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 كد(. 70مديريت حسابرسی و نظارت مالی )

داری كهل كهشور  خزانهاصالت و افزوده آن به دان :  ،گیری  نتیجه

نقشی كلیدی در بهبود مديريت منابع مالی دولت در بخش عمومهی دارد و 
برانگیز خواهد بود. چارچوب پیشنهادی ايهن پژوههش  ناكارآمدی آن چالش

توانهد بهه  نخستین چارچوب منسجم برای بهبود وضعیت موجود است و می
 گذاران اين نهاد بیايد. كار سیاست
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Abstract 
 

Subject and Purpose of the Article: General 
Treasury Administration is one of the key units that 
can increase the efficiency of government financial 
management. The purpose of this study is to design 
a framework for improving the financial management 
of the General Treasury Administration in Iran. 
Research Method: This study has adopted the 
qualitative approach and the required data have 
been collected trough library research and field 
study. First, the academic literature and regulations 
are collected and analyzed, and then, the opinions 
of a focus group on the analysis are synthesized. 
The theme analysis method has been used to analyze 
the data. 

Research Findings: After analyzing the data, 94 
initial codes were identified for improving the current 
situation of the General Treasury Administration's 
financial management, 50 codes in the rules and 
regulations section and 44 codes in the processes 
section. These codes were eventually categorized 
into six dimensions: budget management (12 
codes), public resource management (11 codes), 
bank account management (13 codes), cost               
management (14 codes), accounting management, 
and finance reporting (11 codes), audit management 
and financial supervision (17 codes). 

Conclusion, Originality and its Contribution to 
the Knowledge: The General Treasury Administration 
has a key role in improving the financial management 
of the government in the public sector. The          
proposed framework of this research is the first 
tool for improving the current state and can help 
policy-makers in this center. 

Keywords: General Treasury Administration,  
Financial Management, Budget Management, Public 
Sector, Iran. 

JEL Classification: I19, H83, M41 
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 1مقدمه
های  اجرای كارای بودجهه و مهديريت منهابع مهالی از دغدغهه

رونهد. همچنیهن،  ها در سده كنونی به شهمار می كلیدی دولت
بردار از بودجه بايد بهه موقهع  های بهره منابع مورد نیاز دستگاه

رو، تأمین شود تا هزينه استقراض دولت كهاهش يابهد. از ايهن
های گونهاگونی هماننهد  مديريت مالی دولت دربردارنده فعالیت

مديريت بودجه، مديريت عملیات مالی دولهت، و حهسابداری و 
(. برای انجام هرچه 4777، 4حسابرسی است )پاتاناياک و كوپر

هها بهه واحهدهايی كلیهدی بهه نهام  ها، دولت بهتر اين فعالیت
نیاز دارند كه رسالتش مديريت وجهوه، مديريهت     “داری خزانه  ”

بینی جريان وجوه نقهد،  ريزی و پیش های بانکی، برنامه حساب
(. در ايههران نیههز 4772، 6و مههديريت مههالی اسههت )ه ههشیم

ايجهاد شهده كهه نقهشی كلیهدی در     “داری كل كهشور خزانه  ”
های بخش عمومهی و مديريهت  تقويت كنترل دولت بر هزينه

نقدينگی دارد و عملیات  منابع مالی دولت را در بودجه عمومی 
اندازی كامل حساب واحد خزانه  تحت پوشش قرار داده و با راه

در بانک مركزی، كنترل وجوه بر كلیه عملیات مالی دولهت را 
 ممکن ساخته است.

  داری كهل از سوی ديگر، نظام نوين مديريت مالی خزانهه
كشور به عنوان يک موضوع منحصر به فرد، از اهمیت خاصی 
برخوردار است. مديريت وجوه نقهد نهیز بهه عنهوان بزرگتريهن 

كهل، در بهسیاری از كهشورها در چهارچوب  داری  رسالت خزانه
داری طراحهی و تهدوين گرديهده اسهت.  مديريت مهالی خزانهه

های نقهدی و  اطمینان يافتن از متمركهز بهودن مانهده حهساب
های عمومهی دولهت مهستلزم   اعمال نظارت مهالی بهر هزينهه

داری متمركهز خواههد بهود. در برخهی از  طراحی نظهام خزانهه
های در حههال توسههعه، ضههع  بانکههداری و زيرسههاخت   كههشور

شهود، امها بیهشتر كهشورها سههم  فناوری مهانع ايهن كهار می
بزرگتری از وجوه نقدشهان را بهرای مبهادالت در سهطح ملهی 

يا بهرای پرداخهت   های عمومی دولت(  پرداخت بدهی و هزينه )
دهنهد.  حقوق و مزايای كاركنان دولت مورد اسهتفاده قهرار می

داری كهل،  بنابراين اولین گام برای اجرای مديريت مالی خزانه
متمركههز سههازی روزانههه مبههادالت انجههام شههده در سههطح 

، 2های اجرايی بخش عمومی خواهد بود )ه شیم و آلهن دستگاه
4777 .) 

عنهوان ابهزاری بهرای ايجهاد يهک   حساب واحد خزانه به
های بانکی از طريه  بانهک  ساختار واحد و يکپارچه از حساب

های مالیهاتی و غیرمالیاتهی  شود تمام درآمهد مركزی باعث می

شهوند  ها به درستی و به موقع ساماندهی  آوری و پرداخت جمع
 (.4777)پاتاناياک و كوپر، 

مديريت نقدينگی دولت شهامل تمركهز تهوازن پهول نقهد 
های   دولت و ايجاد يک حساب واحد خزانهه از طريه  سیهستم

هها و چهارچوب حهسابداری  مدرن، پهردازش مناسهب تراكنش
)پردازش معامالت دولت با تکیهه بهر معهامالت الکترونیکهی(، 

های پرداخت، توانايی ايجاد نظارت بهر جريهان   بانکی، سیستم
گذاری اطالعههات  نقههدينگی ورودی و خروجههی و بههه اشههتراک

مرتبط با بدهی و مديريت نقدينگی، تواف  رسمی بیهن وزارت 
امور اقتصادی و دارايی و بانک مركزی، استفاده از ابزار كوتهاه 

(. 4777، 2ها( اسههت )ويلیههامز مههدت )اوراق بههدهی، سههپرده
قانون محاسهبات عمومهی  742در اجرای ماده   داری كل خزانه

توانهد در شهرايط  های مذكور می  كشور و با استفاده از مکانیزم
بحرانی به صورت موقت از موجودی حهساب امهانی سهپرده و 

های دولتههی  های اختصاصههی و شههركت تمركههز وجههوه درآمههد
قهانون اساسهی؛  26استفاده كند. همچنیهن، در اجهرای اصهل 

های دولت را بهه  بايست كلیه دريافت كشور می  داری كل خزانه
های دولت نیز  حساب واحد خزانه متمركز كرده و كلیه پرداخت

بر اساس قوانین و مقررات در وجه ذينفع نهايی كارسازی كند. 
های فناوری اطالعات بهرای اثربخهشی نظهام  علیرغم فرصت

های  های ناشی از فقدان زيرساخت اقتصادی دولت، محدوديت
های مالی و بانکی از جمله عوامل مؤثهر در   نرم افزاری سیستم

اسهت. عهدم   داری كهل اجرای ناكارآمد مهديريت مهالی خزانهه
تواند  داری كل، سرانجام، می اجرای كارآمد مديريت مالی خزانه

بههه عههدم شههفافیت مههالی، دشههواری نظههارت مههالی، دشههواری 
گههیری، تخههصیص ناكارآمههد منههابع، تههضعی  نظههام  گزارش

محاسههباتی، و غههیره شههود كههه خههالف اصههول و اهههداف 
های كلی ابالغی اقتصاد مقهاومتی اسهت. در راسهتای  سیاست

داری كل، نخستین كار طراحی مدل  بهبود مديريت مالی خزانه
مفهومی و مرز كهاركردی خزانهه در وضهع مطلهوب و تعییهن 
ها  ارتبا  اجرايی و اطالعاتی آن با ديگهر فرآينهدها و سهازمان

های مؤثری در اصالح ساختار نظام   تواند گام می  است. اين كار
 مالی كشور فراهم آورد.

كرد منابع مالی در جاهايی  در نتیجه، مسائلی همانند هزينه
كرد منابهع  شده، دشواری رصهد هزينهه های تعیین غیر از محل

بندی مناسب در مخارج دولتی، عدم انطبهاق  دولتی، نبود طبقه
ای با خدمات تعري  شده دسهتگاه اجرايهی،  های بودجه فعالیت

های ملموس قبهل ارزيهابی بهرای ههر فعالیهت  فقدان شاخص
كرد  ای، عههدم دسترسههی سههريع بههه اطالعههات هزينههه بودجههه
گذار بهه  های استانی و عهدم دسترسهی كهارای سیاسهت شاخه

 اين مقاله مستخرج از رساله دكتری است. .7
2.Pattanayak and Cooper 
3.Hashim 
4.Hashim & Allan 5.Williams 
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اطالعات مالی از مشکالت كنونهی در نحهوه ثبهت و تجمیهع 
ههها  كرد بودجههه در كههشور هههستند و اين اطالعههات هزينههه

دهنده آن هستند كه مديريت مهالی دولهت در ايهران بهه  نشان
شود. نظر به آنچه گفتهه شهد، ههدف  درستی و كارا انجام نمی

اصلی اين پژوهش طراحی چارچوبی باالدستی و مورد اجمهاع 
كهشور و تحلیهل   داری كهل برای بهبود مديريت مهالی خزانهه

تطبیقی موارد مستعد بهبود وضع موجود است. در ايهن راسهتا، 
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويی بهه سهه پرسهش كلیهدی 

 است:
( موارد مستعد بهبود وضع موجود نظهام مهديريت مالهی 7
 كشور چگونه است؟  داری كل خزانه
كههشور  كل داری  ( شهیوه مطلههوب مههديريت مهالی خزانههه4

 چگونه است؟ و
( الزامهات رسههیدن از وضههع موجههود بههه وضههع مطلههوب 6
 چیست؟

بايد توجه داشت كه مديريت مالی بخش عمومهی دولهت 
داری كل امکان پذير نبوده و  بدون استقرار مديريت مالی خزانه

داری كهل نهیز اسهتقرار  پیش نیاز اجرای مديريت مالی خزانهه
حساب واحد خزانه است، عنصر حیاتی پروژه سیستم اطالعات 

طراحهی مهدل مفهومهی   مديريت مالی بخش عمومی دولهت،
توانهد بهه  های ايهن پهژوهش می (. يافتهه4777، 3است )خهان

هايی بهرای  داری كهل سهرن  گذاران خزانهه مديران و سیاسهت
های آنهان بهه اثربخهشی  بهبود وضعیت موجود دهد تا تصمیم
 مديريت مالی در اين نهاد بیانجامد.

 

 مبانی نظری
های عمومی دولت مهسئله  تأمین منابع مالی برای انجام هزينه

بههسیار مهمههی اسههت كههه در اكههثر كههشورها در كههانون توجههه 

گذاران و مديران مالی است. به همین دلیل اسهت كهه  سیاست
( در چنهد سهال گذشهته PFMموضوع مديريت مالی دولهت )
های  هههای دانههشگاهی و نشههست سههوژه بههسیاری از پژوهش

ای بوده است. مديريت مالی دولت در سطح وسیع شامل  حرفه
و دولت و در سهطح محهدود   داری كل های خزانه تمامی فرآيند

 شامل مديريت بودجه و نقدينگی خواهد بود. 
توان سه زيرمجموعه برای مديريت مالی دولت متصور  می
های عمومهی دولهت،          گذاری ( مديريت دارايی و سهرمايه7شد: 
های  ( مهديريت بهدهی6داری كهل، و  ( مديريت مالی خزانهه4

داری كل  عمومی دولت. در اين میان نقش مديريت مالی خزانه
های مهديريت مالهی  كلیدی است. در شکل يک، زيرمجموعهه

 اند. داری كل نشان داده شده دولت و مديريت مالی خزانه
، مديريت مالی بخش عمومی دولت شامل: 7بر پايه شکل 
،  تهیهه و اجهرا( های مهالی، مهديريت بودجهه ) تدوين سیاسهت

هههای حههسابداری و قههوانین،  مههديريت عملیههات مههالی، كنترل
های  هها و بهدهی حسابرسی و ارزيهابی مهالی، مهديريت دارايی

های بهدهی عمومهی و  از سهوی ديگهر، سیاسهت  دولت است.
های مديريت آن مستلزم زيربنای قانونی قوی است، يک  شیوه

چارچوب حقوقی محکم قانونی، عوامهل سیاسهی و اقتهصادی 
های مديريت بهدهی را كنهترل و موجهب  مؤثر بر كیفیت رويه

ارتقای انضبا  و شفافیت مالی، گزارشگری مالی و پاسخگويی 
های عمومی پايدار بر ثبات اقتصادی  عمومی خواهد بود. بدهی

و مههالی مؤثههر بههوده و فرآينههد ايجههاد و اسههتراتژی مديريههت 
ها بها های عمومی را به منظور افزايش اعتبار برای دولت بدهی

هدف كاهش ريسک و هزينه استقراض بدهی بهه حمايهت از 
كند. مهديريت مهالی دولهت نیهز  اهداف بدهی پايدار كمک می

ههای دولهتی، و  های عمومی، قهانون وام شامل مديريت بدهی
شود. بانک مركزی نیز به عنوان عامهل  قوانین اوراق بهادار می

6.Khan 

 بوم مديريت مالی دولت در زيست  داری كل جايگاه مديريت مالی خزانه. 1شکل 
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دولت نقش مؤثری در اين زمینهه دارد )صهندوق بیهن المللهی 
 (.4772پول، 

نیز به لحاظ تمركز بر وجوه   داری كل مديريت مالی خزانه
ههای از اههداف  نقد و اوراق بهادار برای دسهتیابی بهه مجموع

هايهی  خاص ذكر شده در مديريت مهالی دولهت شهامل فعالیت
های بانکی، مديريهت  نظیر مديريت نقدينگی، مديريت حساب

مديريت  بودجه، مديريت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، 
بینی جريانات نقدی است.  ريزی مالی و پیش برنامه  حسابرسی،

البته بستگی به شرايط هر كشور و سهاختار تهشکیالت اداری، 
های مديريت مالی دولهت متفهاوت خواههد بهود )كتهاب  حوزه

، سهازمان همکهاری و 9مديريت مخارج عمومی دولت، بخش 
(. در اين پهژوهش بهر مهديريت مالهی 4779توسعه اقتصادی، 

داری كل تمركز شده است و بناست كه چارچوبی بهرای  خزانه
بهبود وضهعیت موجهود ارائهه شهود. ههدف از ارائهه چهارچوب 
منسجم در اين پژوهش، بر اساس آنچه در شکل يهک آمهده، 

های  داری كهل در زمینهه آن است كهه مهديريت مهالی خزانهه
مديريت حسابرسهی و نظهارت مهالی، مهديريت حهسابداری و 
گزارشگری مالی دولهت، مهديريت منهابع عمومهی و رسهیک، 

های بانکی، مديريت بودجه و كنترل تعههدات،  مديريت حساب
های عمومی دولت، و مدل مفهومهی مديريهت  مديريت هزينه

 مالی خزانه بهبود يابد.
 

 پیشینه پژوه 
ههای داخلهی  دههد كهه در پژوهش ها نشان می بررسی نوشته

كهشور توجهه   داری كل چندان به موضوع مديريت مالی خزانه
تهر،  تهوان در يهک نگهاه كالن نشده است. بها ايهن حهال، می

هايی را در زمینه مديريت مالی عمومی نوين، مديريت   پژوهش
های بانکی، مديريت نقهدينگی، حهساب واحهد خزانهه،  حساب

مديريت بودجه، پاسخگويی عمومی و نظارت مهالی، مديريهت 
های عمومی در پیوند بها ايهن پهژوهش دانهست. بهرای  هزينه

(، با روش پیمايش و رويکرد كمی به 7691نمونه، كردستانی )
های بکارگیری رويکهرد مهديريت مهالی عمومهی  بررسی پیامد

نوين پرداخت و به اين نتیجه رسهید كهه اصهالحات مديريهت 
مالی نوين شامل تغییر در سیهستم حهسابداری و گزارشهگری 

ريزی، تغیهیر نظهام كنهترل داخلهی و  مالی، تغییر نظام بودجهه
 سیستم حسابرسی بر مبنای عملکرد است.

(، بر اين باورند كهه سهاختار 7697مددی ) يادگاری و علی
داری كهشور كهه  های عمومهی و نظهام خزانهه مديريت هزينه

های سنتی نظام مالیه عمومهی اسهت و بهه  مبتنی بر چارچوب
های عديده پاسخگوی  دلیل برخورداری از مشکالت و نارسايی

نیازهای مالی و اطالعاتی سند بودجه كشور نبوده و معضالتی 

های مالهی  كه از اين منظر بر بودجه كشور از حیث عدم تعادل
وری( در  ای و يهها عههدم كههارايی و اثربخههشی )بهههره و بودجههه

باشد. از اين رو، لهزوم  تخصیص منابع عمومی و ... مترتب می
ايجههاد برخههی تحههوالت و اصههالحات سههاختاری در نظههام 

ناپذيهر  های عمومهی را اجتنهاب  داری و مديريت هزينهه خزانه
سازد. بر اين اساس بازگشت بهه تکهالی  قهانونی مقهرر در  می

برنامه چهارم توسعه و همچنین ضرورت تهداوم آن در برنامهه 
ريزی و خزانههه داری از  پنجهم در حههوزه اصهالح نظههام بودجهه

وضعیت فعلی به سهمت نظهام عملیهاتی و قیمهت تمهام شهده 
 تواند گام مؤثری در ايجاد تحول در اين حوزه باشد. می

(، نیز به بررسی موانهع 7692عموزادمهديرجی و حیدرپور )
داری كل كشور بهر كهاهش كیفیهت  ايفای نقش نظارتی خزانه

گزارشگری مالی دولت پرداختند و به اين نتیجهه رسهیدند كهه 
ای شفاف و يکپارچه، اسهتفاده نکهردن از  نبود اطالعات بودجه

چههارچوب گزارشههگری اسههتاندارد، اجرايههی نههشدن كامههل 
داری كهل كهشور، و  های نظارتی الکترونیکی در خزانهه سامانه

نبود اصالح و بازنگری در قهوانین مهرتبط مهالی و محاسهباتی 
 شود. باعث كاهش كیفیت گزارشگری مالی دولت می

(، با روش كیفی به تحلیل و نقد 7690روحانی و ابوحمزه )
فرآيندهای مديريت نقدينگی خزانه دولت در ايران پرداختنهد و 
به اين نتیجه دست يافتند كه اجهرای حهساب واحهد خزانهه و 

توانهد بهر  های درآمهد و هزينهه می متمركز كردن تمام حساب
 بهبود اين فرايندها مؤثر باشد. 

ريزی  های بودجه در نظام بودجه چاله (، نیز سیاه7692آذر )
ايران را واكاوی و بی توجهی دولت بهه كهارآيی، اثربخهشی و 

ها معرفهی  چاله شفافیت و پاسخگويی را از مهمترين اين سهیاه
 كرد. 

(، بها دو رويکهرد كمهی و 7692زيبا كردكار و همکهاران )
های پیمايش و مصاحبه بهه تبییهن مهشکالت و  كیفی و روش

های مديريت هزينه در بخش دولت پرداختند. بهر پايهه  حل راه
های آنان، تضاد قوانین و مقهررات مختله  بها ههم و بها  يافته

های حسابداری حاكی از آن است كه دولت در برنامه  استاندارد
های عمومی دولت ندراد و  مديريت هزينه خود عزم جدی برای

هها  فعالیت عدم توجه به كارآيی، اثر بخشی و صرفه اقتهصادی 
 مهمترين مشکل دولت است. 
(، نیز مديريت و كنهترل 7696به باور اكرمی و همکاران )

ناپهذير و  ها و تطبی  آن با اصول بودجه امهری اجتناب پرداخت
در اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتهصادی كمهک مؤثهری 

 خواهد كرد.
(، نیز در پیمايش خود به ايهن 7691زاده و رضايی ) دهقان

نتیجه رسیدند كه اجرای دستورالعمل جديد حسابداری خزانهه، 
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اتکها، قابلیهت مقايهسه و قابلیهت فههم   ، قابلیهت بهودن  مربو 
وجود، دسهتورالعمل  دههد. بهااين اطالعات خزانه را افزايش می

موقع بههودن  جديههد حههسابداری خزانههه، منجههر بههه كههاهش بههه
های پهژوهش حهاكی از  شود. در كل، يافته اطالعات خزانه می

آن بود كه اجرای دستورالعمل جديد حسابداری خزانه، كیفیهت 
دهههد. بنههابراين، نظههام نويههن  اطالعهات خزانههه را افههزايش می

حسابداری خزانه توانسته است در خصوص پاسخگويی و ارائه 
 اطالعات سودمند جهت تصمیمگیری سودمند واقع شود.

های گوناگون ديگری نیز برای ارتقاء عملکهرد  البته روش
اند. بههرای نمونههه،  خزانههه داری كههل كههشور پیههشنهاد شههده

گذاری  (، به بررسی تاثیر اشتراک7693محمودزاده و همکاران )
دانش بر ارتقاء عملکرد خزانه داری كل كشور پرداختنهد و بهه 

توانهد در ايهن  گذاری دانهش می اين نتیجه رسیدند كه اشتراک
( 7696زمینه نقشی مثبت ايفا كند. حقیقت منفهرد و شهعبانی )

نیز میزان تفکر استراتژيک مديران را در زمینه بهبود وضهعیت 
 دانند. داری كل كشور مؤثر می خزانه

هايهی  دههد كهه پژوهش بررسی آثار خارجی نیز نشان می
داری در كشورهای ديگر به انجهام رسهیده اسهت.  درباره خزانه

(، تاثیر سیاست اجهرای 4747برای نمونه، چوكونونی و چینتوا )
حساب واحد خزانه بر فساد كشور نیجريه را بررسی كردند و به 
اين نتیجه رسیدند كه پیش نیهاز شهفافیت و كهاهش فهساد و 
افزايش پاسخگويی مهالی در بخهش عمومهی، اجهرای كامهل 

 حساب واحد خزانه است. 
(، نیز نشان دادنهد كهه كنهترل 4773های پاتاناياک ) يافته

هزينه يکی از ضروريات اساسی در اصالحات قانون مديريهت 
 مالی دولت می باشد. 

(، هههم بههر ايههن باورنههد كههه 4779نلیههشر و همکههاران )
سازی عملیات مالی دولهت بها اصهالح  هوشمندسازی و شفاف

سهازی اطالعهات مالهی  داری كهل و يکپارجه های خزانه فرآيند
 امکانپذير خواهد بود. 
(، مديريت نقدی دولت و ارتبا  بین 4770)  0پسوا و ويلیام

های آنها نهشان  خزانه و بانک مركزی را بررسی كردند و يافته
های بهانکی و نظهارت بهر نقدينگهی  دادند كه مديريت حساب

های دولهتی نهزد  بخش عمومی صرفا از طري  استقرار حساب
 بانک مركزی انجام خواهد شد. 

(، روشهن شهد كهه هیهت ارتبها  4779در پژوهش ايمام )
 بینی بودجه وجود ندارد.  های نقدی و پیش مؤثری بین درآمد

نیهاز  (، ههم پیش4772از ديدگاه ايان لیونرت و فهاينبويم )
 ريزی دولتی است. مديريت مالی دولت، اصالح قانون بودجه

دهد كه در خصوص  های پیشین نشان می بررسی پژوهش
داری كهل بهه روش حهسابداری  مديريت مالی دولت و خزانهه

های نشده اسهت و صهرفا در  سازی آن اشار خزانه و نحوه پیاده
خصوص روش حهسابداری بهر مبنهای تعههدی و گزارشهگری 

ريزی مبتنی بر عملکرد و نحوه استقرار كامهل آن  بودجه  مالی،
های اجرايی مباحثی مطرح شده  در دوره گذار در سطح دستگاه

است. همچنین، نحوه استقرار حساب واحد خزانه با توجهه بهه 
های بانک مركزی و همچنیهن مهشکالت ناشهی از  زيرساخت
های مههورد  های دولههتی در تمههامی كههشور داری شههركت بنگههاه

مطالعه به نحو كامل راه كار مناسبی ارايه نگرديهده اسهت؛ در 
هها  صورتی كه پايه و اساس مديريت نقدينگی و كنترل هزينه

نحوه ارايه مدل حساب واحهد خزانهه اسهت. بهرای نمونهه، در 
ترين حهساب واحهد  كشور فرانسه كهه مجهزتهرين و پیهشرفته

های بانکهی  خزانه را دارد هنهوز در بحهث سهاماندهی حهساب
 های دولتی مشکالت فراوان دارند. شركت
 

 شناسی پژوه  روش
 روش و فرایند پژوه 

با توجه به ماهیت مسئله و ههدف مطالعهه، رويکهرد پژوههش 
حاضر كیفی و طراحهی پژوههی بهه عنهوان اسهتراتژی اصهلی 

های  تحقی  گزينش شده است. طراحی پهژوهش از اسهتراتژی
ههای  كلیدی تحقی  است كه برای ساخت و توسهعه چارچوب

مفهومی و كاربردی مناسب تشخیص داده شده است )پفهرز و 
(. در ايههن راسههتا، بههرای پاسههخگويی بههه 4771همکههاران، 
های پههژوهش، شههش گههام كلیههدی در پیههش گرفتههه   پرسههش
 اند: شده

 

شهناخت وضهع موجهود ( درک کامل از مسئله پاژوه : 1
داری كهل كهشور و يهافتن مهوارد مهستعد  مديريت مالی خزانه

المللهی و  بهبود در چهارچوب متهون علمهی مراجهع معتهبر بین
قوانین باالدستی برای تدوين چارچوب مطلوب و انجام بهینهه 

 مديريت مالی خزانه.
 
بررسی كامل قوانین و مقهررات ( شناسایی وضع موجود: 2

داری كهل كهشور و گهردآوری  حاكم بر مهديريت مهالی خزانهه
مستندات مرتبط با فرآيندهای موجود و اسناد كاوی، نسبت به 

 كل. داری  های مورد عمل خزانه شناسايی مشکالت روش
 
طراحهی نمونهه اولیهه چهارچوب ( تدوین چارچوب اولیه: 3

ها  داری كل كشور با بررسی نوشته مطلوب مديريت مالی خزانه
 Pessoa & Williams.7 و آثار علمی و پژوهشی مرتبط.
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طراحهی چهارچوب ( تدوین چاارچوب مطلاوب نهاایی: 4
نهههايی پههس از تجزيههه و تحلیههل چههارچوب اولیههه بهها يههاری 

 متخصصان موضوعی در يک گروه كانونی.
 
( ارائه نقشه راه جها  از وضاع موجاود باه وضاع 5

ها و الزامهات اجرايهی و قانونهی  شهر  شناسايی پیشمطلوب: 
داری كل كشور نسبت به تدوين  چارچوب مديريت مالی خزانه

 و طراحی نقشه راه دستیابی به وضع مطلوب.
 
( تااصویر کاماال معماااری چااارچوب ماادیریت مالاای 6

ارائهه تهصويری كامهل و جهامع از داری کال کاشور:  خزانه
چارچوب مديريت مالی با ياری روش طراحی پژوهی و كاربرد 

سهازی  فناوری و نهوآوری در راسهتای هوشمندسهازی و شفاف
 عملیات مالی دولت.

 
 ها گردآوری داده

ای و میدانی گهردآوری  های پژوهش به دو روش كتابخانه داده
ای، آثههار در پیونههد بهها عملیههات  اند. در روش كتابخانههه شههده
ههای  داری و مهديريت مهالی در بخهش دولهتی از پايگاه خزانه

اطالعاتی داخلی )پايگاه جهاد دانشگاهی، پايگاه علوم انسانی، 
وب آو   ”مگیران، سیويلیکا، و گنج ايرانداک( و خارجی )همانند 

بهرداری  بازيهابی و بها ابهزار فیش(    “9اسهکوپوس  ”و     “1ساينس
اند. افزون بر اين،  برداری شده ترين نکات آنها يادداشت كلیدی

اسناد باالدست و قوانین و مقررات در پیوند با مديريت مالی در 
كشور شناسايی و مواد آنها بررسی و تجزيه و تحلیل شدند. در 
روش میدانی نیز، يک گروه كهانونی متهشکل از متخصهصان 

ها و دانشجويان دكتری كه در حوزه  موضوعی )اساتید دانشگاه
منهدان  حسابداری و مهديريت مهالی بخهش عمومهی( و حرفه

كلیدی )همانند مهديران و كاركنهان وزارت امهور اقتهصادی و 
دارايی، سازمان برنامه و بودجه كشور، ديوان محاسبات كشور، 

ها و مديران كهل  حساب بانک مركزی، سازمان حسابرسی، ذی
های اجرايهی( تهشکیل شهد و ديهدگاه آنهان  امور مالی دستگاه

های مهرتبط اخهذ  درباره چارچوب مديريت مالی و ديگر زمینهه
 سازی شد. شد. محتوای اين جلسه كانونی ضبط و پیاده

 
 نمونه پژوه 

 نمونه پژوهش شامل چند بخش بود: 
هههای  ( نخههست، اسههناد علمههی بازيههابی شههده از پايگاه7

 اطالعاتی داخلی و خارجی، 

( اسناد باالدست و قوانین كشور )همانند قهانون بودجهه 4
نامه توسهعه  و ديگر قوانین مرتبط با پژوهش، آيین 7691سال 

های اجرايی ابالغی شهورای عالی  خدمات الکترونیکی دستگاه
اداری، ضوابط فهنی اجرايهی مهصوبه شهورای عهالی فنهاوری 
اطالعات، قانون برنامهه پنجهساله شهشم توسهعه اقتهصادی و 

های توسهعه  اجتماعی و فرهنگی، قانون احکام دائمهی برنامهه
 های كلی ابالغی اقتصاد مقاومتی(، و  كشور، و سیاست

( متخصههصان و صههاحبنظرانی كههه در گههروه كانونههی 6
 مشاركت داشتند.

 
 ها تجزیه و تحلیل داده

تحلیل   ”های گردآوری شده از روش  برای تجزيه و تحلیل داده
استفاده شد. تحلیل تم يکی از رايجترين رويکردها بهرای     “تم

رود )بهراون و  ها در علوم اجتمهاعی بهه شهمار مهی تحلیل داده
ههای  (، و روشی برای تعیین، تحلیل و بیان تم4773كالرک، 

ها را سازماندهی و در  هاست. اين روش، داده موجود درون داده
تواند از اين فراتر رفتهه و  كند، اما می قالب جزئیات توصی  می

های مختل  موضوع پژوهش را تفسیر كنهد. تحلیهل تهم  جنبه
گر، الگوهههای بهها معنهها و  شههود كههه تحلیههل زمههانی شههروع می

هايی كه برای پاس  به پرسش های پژوهش مناسهب  موضوع
بوده را مد نظر قرار دهد. به ههر شهکل، در ايهن روش، بهرای 

های كیفهی حاصهل از مهرور مقهررات و آثهار   ها، داده يافتن تم
بندی شهده و سهپس بهه تعییهن و  علمی كد گهذاری و دسهته

ها پرداخته شد. برای انجهام ايهن  های درون داده نامگذاری تم
 تحلیل شش گام كلیدی تعیین و طی شدند:

ها خوانده و بازخوانی  ها؛ داده گام نخست، آشنايی با داده -
 وجوی فعال معانی و الگوها انجام شد. شدند و جست

گام دوم، ساخت كدهای اولیه؛ پس از آشنايی كامل بها  -
 های اولیه احصاء شدند. ها، كد داده

های گزينههشی؛ كههدهای              وجوی كههد گههام سههوم، جههست -
بندی و خالصهه  تهر و گزينهشی دسهته اولیه در كهدهای كالن

 شدند.
ههای فرعهی؛ در ايهن گهام  گیری تم گام چهارم، شهکل -

ههای فرعهی انجهام شهدند. متهون  دهی به تم بازبینی و شکل
ههای فرعهی در رابطهه بها  شده بهازبینی و اعتبهار تم كدگذاری

 ها كنترل شدند. مجموعه داده
ههای  های اصهلی؛ تم گذاری تم گام پنجم، تعري  و نام -

 ها، تعري  و بازبینی شدند. اصلی، به منظور انجام تحلیل
ههای اصههلی  گهام شهشم، نگههارش گهزارش پايههانی؛ تم -

شده تجزيه و تحلیهل شهدند و گهزارش پايهانی آنهها  استخراج
 نگارش شد.

8.Web of Science 
9.Scopus 
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 روایی و پایایی

پههذيری،  در ايههن پههژوهش، بههرای افههزايش باورپههذيری، انتقال
پههذيری نتههايج پههژوهش كارهايههی  پذيری و اطمینان تههصدي 

كلیدی انجام شدند. نخست، برای افزايش باورپذيری به عنوان 
اولین معیهار اعتبهار و پايهايی، پنهج اسهتراتژی شهامل حهضور 

مدت در میدان پژوهش )مشاهده مشاركتی(، گفتگو بها طوالنی
های منظم با ساير  داری كل و برگزاری نشست همکاران خزانه

افراد متخصص مالی كه درگیر تحقی  مذكور نیستند، تحلیهل 
موارد منفی در قالب استقرای تحلیلی، مناسهب بهودن مبنهای 
داوری تفسیر ها، ارزيابی و كنترل توسط افراد مشاركت كننده 

ها به روش ارتبا  و  در پنل تخصصی برای ارزيابی اعتبار داده
ههای كانونهی  كنندگان در گروه هها توسهط شهركت تفسیر داده

پهذيری، درگهیر شهدن  لحاظ شدند. دوم، برای افهزايش انتقال
محق  در اسناد كاوی، گهردآوری اطلالعهات از منهابع علمهی 
مختل  و قوانین و مقررات، توضیح دقیه  و هدفمنهد فراينهد 
پههژوهش در پیههش گرفتههه شههدند. سههوم، بههرای افزايههش 

ها و  پذيری انطبهههاق گزارشهههات، دسهههت نوشهههته تهههصدي 
های علمهی مراجهع  های پژوهش های تحقی  با يافته يادداشت

طرفهی  نگهری و بی المللی انجام شد. اگرچهه، نقهش عینی بین
ها نی غیر قابل انکار است  پژوهشگر بر تأيید و يا تصدي  داده

انهد. چههارم، بهرای  و پژوهشگران ايهن اصهل را رعايهت كرده
پذيری، كه در پیوند با دقت و صحت و ثبهات  افزايش اطمینان

هها و  آوری داده های پژوهش است، كوشش شد تها جمهع يافته
سهههازی و  هههها از طريههه  خالصه ضهههبط آنهههها، تقلیهههل داده

ها و نتايج حاصهل از آن بهر  های كوتاه، بازسازی داده يادداشت
های بهه كارگرفتهه شهده،  اساس ساختار تدوين شهده و مقولهه

شهناختی و تهصمیمات مربهو  بهه ايجهاد  های روش يادداشت
ها و مطالب مربو  به مقاصهد  اعتمادپذيری و باورپذيری يافته

های شخههصی و توجههه بههه انتظههارات  پههژوهش، يادداشههت
 های كانونی انجام شوند. كنندگان در گروه شركت

 
 مسائل اخالقی

نظر به مشاركت عوامل انهسانی در پهژوهش حاضهر، مهسائل 
اخالقی پژوهش نیز در كانون توجه جای گرفتند. نخست آنکه 

كنندگان در پهژوهش مهورد  رضايت آگاهانه داوطلبانه مشاركت
توجههه بههود. همچنیههن، حهه  انههصراف ايههشان از مههشاركت در 
پژوهش محترم شمرده شد. با رعايت مسائل امنیتی در ضهبط 

كنندگان بههر روی يههک رايانههه  و ذخههیره اطالعههات مههشاركت
شخصی، عدم افشای اطالعاتی كه منجهر بهه شناسهايی آنهها 
شود يا محتوايی كه آنها در اختیار تیم پژوهش گذاشته بودنهد 

 تضمین شد.

 های پژوه  یافته
های پژوهش، با روش تحلیل تهم،  برای پاس  دادن به پرسش

داری كهل بهه  قوانین و مقررات حاكم بر مديريت مهالی خزانهه
های موجهود  و مستندات مرتبط بها فرآينهد  شکل كامل بررسی

ههای بهه كهار  گردآوری و اسنادكاوی شدند تا مشکالت روش
های اجرايی  داری كل شناسايی شوند. گام گرفته شده در خزانه

گذاری بر روی قوانین باالدستی و  در اين مرحله پس از عالمت
های موجهود،  ضروری و همچنین بررسی و اسنادكاوی فرآينهد

هها يهک كهد اختهصاص داده و يهک دسهته  به هر يهک از آن
های  . بر پايه يافته77مفهومی برای آن در نظر گرفته شده است

كد اولیه از قهوانین و مقهررات موجهود  27، روی هم، 7جدول 
گونه كهه گفتهه شهد، افهزون بهر قهوانین و استخراج شدند. آن

مقررات موجود، مستندات در پیوند با فراينهدهای گونهاگون در 
، نهشان 4های جهدول  داری كل نیز بررسی شدند. يافتهه خزانه
توان از ايهن اسهناد و  كد اولیه را می 22دهند كه روی هم،  می

 فرايندها استخراج كرد. 
بندی  در پژوهش حاضر، پهس از كدگهذاری اولیهه، دسهته

های مفهومی انجام شد. پس از  های مختل  در قالب دسته كد
انجام مرحله بازبینی توسط پژوهشگران و گروه كانونی )شامل 

های فرعهی  مندان، مديران، و متخصصان دانشگاهی(، تم حرفه
تهوان زيرمجموعهه تهم اصهلی  شکل گرفتند و همه آنها را می

، 6تعريه  كهرد. در جهدول    “داری كهل مديريت مالی خزانهه  ”
های فرعی شناسايی شده به همراه كدهايی كه  ترين تم كلیدی

 اند. هر يک از آنها در بر دارند گزارش شده
 

 مدیریت بودجه

مديريت بودجه در ايران بهر عههده سهازمان برنامهه و بودجهه 
گونه كه در قهوانین فعلهی درج گرديهده كشور است ولی همان
داری كهل بهر اسهاس ضهوابط  ههای خزانهه است كلیه پرداخت

 شود. قانونی و اعالم سازمان برنامه و بودجه انجام می
تخصیص و تعهد و پرداخت اعتبارات مصوب بها رعايهت   ”
پذيرد )بند اله  مهاده  قانون برنامه و بودجه انجام می 97ماده 
قانون الحاق موادی به قهانون تنظیهم بخهشی از مقهررات  42

 (.L1311)كد    “4مالی دولت شماره 
مديريت بودجه از تهیه و تصويب تها اجهرا و نظهارت ههم 

های اجرايی است هم به عنوان وظاي  اجرايی  تکلی  دستگاه
و قانونی مهرتبط بها سهازمان برنامهه و بودجهه و وزارت امهور 

داری كل نهیز در توزيهع منابهع  اقتصادی و دارايی است. خزانه
ای بر مبنای ضوابط قانونی نقش مؤثر داشهته و در امهر  بودجه

در اين پژوهش، كدگذاری بر اساس ابتدای حروف انگلیسی مرتبط با قوانین و  .77
 انجام شده است. (process)  داری كل های خزانه ( و فرآيندLawمقررات )
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 شناسايی وضع موجود: اسنادكاوی مرتبط با قوانین و مقررات. 1جدول 

 دسته مفهومی های با اهمیت کلید واژه کد

L0101 
های دولتی  های عمرانی انتفاعی شركت دريافت منابع حاصل از بازپرداخت اصل و بهره هزينه طرح

 (7627قانون برنامه و بودجه كل كشور مصوب  67)ماده 

مديريت منابع عمومهی خزانهه از 
 های دولتی بودجه شركت

L0201 
نامه مهالی و معهامالتی ديهوان  قانون آببن 77گردان رد وجوه سپرده )تبصره ماده  واگذاری تنخواه

 (9/3/7604محاسبات كشور مصوب 

مديريت وجوه سپرده دسهتهگهاه 
 اجرايی

L0301 
اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نهزد بانهک مركهزی بهرای رفهع احتیاجهات نقهدی خزانهه 

 (7633قانون محاسبات عمومی مصوب سال  42گردان خزانه، ماده  )تنخواه
 مديريت بودجه

L0302 
قانون محاسبات عمومهی و تبهصره  27های اجرايی )ماده  های اجرايی وصول درآمد دستگاه روش

 (7633ذيل آن مصوب 
 مديريت منابع عمومی

L0303 

های خود را حهداكثر ظهرف  خزانه مکل  است صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه كلیه حساب
 777بندی درآمد ارسهال نمايهد )مهاده  مدت دو ماه تهیه و به ديوان محاسبات كشور مطاب  طبقه

 (7633قانون محاسبات عمومی مصوب سال 

مديريت حسابداری و گزارشگری 
 مالی خزانه

L0304 
قانون محاسبات عمومی  02ها )ماده  های خزانه معین استان نحوه انجام و حدود وظاي  و مسولیت

 (7633مصوب سال 

های مورد عمهل خهزانهه  روش
 ها معین استان

L0305 قانون محاسبات عمومی( 03های دولتی )ماده  نحوه افتتاح حساب 
ههای بهانهکهی  مديريت حساب

 های اجرايی دستگاه

L0306  نظارت مالی قانون محاسبات عمومی( 92وحدت رويه در مورد اعمال نظارت مالی قبل از خرج )ماده 

L0307 
قهانون  741دستورالعمل اجرايی نمونه اسناد هزينه قابل قبول و روش نگههداری حهساب )مهاده 

 محاسبات عمومی(

ی عهمهومهی هها هزينهمديريت 
 دولت

L0308 های بانکی خزانه مديريت حساب قانون محاسبات عمومی( 742ها )ماده  داری كل و خزانه معین استان نحوه افتتاح حساب خزانه 

L0309 
های اجرايهی  های دولتی، سپرده دسهتگاه های بانکی اختصاصی، شركت استفاده از موجودی حساب

 قانون محاسبات عمومی( 742توسط خزانه )ماده 
 مديريت نقدينگی و منابع خزانه

L0310 كنترل وجوه عمومی و نظارت مالی قانون محاسبات عمومی( 32های بانکی مجاز )ماده  پرداخت وجوه عمومی منحصرا از طري  حساب 

L0311 
و  36های قانونی مصرف وجوه عمومی و نحوه برگشت وجوه مصرف نشده )اصالحیه مهاده  مهلت
 قانون محاسبات عمومی( 32

مديريت حسابداری و گزارشگهی 
 مالی دولت

L0312  مديريت منابع عمومی قانون محاسبات عمومی( 26و  24و  27تمركز وجوه عمومی سپرده و درآمد بخش عمومی )ماده 

L0313 
قانون محاسبات عمومهی و  27های اجرايی وصول درآمد بخش عمومی )ماده  نحوه عمل و روش
 تبصره ذيل آن(

مهههديريت منهههابع عمومهههی و 
 های بانکی حساب

L0314 مديريت بودجه قانون محاسبات عمومی( 42گردان خزانه معین استان )ماده واگذاری تنخواه 

L0315 ی عمومی دولتها هزينهمديريت  قانون محاسبات عمومی( 43گردان حسابداری )ماده واگذاری تنخواه 

L0316 قانون محاسبات عمومی( 76و  77های دولت در خزانه )ماده  تمركز وجوه عمومی و دريافت 
مديريت مهنهابهع عهمهومهی و 

 های بانکی حساب

L0317 
گهردان، افتتهاح حهساب و سهاختار  ها )واگذاری تنخواه های مورد عمل در خزانه معین استان روش

 قانون محاسبات عمومی( 66ماده  -سازمانی آن 

مديريت مالی خهزانهه مهعهیهن 
 ها استان

L0318 های دولتی مديريت منابع شركت قانون محاسبات عمومی( 69)ماده   داری كل های دولتی در خزانه تمركز وجوه شركت 

L0319 
تهیه صورتحساب عمکرد بودجه كل كشور حاوی گردش نقدی خزانهه و عملکهرد مهالی بخهش 

 قانون محاسبات عمومی( 776عمومی )ماده 

مههديههريههت حسههابههداری و  
 گزارشگری مالی دولت

 ←         7ادامه جدول 
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 7ادامه جدول → 

L0401 مديريت منابع عمومی و بودجه قانون اساسی( 26ها در خزانه )اصل  های دولت و پرداخت تمركز دريافت 

L0501 
تهیه گزارش تفريغ بودجه كشور بر مبنای گزارش صورتحساب عملکهرد بودجهه و گهردش نقهدی 

 (7632قانون تفريغ بودجه مصوب سال  7خزانه )ماده 
 گزارشگری مالی دولت

L0601 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی( 1داری كل كشور )ماده  ساماندهی خزانه 
 داری كل مديريت مالی خزانه

 )شفافیت و انضبا  مالی( 

L0602 
قهانون برنامهه شهشم  30داری الکترونیکی و پذيرش اسناد الکترونیکی )بند ج مهاده  استقرار خزانه

 توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی(

مديريت مالی خزانه و مديريهت 
 ی عمومی دولتها هزينه

L0701 
قانون برنامه  70های اجرايی به بانک مركزی )بند ب ماده  های درآمد و هزينه دستگاه انتقال حساب

 ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی(
 (TSAحساب واحد خزانه )

L0801  ه هیات وزيران 22603ت /32222تشکیل شورای نظارت مالی مصوبه شماره 
ی عمومهی و ها هزينهمديريت 

 نظارت مالی

L0901 
مجلهس  7614قانون تجهارت الکترونیکهی مهصوب  73و  72و  0پذيرش اسناد الکترونیکی )مواد 

 شورای اسالمی(
 ی عمومیها هزينهمديريت 

L1001 
 1های اله ، ب، پ مهاده  نامه اجرايی بند آيین 77نظام يکپارچه مديريت مالی دولت )اجرای ماده 

 49/3/7699مورخ  663270قانون برنامه ششم توسعه به شماره 

مديريت مالی دولت، مديهريهت 
ی هها هزيهنههبودجه و مديريت 

 عمومی دولت

L1101 
هیهات  9/4/7690ه مهورخ  22412ت /74703داری الکترونیک )مصوبه شماره  استقرار نظام خزانه

 های دولت الکترونیک( وزيران در خصوص پروژه

هوشمند سازی و شفاف سهازی 
عملیات مالی دولت )توسعهه و 

 داری الکترونیک( استقرار خزانه

L1201 
نوزدهمین جلسه ستاد ملی مديريت كرونها  47/4/7699م مورخ /99-2042مصوبه شماره  0ردي  

 )استفاده از امضای ديجیتال برای تبادل اسناد الکترونیکی(

 ضوابط پذيرش اسناد الکترونیکی
ی عهمهومهی ها هزينه)مديريت  

 دولت(

L1301 
میزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد بودجه عمومی دولت )تبصره ذيل ماده يک قهانون 

 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(
 مديريت بودجه و منابع عمومی

L1302 
مکهرر  07قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مهاده  2افتتاح حساب هدايای خاص )ماده 

 قانون محاسبات عمومی(

 های بانکی مديريت حساب
 ی عمومی دولتها هزينهمديريت 

L1303 
قانون تنظیم بخهشی از مقهررات مالهی  00های دولت )ماده  ها و پرداخت نظام طبقه بندی دريافت
 قانون برنامه و بودجه كشور( 7دولت و الحاقیه به ماده 

 مديريت بودجه

L1304 
قانون الحاق مهوادی بهه  6و ماده  7های دولتی تابعه وزارت نفت )بند ز ماده  افتتاح حساب شركت

 (4قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 
 های بانکی مديريت حساب

L1305 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  2های دولتی )ماده وصول مالیات و سود سهام شركت

 (4مقررات مالی دولت شماره 

مديريت منهابهع عهمهومهی و 
 مديريت بودجه

L1306 
قهانون الحهاق  73ای به خزانه )ماده  های سرمايه انتقال وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارايی

 (4موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 
 مديريت بودجه

L1307 
قهانون الحهاق  43های اجرايی به استفاده از مبنای حسابداری تعهدی )بند يک ماده  تکلی  دستگاه

 (4موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 

مههديههريههت حسههابههداری و 
 گزارشکری مالی دولت

L1308 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  43ريزی مبتنی بر عملکرد )بند دو ماده  اجرای بودجه

 (4مقررات مالی دولت شماره 
 مديريت بودجه

 ← 7ادامه جدول 
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L1309 

از منابع عمومی برای مصارف عمرانی و اسهتمهال زمهانی مهصرف   داری كل ظرفیت استفاده خزانه
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم  43و تبصره ذيل )ماده  2اعتبارات مورد نظر در پايان سال )بند 
 (4بخشی از مقررات مالی دولت شماره 

 مديريت منابع عمومی و بودجه

L1310 
قهانون  43مهاده  2های درآمدی و پرداخت با رعايت قهوانین مربهو  )بنهد  نحوه برداشت از حساب

 (4الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 
 های بانکی مديريت حساب

L1311 
قهانون برنامهه و بودجهه انجهام  97تخصیص و تعهد و پرداخت اعتبارات مصوب بها رعايهت مهاده 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیهم بخهشی از مقهررات مهالی دولهت  42پذيرد )بند ال  ماده  می

 ی عمومی دولتها هزينهمديريت 
 مديريت منابع عمومی

 مديريت بودجه

L1312 
قهانون  41قانون برنامه و بودجه مجاز اسهت )بنهد ب مهاده  67ها در خزانه با رعايت ماده  پرداخت

 (4الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 
 مديريت بودجه

L1401 
قانون الحاق موادی به  43نامه اجرايی تبصره بند اول ماده  آيین 0اندازی پايگاه نظام مالی )ماده  راه

 (4قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 
مههههههديريت حههههههسابداری و 

 گزارشگری مالی دولت

L1501 مديريت مالی دولت های كلی اقتصاد مقاومتی )تقويت نظام مالی( سیاست 74و  9های  بند 

L1601 
قهانون احکهام  47های دولتی به بانهک مركهزی )بنهد اله  مهاده  دستورالعمل انتقال كامل حساب

 های توسعه كشور( برنامه
 های بانکی مديريت حساب

L1602 
 27سامانه تداركات الکترونیکی دولت با رعايت قانون تجارت الکترونیکی و قانون مناقصات )مهاده 

 های توسعه كشور( قانون احکام دائمی برنامه

ی عمومههی ها هزينهههمههديريت 
 دولت

 های بانکی مديريت حساب

L1701  (7277اليحه بودجه سال  47اجرای سند مديريت مالی دولت )بند ز تبصره 

 مديريت مالی دولت
 داری كل مديريت مالی خزانه
 های بانکی مديريت حساب

 استقرار كامل حساب واحد خزانه

L1801 های بانکی مديريت حساب قانون بودجه سنواتی( 0های اجرايی )تبصره  های بانکی دستگاه انتقال كامل حساب 

L1901 
قانون  26داری كل انجام شود )اصل  های دولت بايستی از طري  خزانه های و پرداخت كلیه دريافت

 اساسی(
های  مههديريت بودجههه و حههساب

 بانکی

نظارت حین و بعد از خرج بايستی بهر نحهوه صهحیح مهصرف 
 های داخلی داشته باشد. بودجه، نظارت كافی همراه با كنترل

قهانون برنامهه و  67ها در خزانه با رعايت مهاده  پرداخت  ”
قهانون الحهاق مهوادی بهه  41بودجه مجاز است )بند ب ماده 

قههانون تنظیههم بخههشی از مقههررات مههالی دولههت شههماره                        
4“   (L1312) 

داری ايههران، صههدور تخههصیص توسههط كمیتههه  در خزانههه
تخصیص اعتبار متشکل از نمايندگان سازمان برنامه و بودجهه 
و وزارت امور اقتصادی و دارايی در سطح ملهی تهصمیمگیری 

ريزی استان متشکل از  ها نیز شورای برنامه شود و در استان می
استاندار، ريیس سهازمان برنامهه و بودجهه و مهدير كهل امهور 
اقتصادی و دارايی استان مربو  بر مبنای درصد كلی ابالغهی 

های اسهتانی و بهر مبنهای منهابع نقدينگهی  در سطح دسهتگاه
، P0201گههردد ) اعالمههی خزانههه تههصمیمگیری و توزيههع می

P0202 ،P0204.) 

هها در  قانون اساسی نیز، كلیهه دريافت 26بر اساس اصل 
ها نیز از طري  حهساب  داری كل متمركز و كلیه پرداخت  خزانه

واحد خزانه و با رعايت قوانین و مقررات نظیر مقررات بودجهه 
 (.L1901پذيرد ) سنواتی انجام می

ههای  انتقال وجوه مصرف نشده اعتبهارات تملهک دارايی  ”
قانون الحاق مهوادی بهه قهانون  73ای به خزانه )ماده  سرمايه

 .L1306()   (“4تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 
هر سال بر اساس قهوانین و مقهررات بهه منظهور اجهرای 

گهردان صحیح بودجه، دولت در طول سال از مکهانیزم تنخهواه
های اجرايهی  خزانه به منظور واگهذاری اعتبهارات بهه دسهتگاه 

استانی و ملی برای تأمین منابع مهورد نیهاز مهصارف عمومهی 
از  7699گهردان در سهال  كنهد. ايهن تنخواه كشور اسهتفاده می

سق  سه درصد اعتبارات عمومی با مصوبه هیئت وزيران و بر 
اساس قانون مديريت بحران به سق  شهش درصهد افزايهش 
يافته است كهه يکهی از مهشکالت آن افهزايش پايهه پولهی و 
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 دسته مفهومی های با اهمیت فرآیند کد

P0101 
هههای امههور بههانکی خزانههه و دسههتگاه

 اجرايی

های نقد خزانهه و  ها و پرداخت های خزانه برای دريافت ايجاد بستر بانکی مناسب و اثربخش طب  سیاست
 (های بانکی های اجرايی )مديريت حساب های بانکی دستگاه كنترل مستمر وضعیت شماره حساب

P0102 
پرداخت حقوق و كهسورات كاركنهان 

 دولت

مديريهت )پرداخت به موقع و دقی  حقوق كارمندان دولت به صورت يکپارچه طب  شرايط قانونی 
 (ی عمومی دولتها هزينه

P0103 
ای و تملهک  پرداخت اعتبارات هزينه

 ای يه های سرما  دارايی

ها به درخواسهت وجهوه عمومهی و انجهام بهینهه  رسیدگی و پاس  به موقع وف  مقررات و سیاست
 (ی عمومی دولتها هزينهفرآيند پرداخت اعتبارات تخصیص يافته )مديريت 

P0104 
قههانون  64امههور وام موضههوع مههاده 

 برنامه و بودجه

های انتفاعی و بازگشت مبالغ به خزانه، در زمان مناسهب  دريافت تسهیالت اعطا شده توسط طرح
 (مديريت منابع عمومی) با رعايت قوانین و توجه به صرفه و صالح نظام مالی كشور

P0105 
های اختصاصهههی  پرداخهههت درآمهههد

 های اجرايی دستگاه
ی عمومهی ها هزينهها و قانون )مديريت  های قابل تأيید طب  درخواست پرداخت به موقع پرداخت

 (دولت

P0106 
تههسهیم و پرداخههت درآمههدها و سههود 

 دولتی های سهام شركت
 مديريت منابع عمومی()های قانونی  انجام پرداخت به موقع به ذينفعان مربو  بر اساس مجوز

P0107 
پیگیری و مديريت منهابع هدفمنهدی 

 ها يارانه
 (های مؤثر )مديريت منابع عمومی ها در زمان ايجاد منابع الزم برای يارانه

P0108 پرداخت اعتبارات استانی 
ها بهه درخواسهت اعتباراسهتانی و انجهام بهینهه  رسیدگی و پاس  به موقع وف  مقررات و سیاسهت

 (ی عمومی دولتها هزينهمديريت )فرآيند پرداخت 

P0109 
پرداخت وجوه حهواد  غیرمترقبهه و 

 خیز و محروممناط  نفت

ی ها هزينههخهیز و محهروم )مهديريت انجام پرداخت مؤثر برای حواد  غیرمترقبه و مناط  نفهت
 (عمومی دولت

P0110 
پرداخت وجوه مرتبط با قانون مبهارزه 
 با قاچاق كاال و ارز )سهام كاشفین(

 (ی عمومی دولتها هزينهمديريت ) پرداخت به موقع و دقی  به ذينفعان مرتبط سهم كاشفین

P0111 
های  تأيیههد وصههول سههپرده دسههتگاه

 های معین اجرايی و خزانه
 (مديريت منابع عمومی دولت)ها  حصول اطمینان از وصول وجوه سپرده

P0112 
واريزی سهپرده  و اشهتباه  استرداد سهپرده

 های معین های اجرايی و خزانه دستگاه

ها به ذينفع نهايی و حصول اطمینان از اقدامات اصالحی اشهتباه  استرداد به موقع و صحیح سپرده
 (واريزی سپرده ها )مديريت مالی خزانه

P0113 استرداد وجوه عمومی 
استرداد به موقع و صحیح به ذينفع نهايی و حهصول اطمینهان از اقهدامات اصهالحی در خهصوص 

 (مديريت مالی خزانه)اشتباه واريزی 

P0114 
تأيید منابع و مهصارف خزانهه معیهن 

 های اجرايی ها و دستگاه استان
 (مديريت مالی خزانه) ها های اجرايی و خزانه معین استان حصول اطمینان از منابع و مصارف دستگاه

P0115 
و ارائههه  1777بههه روزآوری حههساب 

 های مربو  به آن  گزارش
 (مديريت مالی خزانه) های دولت دسترسی به موقع و دقی  به آخرين اطالعات درآمد

P0116 ها حسابرسی خزانه معین استان 
نظهارت )ههای مهالی   حصول اطمینان از صحت و رعايت قوانین و مقررات در خصوص تهیه صورت

 (مالی

P0117 

احمر و  فرايند انتقال سهم جمعیت هالل
ديوان محاسبات كشور از درآمد عمومی 

 به ردي  درآمد اختصاصی آنها

مديريت مالهی )  احمر و ديوان محاسبات كشور از درآمد عمومی تحق  پرداخت سهم جمعیت هالل
 (خزانه

P0201 كنترل اعتبار مصوب و ابالغی 
روز رسانی نسخه الکترونیکی و قابل اتکا از اطالعات بودجه و تغییرات آن )اعتبهار  آوری و به فراهم

 مصوب و ابالغی(، مديريت بودجه

P0202 (مديريت بودجه) پايش اجرای بودجه از طري  بررسی درخواست تخصیص و صدور تأيیديه تخصیص بودجه 

P0203 مديريت حسابداری و گزارشگری مالی دولت()های كشور  و بدهی ها هزينهپايش درآمدها،  تهیه گزارش عملکرد مالی دولت 

P0204 
استعالم اداره بررسی منابع و مصارف 

 بودجه و تخصیص اعتبارات
 (نفعان در خصوص اعتبار و تخصیص )مديريت بودجه های اجرايی و ساير ذی رفع ابهام دستگاه

 ← 4ادامه جدول 
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P0205 (مديريت منابع عمومی)رصد تحق  منابع و بررسی تطبیقی قانون بودجه با سنوات گذشته  رصد منابع 

P0206 (مديريت مالی خزانه)های اجرايی و افزايش انضبا  مالی  كاهش ديون بالمحل دستگاه بررسی ديون بالمحل 

P0207 
ها و  تقههسیط بههدهی اشههخاص بههه وزارتخانههه

 مؤسسات دولتی
 (مديريت منابع)تسويه بدهی اشخاص به دولت 

P0208 
احههصاء و پههايش تکههالی  قههانونی وزارت امههور 

 اقتصادی و دارايی
های تابعهه وزارت  های وابسته و دسهتگاه ها، سازمان احصا و پايش تکالی  قانونی معاونت

 (نظارت مالی) امور اقتصادی و دارايی

P0209 
بینی و پیگیری تکهالی  وزارت دارايهی در  پیش

 منابع و مصارف بودجه
های تابعهه وزارت  های وابهسته و دسهتگاه ها، سازمان بینی و پیگیری تکالی  معاونت پیش

 (نظارت مالی) امور اقتصادی و دارايی در منابع و مصارف بودجه

P0210 بررسی و تجزيه و تحلیل مسائل مالی 
های تابعهه وزارت امهور  ايجاد وحدت رويه در مسايل مالی و محاسباتی با رفع ابهام واحد

 (نظارت مالی) های اجرايی و ساير افراد حقوقی يا حقیقی اقتصادی و دارايی، دستگاه

P0211 ها بررسی طرح و لوايح و تصويب نامه 
ها و سهؤاالت دسهتگاه  نامه نامه ها، تهصويب پاس  به سؤاالت مربو  به طرح، لوايح، آيین

 (های اجرايی )نظارت مالی

P0212 

نههههويس قههههوانین، مقههههررات  تههههدوين پیش
ها و  ها، بخهههشنامه نامهههه ها، آيین نامه )تهههصويب
 ها( دستورالعمل

نامه1 بخشنامه1 دستورالعمل و ابهال  يها  نويس قانون1 مقرره1 تصويب تهیه و تدوين پیش
 (نظارت مالی) ارسال آن

P0213 صدور تضمین و سفته 
المللهی كهه  ههای بین ضمانت پرداخت به بانک مركزی برای عضويت در مجهامع و بانک

مديريهت )وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مركزی به نیابت از دولت عهضويت دارد 
 (مالی خزانه

P0301 

هههای  تههدوين و بههه روزرسههانی دسههتورالعمل
نويههس  حههسابداری و مههشاركت در تهیههه پیش

های حههسابداری بخههش عمومههی و  اسههتاندارد
 پاسخگويی به استعالمات

های حسابداری، ايجاد وحدت رويه در امور مالی و حسابداری  تدوين يا به روزرسانی رويه
های گزارشگر، مشاركت در تدوين  های گزارشگر، پاس  به استعالمات واحد واحد

 (های حسابداری )مديريت حسابداری و گزارشگری مالی دولت استاندارد

P0302 
بررسی مدارک و مستندات مربو  به پیش پرداخت 

 های اجرايی و علی الحساب سنواتی دستگاه

 های اجرايی پرداخت و علی الحساب دستگاه تعیین تکلی  اقالم سنواتی مربو  به پیش
 (مديريت حسابداری و گزارشگری مالی دولت)

P0303 

رسههیدگی بهههه صههورت حهههساب عملکهههرد و 
ها، مؤسسات دولتی،  های مالی وزارتخانه صورت
 ها های عمومی غیردولتی و دانشگاه نهاد

فراهم نمودن زمینه الزم برای تدوين صورتحساب عملکرد دولت و صورت مالی دولت 
 )مديريت حسابداری و گزارشگری مالی دولت(

P0304 
های  رسیدگی به صورتحساب عملکرد و صورت

 های دولتی مالی شركت
فراهم نمودن زمینه الزم برای تدوين صورتحساب عملکرد دولت و گزارش صورت مالی 

 (نظارت مالی)دولت 

P0305 
دهههی صورتحههساب عملکههرد  تجمیههع و گزارش

 دولت )ساالنه و اصالحی(
 ارائه گزارش صورتحساب عملکرد دولت )ساالنه يا اصالحی(، نظارت مالی

P0401 (مديريت حسابداری و گزارشگری مالی دولت)ارائه گزارش صورت مالی و تراز دولت  دهی صورت مالی و تراز دولت تجمیع و گزارش 

P0402 های مالی رسیدگی به تحويل و تحول و صورت 
نظارت ) حسابان قبلی و بعدی در زمان جابجايی های ذی شفافیت در تفکیک مسئولیت

 (مالی

P0403 
قههانون  97هههای مههاده  رسههیدگی بههه پرونههده
  محاسبات عمومی كشور

قانون محاسبات عمومی كشور ارسالی از سوی  97های موضوع ماده  بررسی پرونده
 (نظارت مالی) حسابان ذی

P0404 (نظارت مالی)حسابی و ايجاد وحدت رويه  رفع ابهام دستگاه اجرايی در مورد مسايل تخصصی ذی حسابی پاس  به استعالمات مربو  به امور ذی 

P0405 
تههدوين و ابههال  بخههشنامه در خههصوص امههور 

 ها حسابی ذی
 (نظارت مالی) حسابان ايجاد وحدت رويه در میان ذی

P0406 (نظارت مالی) های عمومی غیردولتی افزايش شفافیت مالی با انجام حسابرسی نهاد های عمومی غیر دولتی حسابرسی نهاد 

P0407 
پیگیری مطالبات دولت از اشخاص حقیهقهی و 

 حقوقی
 های قانونی برای وصول طلب دولت از اشخاص حقیقی و حهقهوقهی استفاده از سازوكار

 (نظارت مالی)

P0408 حساب حساب و معاون ذی انتصاب ذی 
های اجرايی ملی و استانی و نیز  حساب دستگاه حساب و معاون ذی انتصاب ذی

 (نظارت مالی) های عمومی غیردولتی های دولتی و مؤسسات و نهاد شركت

P0409 نظارت مالی()حساب  ارزيابی عملکرد مديريتی ذی حسابان ارزيابی عملکرد مديريتی ذی 
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 داری كل موارد مستعد بهبود در وضع موجود نظام مديريت مالی خزانه. 3جدول 

 کدها تم فرعی

 ;L0301; L0314; L1001; L1301; L1303; L1306; L1308; L1311; L1312 مديريت بودجه

P0201; P0202; P0204 

 ;L0302; L0312; L0316; L0401; L1305; L1309; L1311; P0104; P0107 مديريت منابع عمومی

P0111; P0205 

 ;L0305; L0308; L0313; L0316; L0701; L1302; L1304; L1310; L1601 های بانکی مديريت حساب

L1602; L1701; L1801; P0101 

 ;L0307; L0315; L0602; L0801; L1001; L1201; L1311; L1602; P0102 مديريت هزينه

P0103; P0105; P0108; P0109; P0110 

 ;L0303; L0311; L0317; L0319; L1307; L1401; P0203; P0301; P0302 مديريت حسابداری و گزارشگری مالی

P0303; P0401 

 ;L0306; L0310; L0801; P0116; P0208; P0209; P0210; P0211; P0212 مديريت حسابرسی و نظارت مالی

P0304; P0402; P0403; P0405; P0406; P0407; P0408; P0409 

ريسک عدم تسويه آن در پايان سال مالی با توجه بهه شهرايط 
 بحرانی كشور است.

میزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصهد بودجهه   ”
عمومی دولت )تبصره ذيل ماده يک قهانون تنظیهم بخهشی از 

 (.L1301)   “مقررات مالی دولت
اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مركهزی   ”

 42گردان خزانه، ماده  برای رفع احتیاجات نقدی خزانه )تنخواه
 (.L0301)   “7633قانون محاسبات عمومی مصوب سال 

 42واگذاری تنخواه گهردان خزانهه معیهن اسهتان )مهاده   ”
 (.L0314)   “قانون محاسبات عمومی(

ههای مالهی  بندی بودجه بهر اسهاس نظهام آمارنظام طبقه
الملل و متعاقب آن اجرای كامل نظهام حهسابداری بخهش  بین

عمومی )تعهدی( و تعري  عناصر مالی و بودجه ايی بر اساس 
ای قوانین مصرح موجب گرديد كهه از ادبیهات مهالی و بودجهه

برای تهیه گزارشات مالی تا حدودی استفاده گردد ولی انظباق 
ريزی مبتنهی  كامل نظام حسابداری و بودجه متناسب با بودجه

بر عملکرد صرفا در راستای اصالح قوانین مديريت مالی دولت 
و همچنین استانداردسازی كدينگ بودجه برای تهیهه گهزارش 

 پذير خواهد بود. عملکرد مالی دولت امکان
های دولهت )مهاده  ها و پرداخت نظام طبقه بندی دريافت  ”
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولهت و الحاقیهه بهه  00
 (.L1303)   “قانون برنامه و بودجه كشور 7ماده 
 43ريزی مبتنی بر عملکهرد )بنهد دو مهاده  اجرای بودجه  ”

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقهررات مالهی 
 (.L1308)   “4دولت شماره 

مهمترين قهانونی كهه باعهث اصهالح سهاختار بودجهه در 
های آتی خواههد شهد و موجبهات تقويهت نظهام مهالی و  سال

 1گزارشگری مالی دولت را خواهد داشت اجرای كامهل مهاده 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتمهاعی و فرهنگهی و 
های اجرايی آن است. كشور ايران در اصالح سهاختار نامهآيین

بودجه اقبال عمومی نخواهد داشت مگر با تعیین دسهتورالعمل 
سهازی خاص در راستای تصويب اصالح ساختار بودجه و پیاده 

 7277نظام يکپارچه مديريت اطالعات مالی دولت كه در سال 
 دولت تکلی  به اجرای كامل آن دارد.

 77نظام يکپارچهه مهديريت مهالی دولهت )اجهرای مهاده   ” 
قهانون برنامهه  1های اله ، ب، پ مهاده  نامه اجرايی بنهد آيین

                       “769913149مههورخ  663270شههشم توسههعه بههه شههماره 
(L1001.) 

بايستی متناسب با طرح اصالح  7277دولت ايران در سال 
ساختار بودجه متناسب بها شهفافیت منهابع و مهصارف بودجهه 
نسبت به اجرای سند مديريت مالی دولت در راستای شفافیت، 
انضبا  مالی و پاسخگويی عمومی اقدام نمايد، سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارايهی بهرای اجهرای مفهاد 

قهانون برنامهه شهشم  1ههای اجرايهی مهاده نامهآيین 77ماده 
ههای سازی پروژهريزی، راهبری و پیادهتوسعه به منظور برنامه

ريزی كهشور و همکهاری در  نظام مالی و محاسهباتی و بودجهه
ريزی مبتهنی بهر عملکهرد  اجرای نظام مالی منطب  بها بودجهه

متناسب با شرايط كشور و ايجاد نظام كدينگ واحد اقالم مالی 
دولت با تشکیل كارگروه راهبری اصالح نظام مهديريت مالهی 
دولت برای تصويب طرح كالن برنامه جامع و مهدل مفهومهی 
ای  نقشه راه اصالح نظهام مهديريت اطالعهات مهالی و بودجهه

های مؤثر اجرايی به منظور تحول در نظام بودجهه و  دولت گام
 تقويت نظام مالی بردارد.

 
 مدیریت منابع عمومی

 داری  های مهم سیستم خزانه ها يکی از فرآيند مديريت دريافت
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های نفهتی، مالیاتهی  است. از آنجا كه تعیین و نظارت بر درآمد
و.... از اختیارات وزارت نفهت، سهازمان امهور مالیهاتی و ديگهر 

ها اسهت  های نقدی كه حاصل اين فعالیتنهادها است، جريان
داری است. درآمدها بايهد در اسهرع  اغلب تحت مديريت خزانه
داری متمركز شهوند، در طهی ايهن  وقت در حساب واحد خزانه

هها  فرآيند، دسترسی دولت به نقهدينگی كهافی جههت پرداخت
ههای  شود. همچنیهن مهديريت نقهدينگی و دارايی تضمین می

مالی برای بخش مالی دولهت ايهن اطمینهان خهاطر را فراههم 
تريهن كند كه هزينه دسترسی دولت به وجه نقهد در پهايین می

حد ممکن است و وجوه در يک سیستم حهساب واحهد خزانهه 
داری متمركز(، مهديريت ايهن وجهوه در  يابد )خزانهمتمركز می

 اختیار بانک مركزی است. 
ها و  هههای اجرايههی وصههول درآمههد در وزارتخانههه روش  ” 

های  های اجرايی نظیر شهركت مؤسسات دولتی و ساير دستگاه
قانون محاسهبات عمومهی و تبهصره  27دولتی بر اساس ماده 

ذيل آن بايستی مهورد تأيیهد وزارت امهور اقتهصادی و دارايهی 
 (.L0302)   “باشد

قهانون محاسهبات  24و  27و  27همچنین بر اساس مواد 
عمومی تمركز وجوه عمومی بايستی بهر اسهاس دسهتورالعمل 

 اجرايی سويیت خزانه در حساب واحد خزانه متمركز باشد.
تمركز وجوه عمومی سپرده و درآمد بخش عمومی )ماده   ”
 (.L0312)   “قانون محاسبات عمومی 26و  24و  27

ههای های اجرايهی و خزانهه تأيید وصول سپرده دسهتگاه  ”
 (.P0111)   “ها معین، حصول اطمینان از وصول وجوه سپرده

 7699قانون بودجه سال  0ضمنا بر اساس بند ال  تبصره 
های بانک مركزی با نظارت و  نیز مديريت نقدينگی در حساب

 شود. داری كل انجام می مديريت نقدينگی خزانه
های دولت در خزانه )ماده  تمركز وجوه عمومی و دريافت  ”
 (.L0316)   “قانون محاسبات عمومی 76و  77

تمركز وجوه عايدات و كلیه درآمدهای كشور نیز بر اساس 
 كل متمركز است. داری  قانون اساسی در خزانه 26اصل 
هها در خزانهه )اصهل  های دولت و پرداخت تمركز دريافت  ”
 (.L0401)   “قانون اساسی 26

ها، ايجاد منابع  پیگیری و مديريت منابع هدفمندی يارانه  ”
 (.P0107)   “های مؤثرها در زمان الزم برای يارانه

رصد تحق  منابع و بررسهی تطبیقهی قهانون بودجهه بها   ”
 (.P0205)   “سنوات گذشته

های دولتی و كسر  داری كل در توزيع بودجه شركت خزانه
های  مطالبات قانونی مرتبط با قانون بودجه از حهساب شهركت

دولتی نیز برای تأمین منهابع نظهیر سهود سههام و بازپرداخهت 
 های عمرانی مديريت منابع عمومی انجام داده و  های طرح وام

 نقش مؤثری در جبران كسری نقدينگی دارد.
 2های دولهتی )مهاده  وصول مالیات و سود سهام شركت  ”

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخهشی از مقهررات مالهی 
 (.L1305)   (“4دولت شماره 

های انتفهاعی و دريافت تسهیالت اعطا شده توسط طرح  ”
بازگشت مبالغ به خزانه، در زمان مناسب بها رعايهت قهوانین و 
توجه به صرفه و صالح نظام مهالی كهشور، امهور وام موضهوع 

 (.P0104)   “قانون برنامه و بودجه 64ماده 
های عمرانی كه عملیهات  داری كل ضمنا برای طرح خزانه

شود طبه  ضهوابط قانونهی  اجرايی آن به سال بعد موكول می
تواند مانده وجوه مصرف شده آنرا بهه در راسهتای سیاسهت  می

 مديريت نقدينگی در راستای مصارف همان پروژه به كار گیرد.
از منهابع عمومهی بهرای   داری كل ظرفیت استفاده خزانه  ”

مصارف عمرانی و استمهال زمانی مصرف اعتبارات مورد نظهر 
قهانون الحهاق  43و تبهصره ذيهل مهاده  2در پايان سال )بنهد 

موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مهالی دولهت شهماره 
4“)   (L1309.) 

تخصیص و تعهد و پرداخت اعتبارات مصوب بها رعايهت   ”
پذيرد )بند اله  مهاده  قانون برنامه و بودجه انجام می 97ماده 
قانون الحاق موادی به قهانون تنظیهم بخهشی از مقهررات  42

 (.L1311)   (“4مالی دولت شماره 
 

 های بانکی مدیریت حساب

عنوان ابزاری برای ايجهاد يهک سهاختار  حساب واحد خزانه به
های بانکی از طري  بانهک مركهزی  واحد و يکپارچه از حساب

های مالیهاتی و غیهر  شهود تمهام درآمهد پردازد كه باعث می می
ها به درستی و به موقع ساماندهی  آوری و پرداخت مالیاتی جمع

های  شوند. در اين طراحهی دولهت موفه  بهه كهاهش هزينهه 
استقراض )يا به حداكثر رساندن بازده نقدی مازاد( خواهد شهد. 

كند تا تحکیم توازن پول  سیستم حساب واحد خزانه كمک می
كشور تمام جريانهای  كل  داری  نقد دولت، شکل گرفته و خزانه

نقدی دولتی را كنترل كرده و در كنترل بودجه و نظارت بر آن، 
های  آورد. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه بهبود به ارمغان 

توسعه كشور و همچنین قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و 
های  قانون بودجه سهنواتی كلیهه حهساب 0اجتماعی و تبصره 

های اجرايی بايستی نزد بانک مركزی جمههوری  اصلی دستگاه
ههای  های منابع داخلی نهاد اسالمی استقرار پیدا كنند و حساب
های زيرمجموعه دفتر مقام  عمومی غیر دولتی به استثنای نهاد

معظم رهبری كه با اذن معظم له انجام خواهد شد در سیهستم 
حساب واحد خزانهه و شهبکه نهسیم بانهک مركهزی كنهترل و 

 نظارت خواهند شد.
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قانون محاسبات  03های دولتی )ماده  نحوه افتتاح حساب  ” 
داری كهل و  نحوه افتتاح حساب خزانه  (. ”L0305)    “عمومی(

              “قهانون محاسهبات عمومهی( 742ها )ماده  خزانه معین استان
(L0308” .)  های اجرايهی وصهول درآمهد  نحوه عمل و روش

قهانون محاسهبات عمومهی و تبهصره  27بخش عمومی )ماده 
ههای  تمركز وجهوه عمومهی و دريافت  (. ”L0313)    “ذيل آن(

                “قهانون محاسهبات عمومهی( 76و  77دولت در خزانه )مهاده 
(L0316” .)  های  های درآمد و هزينهه دسهتگاه انتقال حساب

قانون برنامهه شهشم  70اجرايی به بانک مركزی )بند ب ماده 
افتتهاح   (. ”L0701)    “توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگهی(

قانون تنظیم بخشی از مقهررات  2حساب هدايای خاص )ماده 
              “مکههرر قههانون محاسههبات عمومههی( 07مههالی دولههت و مههاده 

(L1302” .)  های دولهتی تابعهه وزارت  افتتاح حساب شهركت
قانون الحهاق مهوادی بهه قهانون  6و ماده  7نفت )بند ز ماده 

(. L1304)    (“4تنظیم بخشی از مقررات مالی دولهت شهماره 
های درآمهدی و پرداخهت بها رعايهت  نحوه برداشت از حساب  ” 

قانون الحاق مهوادی بهه قهانون  43ماده  2قوانین مربو  )بند 
(. L1310)    (“4تنظیم بخشی از مقررات مالی دولهت شهماره 

های دولتی به بانک مركهزی  دستورالعمل انتقال كامل حساب  ” 
                    “های توسهعه كهشور( قهانون احکهام برنامهه 47)بند ال  ماده 

(L1601 سامانه تداركات الکترونیکی دولت با رعايت قانون .)
قهانون احکهام  27تجارت الکترونیکی و قانون مناقصات )ماده 

اجهرای سهند   (. ”L1602)    “های توسعه كهشور( دائمی برنامه
اليحهه بودجهه سهال  47مديريت مالی دولهت )بنهد ز تبهصره 

7277“)    (L1701انتقهههال كامهههل حهههساب .)  های بانکهههی
                   “قههانون بودجههه سههنواتی( 0های اجرايههی )تبههصره  دسههتگاه

(L1801  .) 
داری كل،  بیشترين مسئولیت در حوزه مديريت مالی خزانه

های بانکی و استقرار كامل حساب واحد خزانه  مديريت حساب
های درآمدی و هزينه می باشد با وضع مقررات  در كلیه حساب

جديد در جهت تقويت نظام مالی در شرايط بحهران نقدينگهی 
مؤثرترين شیوه برای اجرای مديريت مالی دولهت در راسهتای 

اندازی كامل حهساب واحهد خزانهه  شفافیت و انضبا  مالی، راه
خواهد بود كه اين امر در قهوانین متعهدد مهورد پیگهیری قهرار 

نیز از طهرف نماينهدگان  7277گرفته و در اليحه بودجه سال 
مجلس در كمیسیون تلفی  بودجه مورد مداقهه بیهشتری قهرار 

نهیز اداره امهور   داری كهل گرفته است. در ساختار جديد خزانهه
بانکی جايگاه خاصهی در نظهام تهشکیالت اداری خزانهه پیهدا 

 نموده است. 
های  ايجاد بستر بانکی مناسب و اثربخش طب  سیاسهت  ”

ههای نقهد خزانهه و كنهترل  هها و پرداخت خزانه بهرای دريافت

                   “های اجرايههی های بههانکی دسههتگاه مههستمر وضههعیت حههساب
(P0101.) 

قانون محاسهبات عمومهی كهشور،  03بر اساس مفاد ماده 
های اجرايی با باالتريهن  اهلیت افتتاح حساب دولتی در دستگاه

بر   داری كل مقام مالی دستگاه اجرايی و با نظارت كامل خزانه
های بهانکی و همهاهنگی ديهوان  های حهساب اساس استاندارد

های اصهلی بهر  شود، ضهمنا حهساب محاسبات كشور انجام می
اساس دستورالعمل شورای پول و اعتبهار و احکهام قهانونی آن 

های فرعهی  بايستی صرفا در بانک مركزی متمركهز و حهساب
های  حسابان و كارپردازان و همچنیهن حهساب نظیر عوامل ذی

های نظامی و انتظامی در بانک ملی و بانک مسکن  فرعی نیرو
  داری كهل های موجهود در خزانهه استقرار دارند، بررسی فرآينهد
های بهانکی در اداره كهل خزانهه بهر  حاكی از مديريت حهساب
 اساس ضوابط قانونی دارد.

 
 مدیریت هزینه

های اصلی سیاسهت كلهی اقتهصادی، بها عنهاوين رشهد  هدف
شهود،  اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی تعريه  می

های عمومی دولت نیز بايستی ههر سهه ههدف  مديريت هزينه
كلی سیاست اقتصادی را دنبال كند، ثبات در مالیه عمومی نیاز 
به انضبا  مالی و بودجه ای دارد، رشد اقتصادی و عدالت ههم 

شود، تحق  هر سه  از طري  تخصیص وجوه عمومی دنبال می
هدف در گرو استفاده كهارا و اثهربخش منهابع عمومهی اسهت، 

های عمومی يعنی انضبا  مالی )كنترل هزينه(،  مديريت هزينه
های تعیین شده و مديريت تخصیص راهبردی منابع با اولويت

عملیاتی برای دستیابی به كارآيی )به حداقل رساندن هزينه( و 
 اثربخشی )دستیابی به نتیجه مورد نظر( است.

در واقهع كنهترل   داری كل مفهوم درخواست وجه در خزانه
هزينه توسط خزانه خواهد بود، درخواست وجه در واقع سهندی 

ههای است كه توسط مقام مالی دستگاه اجرايی معهادل حوالهه
صادر شده يعنی تعهدات قطعی آمهاده پرداخهت مهسجل شهده 

گردان خزانه انجهام  دستگاه اجرايی كه بايستی از محل تنخواه
تهوان بها كنهترل تعههدات و مديريهت  شود، در اين مرحله می

های بانکی از نظهر نقهدينگی،  بودجه و همچنین كنترل حساب
امکان كنترل هزينه اولیه انجام و به نیابت از دستگاه اجرايهی 

 به ذينفع نهايی پرداخت گردد.
دستورالعمل اجرايی نمونهه اسهناد هزينهه قابهل قبهول و   ”

   “قانون محاسبات   عمومی( 741روش نگهداری حساب )ماده 
(L0307” .)  43گههردان حههسابداری )مههاده واگههذاری تنخههواه 

داری  اسهتقرار خزانهه  (. ”L0315)    “قانون محاسبات عمومی(
قانون  30الکترونیکی و پذيرش اسناد الکترونیکی )بند ج ماده 
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                 “برنامههه شههشم توسههعه اقتههصادی و اجتمههاعی و فرهنگههی
(L0602” .)   تشکیل شهورای نظهارت مهالی مهصوبه شهماره

نظههام   (. ”L0801)    “ه هیئههت وزيههران 122603ت 32222
نامه اجرايی آيین 77يکپارچه مديريت مالی دولت )اجرای ماده 

قهانون برنامهه شهشم توسهعه بهه  1های ال ، ب، پ ماده  بند
 0رديهه    (. ”L1001)    “769913149مههورخ  663270شههماره 

نوزدهمیههن  1769914147م مههورخ 99-2042مههصوبه شههماره 
جلسه ستاد ملی مديريت كرونا )اسهتفاده از امهضای ديجیتهال 

تخهصیص و   (. ”L1201)    “برای تبهادل اسهناد الکترونیکهی(
قهانون  97تعهد و پرداخت اعتبارات مصوب بها رعايهت مهاده 

قانون الحهاق  42پذيرد )بند ال  ماده  برنامه و بودجه انجام می
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولهت شهماره 

4“)    ()L1311” .  نامه  آيین 0اندازی پايگاه نظام مالی )ماده  راه
قانون الحاق موادی به قهانون  43اجرايی تبصره بند اول ماده 

 (.L1602)   “4تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 
ها و مؤسسات دولتی در سطح  نظارت بر مخارج وزارتخانه

كالن با وزارت امور اقتهصادی و دارايهی و در سهطح خهرد بها 
داری كهل اسهت،  حسابان و مديران مهالی منهصوب خزانهه ذی

های عمومی نیز با وحدت رويه در حیهن خهرج از  كنترل هزينه
 های كنترلی و مديريتی انجام پذير خواهد بود.طري  مکانیزم

پرداخت به موقهع و دقیه  حقهوق كارمنهدان دولهت بهه   ” 
رسیدگی و   (. ”P0102)    “صورت يکپارچه طب  شرايط قانونی

ها به درخواسهت وجهوه  پاس  به موقع وف  مقررات و سیاست
عمومی و انجام بهینهه فرآينهد پرداخهت اعتبهارات تخهصیص 

های اختصاصهههی  پرداخهههت درآمهههد  (. ”P0103)    “يافتهههه
رسیدگی و پاس  به موقهع   (. ”P0105)    “های اجرايی دستگاه

ها به درخواست اعتبار استانی و انجهام  وف  مقررات و سیاست
پرداخت وجوه مهرتبط بها   (. ”P0108)    “بهینه فرآيند پرداخت

 (.P0110)   “قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
 

 مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی

های اجرايی در سهطح خهرد توسهط  های مالی دستگاه صورت
مديران مهالی و بهاالترين مقهام دسهتگاه اجرايهی بهه ديهوان 

گهردد و  كهشور ارسهال می  داری كهل محاسبات كشور و خزانه
صورتحساب عملکرد بودجه كهل كهشور ههم شهامل گهردش 

های اجرايی، پیش نیاز  های مالی دستگاه نقدی خزانه و صورت
 7692گههزارش تفريههغ بودجههه كههل كههشور اسههت، از سههال 

های مالی  اند كه عناصر صورت های اجرايی مکل  شده دستگاه
را برمبنای تعهدی در صورت وضهعیت مهالی دولهت گهزارش 

امر مديريت حهسابداری و گزارشهگری   داری كل نمايند. خزانه
مالی خود را از گردش نقهدی خزانهه آغهاز نمهوده و بها تأيیهد 

های  صورتحساب دريافت و پرداخهت عملیهات مهالی سهازمان
دولتی نسبت بهه تهیهه گهزارش عملکهرد مهالی دولهت اقهدام 

 نمايد. می
قههانون محاسههبات عمومههی  777و  741در اجههرای مههاده 

بايستی، گزارش عملیهات توزيهع منابهع   داری كل كشور، خزانه
خود را در قالب نظام حسابداری خزانه بر مبنای نقدی حداكثهر 
تا دو ماه پهس از پايهان ههر مهاه بهه مراجهع مربهو  مطابه  

 ای ارسال نمايد.  تقسیمات بودجه
خزانه مکل  است صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه   ”

های خود را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهیهه و بهه  كلیه حساب
بندی درآمد ارسهال نمايهد  ديوان محاسبات كشور مطاب  طبقه

(         7633قههانون محاسههبات عمومههی مههصوب سههال  777)مههاده 
(L0303” .)   تهیه صورتحهساب عمکهرد بودجهه كهل كهشور

حاوی گردش نقدی خزانه و عملکرد مالی بخش عمومی )ماده 
تکلیههه    (. ”L0319)    “قهههانون محاسهههبات عمومهههی( 776

های اجرايی به اسهتفاده از مبنهای حهسابداری تعههدی  دستگاه
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخهشی  43)بند يک ماده 

انههدازی  راه  (. ”L1307)    (“4از مقههررات مههالی دولههت شههماره 
نامه اجرايی تبصره بند اول ماده  آيین 0پايگاه نظام مالی )ماده 

قانون الحاق موادی به قهانون تنظیهم بخهشی از مقهررات  43
تهیهه گهزارش عملکهرد   (. ”L1401)    (“4مالی دولت شهماره 

رسیدگی به صورت حساب عملکرد و   (. ”P0203مالی دولت )
ههای  ها، مؤسهسات دولهتی، نهاد های مهالی وزارتخانهه صورت

تجمیههع و   (. ”P0303)    “ها عمومههی غیردولههتی و دانههشگاه
 (.P0401)   “دهی صورت مالی و تراز دولت گزارش

مواعد قانونی وجوه مصرف نشده و همچنین آخرين مهلت 
های اجرايهی نهیز بهر اسهاس  های مالی دسهتگاه ارسال صورت

 قانون محاسبات عمومی مشخص و تعیین شده است.
های قانونی مصرف وجوه عمومی و نحوه برگهشت  مهلت  ” 

های  وجوه مصرف نشده و همچنین مواعد زمانی ارسال صورت
قههانون  32و  36مههالی ماهیانههه و نهههايی )اصههالحیه مههاده 

 (.L0311)   “محاسبات عمومی(
های مورد عمهل و گزارشهگری مهالی خزانهه معیهن  روش
در قوانیهن   داری كهل ها نیز طب  ضوابط مشخص خزانه استان

 مربو  مشخص است.
ها )واگهذاری  های مورد عمل در خزانه معین استان روش  ”
 66مهاده  -گردان، افتتاح حساب و ساختار سازمانی آن  تنخواه

 (.L0317)   “قانون محاسبات عمومی(
ها و نمونهه  های نگههداری حهساب همچنین تدوين روش

های  اسناد هزينه قابل قبول و مهشاركت در تهدوين اسهتاندارد
حسابداری بخش عمومی بر اساس ضوابط قهانونی بهر عههده 
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است تا بتوانند نسبت به تهیه نظام حهسابداری   داری كل خزانه
های غیرقطعهی  و گزارشگری مالی دولت اقدام نمايند. پرداخت

نیز كه در اصالحیه صورتحساب عملکرد بودجه كل كشور مهد 
گیريد بايستی بر اساس ضوابط قهانونی مهشخص  نظر قرار می

 ثبت و اعمال حساب شود.
های حسابداری، ايجاد وحدت تدوين يا به روزرسانی رويه  ” 

های گزارشگر، پاسه  بهه  رويه در امور مالی و حسابداری واحد
های گزارشهههگر، مهههشاركت در تدويهههن  اسهههتعالمات واحهههد

بررسههی مههدارک و   (. ”P0301)    “های حههسابداری اسههتاندارد
پرداخهت و علهی الحهساب سهنواتی مستندات مربو  به پیهش

 (.P0302)   “های اجرايی دستگاه
 

 مدیریت حسابرسی و نظارت مالی

ساختار تشکیالت اداری معاونت نظارت مالی و  7699در سال 
 1داری كهل در اجهرای مهاده  داری كل كشور بهه خزانهه خزانه

قانون برنامه ششم توسهعه اقتهصادی و اجتمهاعی و فرهنگهی 
داری كهل در ايهن زمینهه در  تغییر عنوان داد و رسهالت خزانهه

داری كهل  حوزه نظارت مالی و اموال به يکی از معاونین خزانه
محههول گرديههد، اصههالح سههاختار نظههام مههالی و محاسههباتی 

متناسههب بهها شههرايط كههشور نظههیر اجههرای   داری كههل خزانههه
ريزی مبتنی بر عملکرد بايستی تغییرات اساسهی نمايهد.  بودجه

داری كهل بها شهناخت  های مورد عمل در خزانه اصالح فرآيند
وضع موجهود و همچنیهن حهوزه نظهارت مهالی و حسابرسهی 

های اجرايی و كنهترل رسهیدگی بهه وظايه   هوشمند دستگاه
حسابان و مديران اجرايی از اههم وظهاي  مؤثهر در  قانونی ذی

های  زمینه مديريت حسابرسی خواهد بود، رسیدگی به صهورت
مالی كه از وظاي  مهم ديوان محاسهبات كهشور و همچنیهن 

داری كههل در عملیههات مالههی  هههای داخلههی كههه خزانههه كنترل
دههد  های اجرايی به عنوان حسابرسی داخلی انجام می دستگاه

به صورت موازی در حال انجام است كهه ايهن امهر موجبهات 
 افزايش بروكراسی اداری را فراهم نموده است. 

وحدت رويه در مورد اعمال نظهارت مهالی قبهل از خهرج   ” 
تهشکیل   (. ”L0306)    “قهانون محاسهبات عمومهی( 92)ماده 

ه  122603ت 32222شههورای نظههارت مههالی مههصوبه شههماره 
 (.L0801)   “هیئت وزيران

های نظهارت مهالی و مهديريت حسابرسهی بها  كلیه فرآيند
داری كل و موارد مههم  توجه به ساختار تشکیالت جديد خزانه

 7277مرتبط با سند مديريت مالی دولت كه بايهستی در سهال 
به منصه ظهور برسد مانند پرداخت مستقیم به ذينفع و اجرای 

ريزی مبتنی بهر عملکهرد قطعها دسهتخوش اصهالحات  بودجه
اساسی خواهد بود، لذا ضهرورت دارد بهه منظهور حسابرسهی و 

ها نیز اقدامات مؤثر  نظارت مالی بر عملکرد خزانه معین استان
ها نیز به  سازی گردد، همچنین رصد و كنترل منابع درآمدپیاده

ههای وصهول  منظور تأمین منابع مالی و همچنین تأيیهد روش
داری كل انجام پهذيرد،  های اجرايی توسط خزانه درآمد دستگاه

نظارت بر عملکرد مديران مهالی، پاسه  بهه اسهتعالمات فنهی 
های اجرايههی، ارزيههابی عملکههرد و تأيیههد صههالحیت  دسههتگاه
های اجرايههی  حههسابان و مههديران دسههتگاه هههای ذی حرف
های دولههتی از اهههم وظههاي  قانونههی  الخههصوص شههركت علی
 در حوزه نظارت مالی و حسابرسی خواهد بود.  داری كل خزانه
حصول اطمینان از صحت و رعايت قوانین و مقهررات در   ” 

احصا و پايهش   (. ”P0116)    “های مالی  خصوص تهیه صورت
های  های وابهسته و دسهتگاهها، سازمان تکالی  قانونی معاونت

تابعههه وزارت امههور اقتههصادی و دارايههی در حههوزه نظههارت             
هها،  بینی و پیگهیری تکهالی  معاونت پیش  (. ”P0208)   “ مالی

های تابعه وزارت امور اقتهصادی  های وابسته و دستگاهسازمان
ايجههاد   (. ”P0209)    “و دارايههی در منههابع و مههصارف بودجههه

های  رويه در مسايل مالی و محاسباتی با رفع ابهام واحدوحدت
های اجرايهی و  تابعه وزارت امور اقتهصادی و دارايهی، دسهتگاه

پاس  بهه سهؤاالت   (. ”P0210)    “ساير افراد حقوقی يا حقیقی
ها و سهؤاالت  نامه ها، تهصويبنامه مربو  به طرح، لوايح، آيین

نويهس  تهیه و تدوين پیش  (. ”P0211)    “های اجرايیدستگاه
نامه1 بخشنامه1 دستورالعمل و ابهال  يها  قانون1 مقرره1 تصويب

رسیدگی به صورتحهساب عملکهرد و   (. ”P0212)    “ارسال آن
رسهیدگی   (. ”P0304)    “های دولهتی های مالی شركت صورت

ايجهاد   (. ”P0402)    “های مهالی به تحويل و تحول و صورت
افزايههش   (. ”P0405)    “حههسابان وحههدت رويههه در میههان ذی

   “های عمومی غیردولهتی شفافیت مالی با انجام حسابرسی نهاد
 (P0406” .)  های قانونی برای وصول طلب  استفاده از سازوكار

انتهصاب   (. ”P0407)    “دولت از اشهخاص حقیقهی و حقوقهی
های اجرايهی ملهی و  حهساب دسهتگاه حساب و معهاون ذی ذی

هههای  های دولههتی و مؤسههسات و نهاد اسههتانی و نههیز شههركت
ارزيهابی عملکهرد مديريتهی   (. ”P0408)    “عمومی غیردولهتی

 (.P0409)   “حساب ذی
 

 گیریبحث و نتیجه
های پهژوهش، روشهن  های گردآوری شده و يافتهه بر پايه داده

ها  شد كه حساب واحد خزانه مستقر شده ولی تجمیهع حهساب
در بانک مركزی به طور كامل انجام نهشده اسهت. همچنیهن، 

های درآمهدی مالیهات و گمهرک و شهركت پهااليش و  حساب
ای هنوز  های توسعه های نفتی، برخی از سازمانپخش فرآورده
درصهد بودجهه عمومهی هنهوز بهه  27اند، بیش از منتقل نشده
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شههود و منههابع دولههت در  حههساب دسههتگاه اجرايههی واريههز می
های دستگاه اجرايی رسوب قابل توجهی دارد. افزون بر  حساب

اين، سامانه مديريت مالی يکپارچه دولت طراحی نشده، سامانه 
تخصیص اعتبار و پرداخت خزانه به هم متصل نگرديده است، 

ها در  ای و اسهتان و گردش اطالعات پرداخت اعتبارات هزينهه
های  سامانه يکپارچه مالی قرار ندارد. از سوی ديگر، اسهتاندارد

سهازی و  ريزی پیاده های مالی دولت در فرآينهد بودجهه حساب
های ملی  نظام حسابداری بخش عمومی با نظام آماری حساب

هماهنگ شده است، ولی نظام كنترل تعهدات مهستقر نهشده، 
سیستم حقوق و دستمزد بهرای پرداخهت مهستقیم بهه ذينفهع 
ای  آمادگی استقرار كامل ندارد، و اجرای بودجه بر مبنای برنامه

و عملکردی به دلیل نبود زيرساخت، اجرايی نشده است. ايهن 
در حالی است كه ارتبا  مستمر بین ديوان محاسهبات كهشور، 
سازمان حسابرسی، خزانه و سازمان برنامه وبودجه وجود ندارد، 

های اصلی برقرار  و از همه مهمتر اتصال سیستمی بین دستگاه
گذاری اطالعات  نشده است، چون ذينفعان در مورد به اشتراک

 نگران هستند.
داری  موارد مستعد وضع موجود نظام مديريت مالی خزانهه

كد تهم  77كد شامل تم فرعی مديريت بودجه،  74شامل   كل
كهد تهم فرعهی مديريهت  76فرعی مديريت منهابع عمومهی، 

كهد  77كد تم فرعی مديريت هزينهه،  72های بانکی،  حساب
كد تم  70تم فرعی مديريت حسابداری و گزارشگری مالی، و 

فرعی مهديريت حسابرسهی و نظهارت مهالی اسهت. مديريهت 
های بانکی به عنوان مهمترين تم فرعی است كه نقش  حساب

و   داری كهل اساسی برای استقرار سیستم مديريت مالی خزانهه
های عمومی دولهت خواههد داشهت.  به تبع آن مديريت هزينه

مههديريت نقههدينگی و جلوگههیری از رسههوب پههول در سههطح 
های اجرايی در شرايط بحران كنونی صرفا بها اسهتقرار  دستگاه

های بهانکی و  حساب واحهد خزانهه و استانداردسهازی حهساب
 پذير خواهد بود. انتقال كامل آن به بانک مركزی امکان

داری كل با رويکرد  ساختار تشکیالت خزانه 7699در سال 
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعهی   ”  1اجرای ماده 
كهشور بهه دنبهال   داری كهل اصالح شد و خزانهه   “و فرهنگی

اصالح نظام مالی و محاسهباتی و تقويهت نظهام مهالی اسهت. 
داری كل با استقرار دو معاون تحت عناوين امور خزانه و  خزانه

ها و نظارت مالهی  حسابی گزارشگری مالی و همچنین امور ذی
ها و تعههدات مهالی اقهدام بهه اصهالح سهاختار  و مركز بدهی

تشکیالت تقصیلی خود در راستای سند مدل مفهومی مديريت 
 مالی دولت كرده است.
های  توان میان تم های به دست آمده، می با توجه به يافته

وجو كرد. بهه گفتهه ديگهر،  اصلی و فرعی نیز روابطی را جست

داری كهل  مديريت مهالی خزانهه  ”توان با طراحی چارچوب  می
های گونهاگون  هها و مؤلفهه بهه روابطهی كهه میهان تم   “كشور

، چارچوب مديريت مالی 4شده است پی برد. در شکل  استخراج
 كشور ترسیم شده است.  داری كل خزانه

های فرعی اين چهارچوب خهود  پیداست كه هر يک از تم
دربردارنده موارد مستعدی برای بهبهود ههستند. بهرای نمونهه، 

های تخصیص منابع و كنهترل تعههدات  اصطالح قواعد و رويه
تواند به مديريت كارآمدتر بودجه يهاری رسهاند  مالی دولت می

داری كهل بهه شهمار  كه يکی از اجزای مديريت مهالی خزانهه
انهدازی سهوئیت خزانهه و سهاماندهی  رود. افزون بر اين، راه می

كنهد،  های دولتی به مديريت منابع عمومهی كمهک می شركت
های  استقرار حساب واحد خزانهه بهه بهبهود مهديريت حهساب

داری كل  سای پرداخت مستقیم خزانه شود، پیاده بانکی ختم می
ها بههر مههديريت هزينههه  بههه ذينفعههان نهههايی و كنههترل هزينههه

سازی نظام جامع مديريت اطالعات  تأثیرگذار خواهد بود، پیاده
تواند مديريت حسابداری و گزارشگری مهالی را  مالی دولت می

بهبود بخشد، و سهرانجام، تقويهت نظهارت مهالی متناسهب بها 
ريزی مبتنی بر عملکرد و تعیین ضوابط پهذيرش  اجرای بودجه

اسناد مالی الکترونیکی نیز مديريت حسابرسی و نظارت مالهی 
 را در پی خواهد داشت.

داری كل كشور در مديريت مالی دولت و دخل  نقش خزانه
و خرج بخش عمومی بهر كهسی پوشهیده نیهست. بهسیاری از 
اند  كشورها )همانند فرانسه( با تقويت چنین نهادهايی توانهسته

مديريت مالی بخش عمومی را به شهکلی كارآمهد سروسهامان 
دهند و از هدر رفت منابع جلوگیری كنند. با اين حال، نبايهد از 
اين امر غافل شد كه كارآمد نبودن اين نهاد، خود نه تنهها بهه 
بهبود اوضاع كمکهی نخواههد كهرد، بلکهه بهاری اضهافی بهر 

های  های مديريت مالی كشور نیز خواهد گذاشهت. يافتهه شانه
داری كهل  پژوهش حاضر نشان دادند كه شرايط فعلهی خزانهه

ای بهبههود بخههشید كههه نقههش  توانههد بههه گونههه كههشور را می
 تری در مديريت مالی بخش عمومی داشته باشد.  پررنگ

كشور كهه در ايهن   داری كل چارچوب مديريت مالی خزانه
ای اساسی برای بهبود وضع موجود  پژوهش به عنوان راه چاره

پیشنهاد شد، دربردارنده شش محهور كلیهدی، يعهنی مديريهت 
های بهانکی،  بودجه، مديريت منابع عمومی، مهديريت حهساب

مديريت هزينه، مهديريت حهسابداری و گزارشهگری مهالی، و 
مديريت حسابرسی و نظارت مالی است. توجه به اين محورهها 

تواند موجب افهزايش كارآمهدی  در رفع نقا  ضع  موجود می
مديريت مالی بخش عمومی در كشور شود. اگرچه نبايد از نظر 
دور داشت كه نهادهای ديگر مالی نیز در كهشور بايهد تقويهت 

 داری كل نقش خود را به درستی ايفا كند. شوند تا خزانه
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ها و نتايج به دست آمده از پهژوهش حاضهر،  نظر به يافته
تواند پیشنهادهايی اجرايی و پژوهشی طرح كهرد. مهديران  می
تواننهد چهارچوب پیهشنهادی ايهن  داری كهل كهشور می خزانه

پژوهش را الگويی برای اصالح سازوكارهای موجود قرار دهند 
و با كمک آن مقررات و فرايندهای كنونهی را بهبهود بخهشند. 

ای طراحهی  شش بعد كلیهدی چهارچوب پیهشنهادی بهه گونهه
داری كهل  ههای گونهاگون خزانهه تواننهد فعالیت اند كه می شده

گذاران كلیهدی در  كشور را پوشش دهند. از ايهن رو، سیاسهت
توانند به ترتیب اولويت روی هر يک از اين ابعاد  اين مركز می

متمركز شوند. از سهوی ديگهر، ايهن پهژوهش نهشان داد كهه 
خالءهای پژوهشی مهمی در مديريت مهالی كهشور در بخهش 
عمومی هستند كه نیازمند توجه پژوهشگران و دانشگاهیان در 

اند. نخست آنکه جامعهه ايهن پهژوهش محهدود بهه  اين زمینه
های مالی و  شد و به دلیل محدوديت گروهی از متخصصان می
های گروهههی بزرگهتر از صههاحبنظران  زمهانی دريافههت ديهدگاه

 شدنی نبود. 
تواننهد چهارچوب پیهشنهادی ايهن  های آينهده می پژوهش

پژوهش را بهه شهکل يهک پیمهايش اعتبارسهنجی و ديهدگاه 
متخصصان بیشتری را دريافت و تحلیل كنند. افزون بهر ايهن، 
ترسیم نگاشت نهادی مديريت مالی بخش عمومی در كشور و 

تواننهد  های نهادهای گوناگون می بررسی و ارزيابی انجام نقش
تر شدن خالءهای عملیاتی در مديريت مهالی كهشور  به روشن

ختم شود. سرانجام، كاوش و استخراج راهکارههايی عملیاتهی 

تر كردن هر يک از بُعدهای چارچوب پیشنهادی  برای اثربخش
توانههد در  نههیز می    “پژوهی اقههدام  ”ايههن پههژوهش بهها روش 

 های آينده در كانون توجه جای گیرد. پژوهش
 

 منابع
اكرمی، سید رحمت اله؛ خدابخشی، هادی؛ جباری، مهرداد  •

(. بررسی جايگاه و نقش نظارتهی 7696و فضیلت، فرهاد. )
حساب در نظام مالی و محاسهباتی كهشور از ديهدگاه ذی

دوفهصلنامه علمهی حهسابداری مسئولین دستگاه اجرايی. 
 نور.، دانشگاه پیامدولتی

(. سهنجش 7696حقیقت منفرد، جالل و شعبانی، صادق. ) •
میزان تفکر استراتژيک مديران معاونهت نظهارت مهالی و 

فصلنامه علمی مهندسهی مديريهت داری كل كشور.  خزانه
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم.نوين

(. آثار اجهرای 7691دهقانزاده، حامد و رضايی، غالمرضا. ) •
های كیفی اطالعات  نظام نوين حسابداری خزانه بر ويژگی

 نور.، دانشگاه پیامدوفصلنامه علمی حسابداری دولتیمالی. 
( . تحلیل و 7690روحانی، سید علی و ابوحمزه، داريوش. ) •

فصلنامه نقد فرآيندهای مديريت نقدينگی دولت در ايران. 
 ، دانشگاه عالمه طباطبايی.های اقتصادی ايران پژوهش

(. 7692عموزاد مهديرجی، علی اصغر و حیدرپور، فرزانه. ) •
كل كشور بهر  داری بررسی موانع ايفای نقش نظارتی خزانه
چهارمین كنفرانس كاهش كیفیت گزارشگری مالی دولت. 

 كشور و روابط میان اجزای اين چارچوب  داری كل چارچوب مديريت مالی خزانه. 2شکل 



 28  7277(، پايیز و زمستان 72)پیاپی  7دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی؛ سال هشتم، شماره 

 

، های كاربردی در مديريت و حسابداریالمللی پژوهش بین
 دانشگاه شهید بهشتی.

زاده، ابههراهیم؛ دشههتی، سههید حههسین و قوچانههی  محمههد •
(. بررسههی تأثیههر 7693خراسههانی، محمههد مهههدی. )

كهل  داری گذاری دانش بر ارتقهای عملکهرد خزانه اشتراک
ای  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعهات بیهن رشهتهكشور. 

 دانشگاه عالی دفاع ملی.دانش راهبردی، 

(. بررسهی 7697مددی، مهدی. ) يادگاری، سیامک و علی •
ماهنامهه داری دولهت.  نکاتی پیرامون اصالح نظام خزانهه

، پژوهشگاه علهوم های اقتصادی بررسی مسائل و سیاست
 انسانی و مطالعات فرهنگی.
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