای ص�رف وق�ت ارزش�مندتان و امکانی 
ک�ه ب�رای انجام ای�ن گفتگ�و و ط�رح نقطه نظراتتان با 
مخاطب�ان مجل�ه حس�ابرس برایم�ان فراه�م آوردید 
باش�د  مقدم�ه ای  امیدواری�م  و  سپاس�گزاریم  بس�یار 
برای انع�کاس مطالب بیش�تر درباره تح�والت بودجه 

عملیاتی در کش�ور.




