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عملکرد دیوان محاسبات کشور در گزارش تحلیل  

 1 1395تفریغ بودجه سال 

 * ولي رستمي

 ** محمدحسين صادقي

 چكيده

ها  ميان مدت و بلند مدت توس ه برا  دجه، يک برنامه و برشي از برنامهبو

ها  حقوري حاكم بر اجرا و يک سال مالي است، لذا آسيب شناسي و تامل بر چالش

ريز  توس ه در ايران بدست خواهد داد. از  رهنمودها  برا  برنامهنظارت بر آن، 

لوازم اجتناب ناپذير تصويب رانون بودجه توسط پارلمان نظارت بر اجرا  آن است. 

سپارند. در رانون اساسي مجالس عمده نظارت مالي خويش را به ركني تخصصي مي

محاسبات از ذيل وزارت  جمهور  اسالمي ايران ضمح تحول نهاد  ررارگرطتح ديوان

 55دارايي )ربل از انقالب اسالمي( به نهاد  زيرنظر مجلس شورا  اسالمي، اصل 

ها  اجرايي رانون اساسي صالحيت نظارت مالي و حسابرسي سنتي به حساب دستگاه

را به ديوان محاسبات كشور سپرده است و از مجموع ايح نوع نظارت، گزارش تفريغ 

كند در شود. ت ادل ميان روا  مقننه و مجريه ارتضاء ميمي بودجه تهيه و اعالم

صدور مفاصاحساب تفريغ بودجه برا  دولت از سو  مجلس، متقاضي مفاصا حساب 

ي ني دولت آغازكننده باشد، لذا روانيح موضوعه، صورتحساب عملکرد ساالنه را كانون 

اكتشاطي درصدد  اند. با روشمركز  ت ادل ميان روا در ايح موضوع ررار داده

پاسخگويي به ايح پرسش هستيم آيا تهيه و ارائه گزارش تفريغ بودجه از سو  ديوان 

، منطبق با تشريفات رانوني تهيه 1395محاسبات راجع به اجرا  بودجه سال مالي 

با  1395و اعالم ايح گزارش بوده است؟ تحليل عملکرد ديوان محاسبات در سال 

جه هرچند ظاهراً محدود به يک سال مالي است، اما ت مق تاكيد بر گزارش تفريغ بود

ا  از راهبردها  كالن در اختيار و آسيب شناسي روانيح و مقررات موضوعه مجموعه
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  دهد. نهاد ناظر و مجر  برنامه ريز  توس ه در ايران ررار مي
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 مقدمه

گزارش تفريغ در تنظيم مناسبات ميان روه مقننه و مجريه يک نقش راهبرد  

دارد. زيرا روه مقننه بخش مهمي از نظارت مالي خويش بر اجرا  بودجه را به يک 

اجرا  ركح تخصصي به نام ديوان محاسبات كشور سپرده كه در يول سال مالي بر 

بودجه نظارت و حسابرسي مالي دارد و گزارش تفريغ بودجه جمع بند  نظارت ايح 

نهاد در يول يک سال مالي است. در نظام ها  حقوق اساسي دنيا امروز تفکيک 

مطلق روا عمالً نه ممکح و نه مطلوب است، لذا سنت روادار ، ت امل و هماهنگي 

ها، منف ت عمومي را مرزها و صالحيتالل و رعايت حدود ميان روا ضمح حفظ استق

بيش تر تضميح مي كند. لذا ديوان محاسبات به عنوان يک مرجع حسابرسي مستقل 

مالي مي بايست در چهارچوب ايح سنت و رهياطت عمل نمايد و در عيح حال با 

 نظارت موثر از تخلفات مالي دستگاه ها  اجرايي جلوگير  كند. 

ان روا در گزارش تفريغ بودجه يک كليد واژه سنت روادار  و ت امل مي    

دارد و آن صورتحساب عملکرد ساالنه است. ديوان محاسبات مي بايست ياطته ها  

نظارتي خود را با صورتحساب مالي دولت تطبيق دهد. رعايت ايح تشريفات شکلي از 

رد عملک 1395مجادالت و منارشات ميان دو روه جلوگير  مي كند. اما در سال 

ا  بود كه منجر به باالگرطتح اختالطات ميان وزارت لت و ديوان محاسبات به گونهدو

نفت و سازمان برنامه و بودجه از يک سو و ديوان محاسبات از سو  ديگر شد. چالش 

و  1396اصلي اعالم گزاش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات در اوايل بهمح ماه 

است كه هنوز « وزارت نفت»و « و بودجه سازمان برنامه»پاسخ ها  دولت از سو  

 هم اصل اختالطات ماهو  ادامه دارد، اما جدال لفظي كاهش ياطته است.

انگيزه ايح تحقيق راستي آزمايي و تطبيق عملکرد دولت با مولفه ها      

حکمراني شايسته از جمله شفاطيت، انضباط مالي و اصل حاكميت رانون است. هرچند 

ل عملکرد ديوان محاسبات مي باشد، اما ايرادات و نظرات مرجع عنوان تحقيق تحلي

نظارتي به يور ضمني بررسي عملکرد نهاد مورد نظارت يا مجر  نيز خواهد بود. 

يح و مقررات ضمح رعايت بي يرطي در تحليل حقوري عملکرد نهاد ناظر با روان

 گردد.موضوعه نسبت سنجي مي



 139٧بهار و تابستان  /پانزدهمدوطصلنامه حقوق اساسي/ سال 
 

 

         3٢ 

 

عات، كتابخانه ا  و نوع تحقيق، كيفي و روش گردآور  ايال در ايح نوشتار    

آيا  كاربرد  است. با روش اكتشاطي درصدد پاسخگويي به ايح پرسش اصلي هستيم

تهيه و ارائه گزارش تفريغ بودجه از سو  ديوان محاسبات راجع به اجرا  بودجه 

، منطبق با تشريفات رانوني تهيه و اعالم ايح گزارش بوده است؟ 1395سال مالي 

در تحقيقات اكتشاطي اصوالً طرضيه ا  نبايد تصور و ترسيم نمايد، لذا در ايح  محقق

 شود.تحقيق نيز طرضيه اوليه ارائه نمي

بايست رواعد ديوان با روانيح موضوعه نخست مي برا  نسبت سنجي عملکرد    

و احکام حقوري و خصوصاً شکلي موضوع تهيه گزارش تبييح و تحليل گردد و سپس 

ديوان با روانيح تطبيق داده شود. لذا تحقيق در دو گفتار سامان دهي خواهد عملکرد 

 -٢صالحيت ديوان محاسبات در تهيه و اعالم گزارش تفريغ بودجه سنواتي؛  -1شد: 

 .1395عملکرد ديوان در گزارش تفريغ بودجه سال 

 

صالحيت ديوان محاسبات در تهيه و اعالم گزارش تفريغ  .1

 بودجه سنواتي

 سير تحول نهاد ديوان محاسبات .1-1

ديوان محاسبات از سازمان ها  ارتباس شده از كشور طرانسه است كه ابتدا     

ميالد  به وسيله ناپلئون تاسيس شد. در كشور ما  1٨٠٧در كشور مذكور در سال 

رانون اساسي مشروييت با الهام  1٠3و  1٠٢، 1٠1پس از انقالب مشروييت، اصول 

اص ياطت. با تصويب رانون ديوان از رانون اساسي طرانسه به ديوان محاسبات اختص

 1313هجر  شمسي ايح ديوان تشکيل و عمالً از سال  131٢محاسبات مصوب 

. ديوان محاسبات كشور از نظر ساختار  و سازماني وابسته به ٢شروع به كار كرد

وزارت امور ارتصاد  و دارايي بود كه با درياطت صورتحساب ها  عملکرد از ايح 

ت خود به وزارت ياد شده اعاده ميودجه را تهيه و همراه با نظراوزارتخانه، تفريغ ب

و مجلس كرد تا وزارت ارتصاد اليحه تفريغ بودجه را تقديم مجلس شورا  ملي كند 
                                                                                                    

، 1344، تهران، نشر كتابخانه ابح سينا، چاپ سوم، ماليه عمومي و بودجهپيرنيا، حسيح،  ٢

 .3٠4، ص 1395، تهران، نشر ميزان، چاپ پنجم، ماليه عموميبه نقل از رستمي، ولي،  3٨٠ص 
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رانون محاسبات عمومي  4٨تا  45در اجرا  مواد »كرد. غالبًا گزارش را تصويب مي

 14جم اً  1349 رانون محاسبات عمومي مصوب ٧9و  ٧٨و مواد  131٢مصوب 

 3«اليحه تفريغ بودجه توسط وزارت امور ارتصاد و دارايي )وزارت ماليه ورت( تهيه شد

رانون محاسبات  ٧٨اليحه آن به تصويب مجلس رسيد. طرآيند مذكور در ماده  1٢كه 

پيش بيني شده بود و صراحتاً از اليحه تفريغ بودجه كه به  1349مصوب  4عمومي

 گشته نام برده شده است. به مجلس تقديم ميوسيله وزارت دارايي 

، ايح نهاد زير نظر 5رانون اساسي 54پس از انقالب اسالمي به موجب اصل     

اداره  11/11/1361مجلس شورا  اسالمي ررار گرطت و به موجب رانون مصوب 

شود. به نظر مي رسد تحول نهاد  صورت گرطته در راستا  تضميح شئون نظارتي مي

روه مقننه بر دولت انجام گرطته است. توضيح آنکه چون روه رانونگذار  در  و كنترلي

آغاز و زمان تصويب بودجه ماموريت و اجازه ا  به روه مجريه داده، يبي ي است 

از نحوه پايان كار و درست انجام شدن آن ماموريت آگاهي پيدا نمايد. نظارت 

اجرا  آن كه توسط  گونگيتطبيق بودجه مصوب مجلس نمايندگان مردم است با چ

 .6«شوددولت انجام مي

ها  مجلس شورا  اسالمي نظارت مالي بر روه مجريه است يکي از صالحيت 

و درآمدها و هزينه ها  كشور كه ناشي از نمايندگي آنان در تصويب رانون بودجه 

اخذ  ن دربديح م نا كه در انگلستان نيز بدواً نياز به ضرورت نظارت پارلما باشد؛مي

-دم بايد مجوز مالياتي كه دولت ميگردد كه نمايندگان مرماليات به ايح اصل برمي

                                                                                                  
، رساله ايران و ررانسهتحليل حقوقي نظارت قوه مقننه بر اجراو بودجه در درويشي، بابک،  3

 .1٨5، ص 139٢دوره دكتر  رشته حقوق عمومي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 
وزارت دارايي مکلف است اليحه تفريغ بودجه هر سال مالي را منتها تا پايان ماه  - ٧٨ماده » 4

مکلف است ظرف سه  محاسبات ديوان. محاسبات ارسال دارد ديوان سال مالي ب د تهيه و به نهم

اظهار نظرها  خود درباره گردش امور   ها  الزم را به عمل آورده و عيح اليحه را باماه رسيدگي

دارايي اعاده دهد وزارت دارايي مکلف  ها و مؤسسات و شركتها  دولتي به وزارتوزارتخانهمالي

 «.ملي تقديم كند شورا است ظرف يک ماه اليحه تفريغ بودجه را به مجلس
باشد.  اسالمي مي شورا  زير نظر مجلس كشور مستقيماً محاسبات ديوان - اصل پنجاه و چهارم» 5

 «.خواهد شد ت ييح رانون بموجب ها  و مراكز استان در تهران امور آن و اداره سازمان

انتشاراتي يکان، چاپ ، تهران، موسسه بودجه و بودجه ريزو دولتي در ايرانانصار ، شاهرخ،  6

 .45، ص 13٨1دوم، 
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 تواند از ملت وصول نمايد به تصويب رسانند.

ت بر اجرا  بودجه نيز استنباط از تصويب رانون بودجه به وسيله پارلمان، نظار 

مقننه را نظارت بر اجرا  بودجه يکي از اركان حق نظارت مالي روه »شود و مي

عهده ديوان محاسبات كشور ررار داده راستا ايح وظيفه بر تشکيل مي دهد كه در ايح

. از ميان ارسام نظارت ها  ديوان محاسبات به يک عنوان ركح نظارت ٧«شده است

مالي پارلمان، گزارش تفريغ بودجه از ايح ويژگي برخوردار است كه به لحاظ بازه 

دهد و در مجموع سال مالي توسط دولت را پوشش ميک زماني اجرا  بودجه در ي

ررار گرطتح ديوان محاسبات به عنوان يک ركح زيرمجموعه پارلمان با اصل نمايندگي 

 5٧در اصل  مجلس از مردم در تصويب بودجه و نظارت بر آن و استقالل روا مندرج

ه توسط تر  دارد، نسبت به وض يتي كه اليحه تفريغ بودجسازگار  به مراتب بيش

، دولت تهيه گردد، منتها اعمال حق نظارتي توسط ديوان محاسبات نيازمند ت امل

 باشد كه جزئيات آن در ادامه خواهد آمد.هماهنگي و روادار  ميان روا مي

 

 قواعد حقوقي موجد صالحيت تهيه و اعالم گزارش تفريغ بودجه . 2-1

 قانون اساسي 55اصل  .2-1-1

رانون  55ب ميان رواعد حقوري نخست بايد از اصل بنا بر اصل سلسله مرات

اساسي به عنوان اصل موجد صالحيت ديوان محاسبات سخح گفت. در ايح اصل مقرر 

 ها ، شركتها، مؤسساتوزارتخانه ها  حساب كليه به محاسبات ديوان»شده: 

كنند  مي استفاده كشور كل از انحاء از بودجه نحو هب كه ييهاو ساير دستگاه دولتي

ا  هزينه هيچ نمايد كهمي يا حسابرسي دارد رسيدگي مقرر مي رانون كه ترتيبي به

باشد.  رسيده مصرف خود به در محل و هر وجهي تجاوز نکرده مصوب از اعتبارات

و  آور جمع  رانونبرابر را  مربويه ها و اسناد و مدارك ، حسابمحاسبات ديوان

 تسليم اسالمي شورا  مجلس خود به نظرات را بانضمام هر سال تفريغ بودجه گزارش

 «.شود گذاشته عموم بايد در دسترس گزارش نمايد. ايحمي

                                                                                                    
قانون اساسي در نظم حقوقي كدخدايي، عباس لي و وكيل، اميرساعد و عسگر ، پوريا،  ٧

 .1٧٧، ص 13٨٨، تهران، نشر مجد، چاپ سوم، ينوني
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بنابرايح، مطابق رانون اساسي صالحيت اصلي ديوان محاسبات حسابرسي و     

دولت در اجرا  بودجه است و گزارش  اعمال نظارت مالي بر عمليات مالي و اجرايي

كنترل »تفريغ رابطه ا  مستقيم با نظارت مالي خواهد داشت. منظور از نظارت مالي 

حساب هزينه ها  ارگان ها  حکومتي است كه بنا بر اصل به دست كارشناسان 

مالي و زيرنظر نمايندگان ملت انجام مي شود و نتيجه نظارت مالي تفريغ بودجه 

فريغ در لغت به م ني پرداخته كردن، طارغ ساختح، واريز كردن حساب و ت. »٨«است

طراغت از آن مي باشد و تفريغ بودجه در وارع به م ني طراغت دولت از واريز كردن 

ا برا  بودجه حساب بودجه است. به عبارت ديگر، روه مقننه يک بار پيشنهاد دولت ر

بررسي مجدد آن پس از اجراء  كند و يک بار هم از يريقسال آينده تصويب مي

توان پي به . از م نا  تفريغ نيز مي9«نمايدمجريه را كنترل مي عمليات مالي روه

ضرورت ت امل ميان دولت و ديوان محاسبات برد. زيرا تفريغ به م ني صدور 

مفاصاحساب برا  دولت از سو  پارلمان است و بديهي است مرج ي كه متقاضي 

است صدور مفاصاحساب نمايد، لذا دولت با تهيه و ارسال است ابتدا بايد درخو

صورتحساب عملکرد ساالنه گويي تقاضا  مفاصا نموده و ديوان محاسبات به 

نمايندگي از مجلس به ايح تقاضا رسيدگي كرده و به پارلمان گزارش مي نمايد. 

مقدمه بنابرايح، طرآيند بايد از مجر  )دولت( شروع شود و ناظر مستقل بدون ايح 

 الزامي صالحيت رسيدگي نخواهد داشت.

آنچه مربوط به ت امل در اجرا  رانون ميان ديوان محاسبات و دولت در     

رانون اساسي خواهد بود دو  55شود و رابل استنباط از اصل تهيه گزارش تفريغ مي

ت نخستيح ررائت اينکه برابر اصل مزبور ديوان محاسبا -1گونه رابليت تفسير دارد: 

مي بايد حساب را برابر رانون از مجريان بودجه و وزارت امور ارتصاد  و دارايي جمع 

آور  كند و از آنجا كه به دنبال آن از تکليف به تهيه گزارش تفريغ بودجه نام برده 

بايست جمع آور  و در تهيه يکي از مهم تريح حساب هايي كه ميشده بديهي است 

حساب عملکرد ساالنه وزارت امور ارتصاد و دارايي گزارش تفريغ رسيدگي شود صورت
                                                                                                  

، تهران، نشر دراك، چاپ نخست، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسيراسخ، محمد،  ٨

 .36و  ٢5، ص 13٨٨
 .٨9انصار ، شاهرخ، پيشيح، ص  9
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كه ذيحسابان پس  هايي استها، حسابمنظور از جمع آور  حساب -٢بود؛  خواهد

رانون محاسبات عمومي مصوب  95بايست به موجب ماده ها مياز پرداخت هزينه

رانون  1٠4به ديوان محاسبات تحويل دهند و سپس ديوان به موجب ماده  1366

سبات عمومي بررسي حساب ها را با صورتحساب عملکرد ساالنه تطبيق خواهد محا

 داد.

هرحال موكول به تفسير از روانيح عاد  ذيل ايح اصل رانون ايح دو ررائت در    

برابر »اساسي و بر ضرورت اخذ صورتحساب عملکرد ساالنه تاكيد دارند. در اصل آمده 

ساب عملکرد ساالنه با تاكيد بر تکليف و در ادامه تشريفات شکلي صورتح« رانون

 گردد.  محاسبات تشريح مي ديوان

شود گزارش بايد زمينه ساز نظارت هم چنيح، از ايح اصل استنباط مي    

عمومي آحاد مردم بر عملکرد دولت در اجرا  بودجه و شفاطيت باشد، منتها با توجه 

ارش نهايي نيست و انتشار به مفاد آييح نامه داخلي مجلس شورا  اسالمي ايح گز

رسد ار عمومي ايجاد نمايد. به نظر ميعمومي آن ممکح است شبهاتي جد  در اطک

بايد به ايح ضرورت جمع نمود و صرطاً به علت غيررط ي بودن گزارش، حق مردم در 

نظارت عمومي را مخدوش ننمود. جمع به ايح دو ضرورت مندرج در رانون اساسي، 

ل و نظرخواهي از دولت در تهيه گزارش است تا شبهات رعايت تشريفات ت ام

ار عمومي ايجاد نکند، هرچند غيررط ي چالشي غيروار ي برا  دولت ها نزد اطک

مند بود و انتشار علني گزارش به مردم رضاوت ا نيز از ابزارها  پاسخگويي بهرههدولت

 را به آنان خواهد سپرد.

« قانون ديوان محاسبات يشور»قانون موجد صالحيت ديوان؛  .2-2-1

 11/11/1361مصوب 

رانون اساسي پس از ت ييح تکليف ررارگرطتح ديوان محاسبات  54در اصل     

و مراكز  در تهران امور آن و اداره سازمان»خوانيم مي زيرنظر مجلس شورا  اسالمي

لذا صالحيت تکليفي برا  مجلس در «. دخواهد ش ت ييح رانون بموجب ها  استان

تصويب رانون برا  ت ييح سازمان و اداره امور ديوان محاسبات پيش بيني شده و در 

سازمان « رانون ديوان محاسبات كشور»مجلس شورا  اسالمي در  1361سال 
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تفصيلي و حدود صالحيت ها  يکي از موثرتريح بازوها  نظارتي خود را م يح نموده 

مقرر داشته،  55موارد  حتي اختياراتي طراتر از آنچه رانون اساسي در اصل  است و در

عالوه بر آنچه در رانون اساسي آمده، دايره  ٢وضع مي نمايد از جمله در تبصره ماده 

دستگاه ها  تحت شمول نظارت ديوان را گسترش داد و هر واحد اجرائي را كه 

ومي بر آن ها مترتب بشود، مشمول رانون اساسي مالکيت عم 45و  44مطابق اصول 

اختيار اعمال  ٢3ماده  1رسيدگي و حسابرسي ايح نهاد مي داند و يا اينکه در تبصره 

 مجازات ها  ادار  را پيش بيني نموده است. 

گزارش تفريغ بودجه يکي از يرق تاميح هدف ديوان محاسبات است. در     

هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در »رانون مزبور آمده:  1ماده 

مستمر  رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت

تهيه و تدويح گزارش حاو   -ج .. . :المال از يريقمالي به منظور پاسدار  از بيت

 «.نظرات در مورد اليحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورا  اسالمي

رانون اصالح رانون ديوان محاسبات »به موجب   ٧٠ايح بند ب دها در سال     

بديح « مجلس شورا  اسالمي و الحاق يک ماده به آن 11/11/1361كشور مصوب 

بودجه به انضمام نظرات  تفريغ تهيه و تدويح گزارش -ج » ترتيب اصالح مي شود:

 «.خود و ارائه آن به مجلس شورا  اسالمي

تجزيه و تحليل »طصل وظايف و اختيارات آمده بود:  ٨هم چنيح، در ماده     

ها ،  بودجه ارسالي از يرف روه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسي تفريغ اليحه

و تهيه و ارائه گزارش حاو  نظرات به  ها  انجام شده ها و يا حسابرسي رسيدگي

با ايح مفاد حذف شده و موضوعي   ٨در رانون ط لي ماده ، اما «مجلس شورا  اسالمي

 )غيرمرتبط با تفريغ( جايگزيح شده است. ديگر

ز اهميت تصويب گزارش ديوان در هيأت عمومي ديوان مل و حائنکته رابل تأ    

 ...هيأت عمومي»آمده:  36ماده رجع تخصصي ايح نهاد است. در عنوان باالتريح مبه

 :شودبرا  رسيدگي به موارد زير تشکيل مي

 «.بودجه و گزارش نهايي آن تفريغ صدور رأ  در خصوص -ب ... 
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 قواعد حقوقي تعامل ديوان محاسبات با دولت در تهيه گزارش . 3-1

رانون اساسي ديوان محاسبات وظيفه  55هم چنانکه آمد به موجب اصل     

كند. يکي از مهم تريح  دارد حساب ها و اسناد و مدارك را برابر رانون جمع آور 

و دارايي ها، صورت حساب عملکرد ساالنه است. وزارت امور ارتصاد  صورت حساب

الي درون دولت بر حساب رانون محاسبات عمومي نهاد نظارت م 9٠مطابق ماده 

ها  دولتي است. از نتايج ايح نظارت ها، موسسات دولتي و شركتوزارتخانه

نتايج اردامات مرحله اجرا  بودجه »صورتحساب عملکرد ساالنه است. توضيح آنکه 

ا بودجه . ايح صورتحساب در مقايسه بشودامه يکساله مالي دولت ميمنجر به كارن

ها  روه مجريه در رابطه با متغيرها  كالن ها و ض فمصوب گويا  حدود توانائي

ها  كليد  و زيربنايي است است. ايح صورتحساب يکي از شاخصه ارتصاد  جام ه

گيرد و مراجع رار ميكه در م ادالت خارجي مورد محاسبه كشورها  يرف م امله ر

. گذشته از اهميت طوق 1٠«للي نظير بانک جهاني به آن توجه خاصي دارندبيح الم

ال اده ايح صورتحساب، بايد اشاره كرد ايح صورتحساب، گزارش اجرا  بودجه ساليانه 

توسط دولت است كه توسط ناظر مالي روه مجريه تهيه مي شود و ديوان محاسبات 

بررسي ايح صورتحساب خواهد  و روانيح عاد  موظف به استفاده و 55به موجب اصل 

بود، لذا در ارزيابي و تحليل عملکرد ديوان محاسبات رعايت و عدم رعايت تشريفات 

و آييح نظرخواهي از مجر  بودجه در نظارت بر اجرا  بودجه منجر به ت امل و 

 هماهنگي ميان روا در عيح حفظ استقالل مرجع نظارتي مي گردد.

 1365هاو پس از انقالب مصوب ل.  قانون تفريغ بودجه سا3-1-1

ها  ت امل و ك اهميت صورتحساب ساالنه و ضرورتروانيح عاد  با در    

روادار  ميان روا در احکام شکلي مت دد  روابط ميان دو نهاد نظارتي )وزارت امور 

 ارتصاد  و دارايي به عنوان مرجع نظارتي درون روه مجريه( و حسابرسي مستقل

اند. رانونگذار ب د از تصويب رانون ديوان محاسبات، را تنظيم نموده)ديوان محاسبات( 

                                                                                                    
، نشر ينكاشي در قوانين مالي و محاسباتي يشورحسيني عراري، سيد حسيح،  1٠

 .16٢و  161، ص 13٨٠امور ارتصاد ، چاپ نخست،  پژوهشکده
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برا  عملياتي نمودن و وار ي كردن نظارت مالي رانون تفريغ بودجه سال ها  پس 

تهيه و تنظيم صورتحساب »را تصويب نمود. توضيح آنکه  1365از انقالب مصوب 

به ت ويق اطتاده  1365تا آخر سال  135٢عملکرد بودجه ساالنه كل كشور از سال 

بود. به علت اهميتي كه ايح صورتحساب دارد رانون تفريغ مذكور به تصويب مجلس 

 . 11«رسيد

ها  پس رانون تفريغ بودجه سال 1ماده  55به منظور اجرايي نمودن اصل     

منظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه رانون هب» از انقالب مقرر داشته:

دارائي  رانون اساسي وزارت امور ارتصاد  و 55ديوان محاسبات كشور مطابق اصل 

صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه »مکلف است بر اساس ضوابط مقرر در ايح رانون 

تنظيم و پس از تأييد  1٢هر سال را حداكثر تا پايان د  ماه سال ب د« كل كشور

به ديوان محاسبات كشور ارسال  هيأت وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه

 نمايد.

صورت حساب عملکرد ساالنه »دستورال مل چگونگي تهيه و تنظيم  -تبصره 

تنظيم و ارائه آن ها  مورد نياز و چگونگي و همچنيح نمونه طرم« بودجه كل كشور

با رعايت مفاد ايح رانون توسط وزارت امور ارتصاد  و دارائي و ديوان محاسبات كشور 

 «.ركاً ت ييح و ابالغ خواهد شدمشت

لزوم ت امل ميان دو مرجع نظارتي مالي يکي از ناحيه دولت و ديگر  از     

به منظور تسريع و انجام  -1سو  پارلمان از حکم شکلي طوق رابل استنباط است: 

وظيفه ديوان محاسبات، وزارت ارتصاد مکلف به تهيه صورتحساب عملکرد ساالنه 

 -٢كند؛ رت مرجع نظارتي ديگر را طراهم ميد زمينه اعمال نظاشده است. يک نها

دستورال مل شکلي ت امل به صورت مشترك تهيه مي شود و خود نشانگر ضرورت 

 هماهنگي است.

نکته رابل تامل اينکه وزارت ارتصاد مکلف است با اخذ صورت حساب از بدنه     

                                                                                                  
 .1٧٢همان، ص  11
به موجب روانيح موخر، نسخ ضمني شده است كه توضيح آن « پايان د  ماه»تاريخ  1٢

 خواهد آمد.
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كند، تصويب هيات وزيران به دولت، صورتحساب عملکرد را تهيه و به ديوان ارسال 

ايح م نا است كه ايح گزارشي از سو  مجموعه دولت بوده و من کس كننده نظر ايح 

روه است، لذا در صورتي كه مستند گزارش ديوان محاسبات ررار گيرد دولت مي تواند 

صرطاً تطبيق صورت گرطته توسط ديوان را مورد ايراد ررار دهد و آييح نظرخواهي، 

 ه و محل منارشه نخواهد بود.رعايت شد

ديوان محاسبات كشور مکلف است » رانون مزبور مي خوانيم: 6ماده در     

ها و اسناد و مدارك و تطبيق با  ا بررسي حساببرانون اساسي(  55مطابق اصل )

عملکرد ساالنه بودجه كل كشور نسبت به تهيه و تفريغ بودجه ساالنه صورت حساب

 ش تفريغ بودجه سال ربل را به انضمام نظرات خود به مجلساردام و هر سال گزار

 شورا  اسالمي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات ايح رانون را رسيدگي و به هيأت

 «.ها  مستشار  ارجاع نمايد

ها  خود را با صورت حساب وان محاسبات هم مکلف است حسابرسيلذا دي    

يف به م نا  لزوم رعايت آييح نظرخواهي ارسالي از سو  دولت تطبيق دهد. ايح تکل

اجبار  است. توضيح آنکه يکي از شرايط الزامي اتخاذ تصميم رعايت آييح نظرخواهي 

است كه خود به سه رسم اختيار ، اجبار  و نظر مواطق تقسيم مي شود. هنگامي 

كه روانيح و مقررات، نظرخواهي اجبار  را پيش بيني مي كنند، مرجع موظف به 

ح ايح نظر است، ولي در عيح حال مکلف به پيرو  از آن نيست. در طرانسه گرطت

هنگامي كه نهاد مورد مشورت خود شورا  دولتي باشد، ايح شورا با يکي دانستح 

طقدان مشورت با عدم صالحيت و نه يک ايراد ساده آييني از اختيارات و امتيازات 

رانون  55به تب يت از اصل  . در رانون تفريغ بودجه نيز13خود پاسدار  مي كند

اساسي ديوان محاسبات مکلف به تطبيق حسابرسي ها  خود با حسابرسي تجميع 

رانون محاسبات عمومي  95شده و نهايي دولت است. به دليل آنکه مطابق ماده 

ذيحسابان در يول سال مالي و اجرا  بودجه وض يت حسابرسي ها  خود را به 

اً ديوان با بررسي مستمر ايح حساب ها توانايي نظارت ديوان گزارش مي كنند و يبي ت

                                                                                                    
، ص 1395، تهران، نشر دادگستر، چاپ نخست، حقوق ادارو تطبيقيبيژن،  عباسي، 13

1٠٠. 



 1395تحليل عملکرد ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه سال  
 

 

41 

 

دارد، اما آنچه در صورتحساب عملکرد ساالنه مي آيد گزارش نهايي مجموع دولت 

است كه به صورت جم ي توسط هيات وزيران تصويب شده است و ديوان مکلف به 

 تطبيق ياطته ها  خود با نظر نهايي دولت مي باشد.

ارجاع تخلفات احتمالي به هيات ها  مستشار  به م نا  غيررط ي بودن     

است كه هم چنيح از مفاد آييح نامه داخلي مجلس شورا  اسالمي مبني بر رسيدگي 

دوباره به اختالف محاسبات در كميسيون ها غيررط ي بودن گزارش تفريغ بودجه 

دارد كه در رضاوت پيرامون استنباط مي شود. لذا گزارش تفريغ ماهيتي غيررط ي 

نحوه ارائه گزارش رئيس ديوان محاسبات در صحح مجلس حائز اهميت است. نحوه 

 بيان و توضيح رئيس ديوان بايد غيررط ي بودن گزارش را من کس نمايد.

 

 1366از قانون محاسبات عمومي مصوب  .3-2-1

رانون محاسبات عمومي رانوني عام در حسابرسي دولتي نظام حقوري     

نام دارد. « بودجه تفريغ تنظيم حساب و» ايران محسوب مي شود و طصل چهارم آن

مجدداً تکليف وزارت ارتصاد به تهيه صورتحساب عملکرد ساالنه را مقرر  1٠3ماده 

شده است. در ايح ماده مي  داشته با ايح تفاوت كه جزئيات مفاد صورتحساب احصاء

 خوانيم:

وزارت امور ارتصاد  و دارائي مکلف است صورتحساب عملکرد  - 1٠3ماده »

عناويح درآمد و  هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال ب د يبق تقسيمات و

ساير منابع تأميح اعتبار و اعتبارات مندرج در رانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه 

 :صورت گردش نقد  خزانه حاو  ايالعات زير با

 :هننا  خننزانننه شنننننامننل صنننننورتننحسننننناب درينناطننت -الننف 

 .موجود  اول سال خزانه - 1

 .درآمدها  وصولي سال مالي مربوط - ٢

 .ساير منابع تأميح اعتبار - 3

 .ها  سالها  ربل واريز پيش پرداخت - 4
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پرداختي از محل اعتبارات و سننناير منابع تأميح اعتبار منظور در رانون بودجه  - 1

 .سال مربوط

 .ها پيش پرداخت - ٢

ها  ربل كه به پا  اعتبارات مصوب سال مالي منظور  ها  سال پيش پرداخت - 3

 .شده است

سال - 4 شور و يک  .موجود  آخر  سبات ك سخه به ديوان محا بطور همزمان يک ن

 «.يأت وزيران تسليم نمايدنسخه به ه

بودجه سال ها   رانون تفريغ 1رانون محاسبات عمومي ماده  1٠3ماده     

را نسخ ضمني نموده و مهلت وزارت ارتصاد تا پايان  1365پس از انقالب مصوب 

آذرماه است، اما هيات وزيران هم يبق آييح نامه اجرايي يک ماه مهلت دارد. عماًل 

ايان د  ماه مهلت دارد كه ايح همزماني زماني با مهلت صورت حساب رسمي تا پ

ديوان محاسبات در ارائه گزارش به مجلس تا پايان د  ماه منجر به ناديده گرطتح 

 نظرات دولت در تهيه گزارش اوليه مي شود.

رانون  55مطابق اصل ديوان محاسبات كشور مکلف است ) - 1٠4ماده »

عملکرد  و مدارك و تطبيق با صورت حساب ها و اسناد اساسي( با بررسي حساب

بودجه ساالنه اردام و هر سال  تفريغ ساالنه بودجه كل كشور نسبت به تهيه

شورا  اسالمي  بودجه سال ربل را به انضمام نظرات خود به مجلس تفريغ گزارش

ها  مستشار   تسليم و هر نوع تخلف از مقررات ايح رانون را رسيدگي و به هيأت

 «.مايدارجاع ن

رانون تفريغ بودجه سال ها  پس از انقالب كه  6ايح ماده دريقاً مفاد ماده     

متضمح تکليف ديوان محاسبات بر تطبيق ياطته ها  خود با صورتحساب ارسالي از 

سو  دولت است. برخي نويسندگان با تاكيد بر اهميت صورتحساب عملکرد ساالنه 

کرد ساالنه بودجه كل كشور منبع اصلي تهيه از آنجائي كه صورتحساب عمل»م تقدند 

گزارش تفريغ بودجه مي باشد، لذا خصوصيات صورت حساب مذكور كه توسط دولت 

. لزوم ان کاس گزارش به م نا  14«تهيه شده است بايستي در گزارش من کس گردد

                                                                                                    
 .191درويشي، بابک، پيشيح، ص  14
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تب يت مرجع نظارتي از نظرات و حسابرسي دولت نيست، زيرا ديوان محاسبات يک 

مستقل حسابرسي بوده و پيرو  آن از صورتحساب خالف شان نظارتي ايح مرجع 

نهاد خواهد بود و اساساً از آنجا كه پس از انقالب اسالمي ايح نهاد زيرنظر مجلس 

شورا  اسالمي ررار گرطته در صورتي كه در حسابرسي ملزم به پذيرش حسابرسي 

ورت گرطته بي هاد  صوزارت ارتصاد و دارايي باشد، نقض غرض بوده و تحول ن

 گردد.خاصيت و بي م نا مي

نکته رابل تامل در تحليل صالحيت ديوان محاسبات ايح است كه نوع نظارت     

در تفکيک  ميان نظارت مالي  ديوان محاسبات يک نظارت مالي بوده و نه عملياتي.

 از  نظارت عملياتي بايد اشاره كرد هدف عمده و غايي از اعمال نظارت، تحقق

پاسخگويي دولت به مردم است و نظارت از جمله نظارت مالي را مي توان متناسب با 

مسئوليت  "استوارت"»سطوح پاسخگويي دسته بند  كرد. توضيح آنکه 

سطح تقسيم كرد كه به نردبان پاسخگويي موسوم  5پاسخگويي عمومي را به 

لت طدرال آمريکا مبنا  بيانيه استانداردها  حسابدار  دو 1993گرديد و در سال 

ررار گرطت: سطح يک مسئوليت پاسخگويي خط مشي )ارزش(؛ سطح دو مسئوليت 

پاسخگويي برنامه شامل پاسخگويي در مورد اجرا و ميزان دست يابي به اهداف و 

برنامه ها )نتايج و اثربخشي(؛ سطح سه مسئوليت پاسخگويي عملکرد شامل 

و صرطه ارتصاد (؛ سطح چهار پاسخگويي در مورد چگونگي عملکرد )كارايي 

مسئوليت پاسخگويي طرآيند شامل پاسخگويي درباره طرآيندها و روش ها  اجرايي 

. نظارت 15«و سطح پنج پاسخگويي مشروعيت مصرف منابع )رعايت روانيح و مقررات(

عملياتي پاسخگويي سطح دو و سه نردبان پاسخگويي را شامل مي شود و از 

 ني نظارت مالي ذيحسابان مجزا خواهد بود. نظارت پاسخگويي مشروعيت مصرف ي

رانون موجد ديوان محاسبات آمده  3و  ٢ديوان محاسبات نيز هم چنانکه در ماده 

رانون مزبور وظيفه  ٢نظارت مالي و نظارت رعايت مشروعيت هزينه ها است؛ در ماده 

رت ها  و اختيار ديوان محاسبات حسابرسي كليه حساب ها  درآمد و هرينه و صو

                                                                                                  
لزوم نظارت ربل و حيح خرج در نظام بودجه ريز  »خدابخشي، هاد  و جبار ، مهرداد،  15

 .54، ص 1394طرورديح و ارديبهشت  ٢و  1، شماره ها  مجله اقتصادو، «مبتني بر عملکرد
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مالي دستگاه ها از نظر مطابقت با روانيح و مقررات مالي و ساير روانيح مربوط و 

رانون  3ضوابط الزم االجراء كه نظارت رعايت يا مشروعيت مصرف است. در ماده 

بررسي وروع عمليات مالي در دستگاه ها به منظور ايمينان از حصول و ارسال »موجد 

بر عهده « انجام هزينه و ساير درياطت ها و پرداخت هاصحيح و به مورع درآمدها و يا 

ايح مرجع مستقل نظارتي است، بديح م نا كه بر مرجع نظارت داخلي دستگاه ها 

در ايح نوع از »)ذيحسابان( نظارت دارد، هم چنانکه در ت ريف نظارت مالي آمده 

نقاط حسابرسي سيستم كنترل ها  داخلي موسسه مورد رسيدگي به منظور بررسي 

ض ف و روت آن و ت ييح حدود حسابرسي مورد توجه ررار گرطته، سپس صورت ها  

مالي تهيه شده توسط موسسه مذكور از نظر رعايت اصول و موازيح و استانداردها  

 1٧رانون 6و  5. هم چنيح از مواد 16«پذيرطته شده حسابدار  حسابرسي مي گردد

مرجع كنترل كننده داخلي است.  نظارت مالي استنباط مي شود چراكه نظارت بر

نظارت عملياتي به م نا  انطباق عمليات انجام شده با اهداف مقررشده توسط اما 

رانونگذار در روانيح برنامه، بودجه و مواطقت نامه است كه در درون روه مجريه و توسط 

 يسازمان برنامه و بودجه اعمال مي گردد و از نوع نظارت ادار  است. نظارت عمليات

رانون اساسي صرطًا بر  55در حدود صالحيت ديوان محاسبات نيست، زيرا اصل 

حسابرسي سنتي يا مالي نظر داشته و بديهي است روانيح عاد  نمي تواند مغاير 

رانون برتر تفسير شود، كما اينکه رانون عاد  نيز به شرحي كه گذشت صرطاً نظارت 

خواهد بود اعمال نظارت عملياتي در مالي را پيش بيني نموده است. البته مطلوب 

حدود صالحيت ديوان محاسبات پيش بيني شود هم چنانکه در نظام ماليه عمومي 

                                                                                                    
مطال ه نحوه ارزيابي عملکرد توسط ديوان محاسبات )موسسات عالي »حبشي، ن مت،  16

ياطته و در هرحال توس ه در مقايسه با كشور جمهور  اسالمي حسابرسي( دوازده كشور توس ه 

 .149ص  ،1394، تابستان 59، شماره دانش حسابرسي، «ايران
ها  مناسب مالي و  ها و دستورال مل بررسي جهت ايمينان از برررار  روش - 5ماده » 1٧

 .رسيدگي ها  مورد ها در جهت نيل به اهداف دستگاه كاربرد مؤثر آن

كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع اعالم نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل - 6ماده 

 ها و رسيدگي توجه به گزارشات حسابرسي ها  مورد رسيدگي با كننده موجود در دستگاهكنترل

 «.المالها  انجام شده جهت حفظ حقوق بيت
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ايح اختيار برا  نهاد ديوان محاسبات آنان وجود دارد،  1٨كشورها  طرانسه و آمريکا

 رانون اساسي است. 55اما ايح امر در نظام حقوري ايران مستلزم بازنگر  در اصل 

 از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراو اسالمي .3-3-1

رئيس ديوان محاسبات موظف است: گزارش تفريغ بودجه را  -٢٢1ماده »

 حداكثر تا پايان د  ماه سال ب د تهيه و برا  رسيدگي به مجلس تسليم نمايد.

رئيس ديوان هنگام تقديم گزارش حداكثر به مدت يک ساعت درباره  -1تبصره 

علني توضيح مي دهد. هيات رئيسه گزارش كامل تفريغ را به كميسيون آن در جلسه 

برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان كميسيون اصلي و بخش ها  مرتبط با 

كميسيون ها  ديگر را به عنوان كميسيون طرعي ارجاع مي نمايد تا حداكثر ظرف 

اصلي موظف يک ماه گزارش خود را به كميسيون اصلي تقديم نمايند. كميسيون 

ماه از تاريخ تسليم گزارش به مجلس با توجه به گزارش  3است حداكثر ظرف 

كميسيون ها  طرعي و اخذ توضيحات دستگاه ها  اجرائي گزارش بررسي نهايي 

خود را تهيه و به هيات رئيسه تسليم نمايد. ايح گزارش خارج از نوبت در دستور هفته 

 «.ودب د مجلس ررار مي گيرد و ررائت مي ش

تکليف ديوان محاسبات به ارائه گزارش تا پايان د  ماه با تصويب نهايي    

صورتحساب عملکرد ساالنه در هيات وزيران به موجب آييح نامه رانون تفريغ بودجه 

سال ها  پس از انقالب هم پوشاني زماني دارد و در صورتي كه دولت تا پايان د  

امکان استفاده رسمي ممکح نخواهد بود، اما به ماه صورتحساب را نهايي ننمايد عمالٌ 

                                                                                                  
محدوده گسترده ا  را در »حسابرسي اداره پاسخگويي دولت يا ديوان محاسبات آمريکا  1٨

برمي گيرد كه از بررسي رعايت روانيح و كنترل ها  مالي گرطته تا اجرا  حسابرسي ها  عملکرد 

با تاكيد بر ت ييح سهم برنامه ها  عمومي در اهداف كه نتايج ملي مهم را در برمي گيرد. از 

حسابرس كل تحليل هزينه ها  هر سازمان روه مجريه به منظور كمک به كنگره در اختيارات 

زمينه رضاوت درباره استفاده اثربخش و همراه با صرطه جويي وجوه عمومي است. حسابرس كل 

مي تواند نتايج برنامه ها و ط اليت هايي را كه به موجب روانيح كنوني به وسيله وزارتخانه ها و 

م شده است با ابتکار خود يا براساس دستور هريک از دو مجلس كنگره ارزيابي سازمان ها انجا

بودجه ريزو در جهان؛ چهارچوب حقوقي نظام هاو رجوع كنيد به: الينرت، يان، «. كند

، بودجه او )مطالعه موردو برخي يشورهاو عضو سازمان همكارو اقتصادو و توسعه(

شورا  اسالمي، چاپ ن، نشر مركز پژوهش ها  مجلس ترجمه اطشيح خاكباز و بهزاد الم ي، تهرا

 .456 ، ص13٨9نخست، 
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نظر مي رسد از آنجا وزارت امور ارتصاد  و دارايي در پايان مهلت رانوني خود ي ني 

پايان آذرماه همزمان با ارسال به هيات وزيران، نسخه ا  از صورتحساب عملکرد 

ديوان وجود ساالنه را به ديوان محاسبات ارسال مي كند، لذا امکان استفاده برا  

دارد، منتها نظر نهايي دولت نيست، چراكه به تصويب جم ي هيات وزيران نرسيده 

 است.

نکته رابل تامل ديگر مستنبط از آييح نامه داخلي مجلس، تکليف رئيس     

ديوان محاسبات به توضيح در مورد گزارش تفريغ است. تکليف به توضيح دادن به 

از شيوه  19پارلمان به انتصاب كنندگان خود م نا  گزارش دادن يک مقام منصوب

كار نهاد تحت مديريت و  در تهيه گزارش است و در صورتي كه موارد اختالطي و 

چالش برانگيز در صحح علني مطرح شود با توجه به ويژگي غيررط ي گزارش در ايح 

مرحله و مقطع زماني )ربل از يرح در كميسيون ها( مي تواند سنت روادار  و 

 ل ميان روا را مخدوش كند.ت ام

 

 95عملكرد ديوان در گزارش تفريغ بودجه سال  .2

در ايح گفتار به يور مشخص با بررسي زماني رويدادها  مهم موثر در اعالم     

گزارش تفريغ بودجه درصد تطبيق اردامات وزارت امور ارتصاد  و دارايي و ديوان 

محاسبات خصوصاً رئيس ديوان محاسبات مي پردازيم. مختصر آنکه پس از تهيه 

زارت امور ارتصاد  و دارايي، توسط و 1396صورتحساب عملکرد در اوايل د  ماه 

ديوان محاسبات در هميح ماه گزارش خود را تهيه و رئيس ديوان در اوايل بهمح ماه 

گزارش را در صحح علني ررائت مي كند. منتها نکته رابل تامل عدم ذكر و استناد به 

صورتحساب عملکرد ساالنه در گزارش تفريغ اعالمي از سو  ديوان محاسبات است 

ي رواعد ت امل ميان ايح دو نهاد نظارتي را زيرسوال مي برد. به نظر مي رسد كه تمام

تحت تاثير هميح عامل اختالطاتي ميليارد  تحت عنوان عدم واريز درآمد حاصل از 

                                                                                                    
رئيس ديوان محاسبات كشور پس از اطتتاح هر دوره رانونگذار  به پيشنهاد  - 11ماده » 19

تصويب نمايندگان ملت انتخاب كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شورا  اسالمي و

 «.شودمي
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طروش گاز يبي ي توسط رئيس ديوان مطرح مي شود كه پاسخ وزير نفت و رئيس 

فتار ضمح تحليل حقوري مواضع سازمان برنامه و بودجه را در پي دارد. در ايح گ

يرطيح ضمح رعايت بي يرطي در ارزيابي حقوري تالش مي شود اردامات يرطيح با 

 روانيح و مقررات نسبت سنجي شود.

خزانه دار كل كشور )م اون وزير امور ارتصاد  و دارايي( در تاريخ     

تهيه و به به رسانه ها اعالم مي كند صورتحساب عملکرد ساالنه را  1396/٠6/1٠

روزه در عمل به تکليف مقرر  6. ايح به م نا  تخلف ٢٠هيات دولت ارسال نموده اند

رانون محاسبات عمومي است. هم چنيح، در متح خبر   1٠3)پايان آذرماه( در ماده 

 1٠3اشاره ا  به ارسال همزمان صورتحساب به ديوان محاسبات مطابق ذيل ماده 

 مي گرديد.مذكور نشده كه بايد شفاف ساز  

 1٨رئيس ديوان محاسبات خالصه ا   ٠4/11/1396سپس، در تاريخ     

 ٢٨٠صفحه ا  از گزارش تفريغ بودجه در مجلس ررائت مي كند )اصل گزارش 

صفحه  1٨. آنچه از اخبار جلسه علني مجلس بر مي آيد ررائت گزارش ٢1صفحه است(

آييح نامه داخلي  ٢٢1ماده  1ا  از متني تهيه شده از ربل است، حال آنکه در تبصره 

مجلس شورا  اسالمي آمده رئيس ديوان درباره گزارش توضيح مي دهد. با توجه به 

انتخاب رئيس ديوان توسط مجلس، منظور از توضيح، تشريح ط اليت ديوان درباره 

 طرآيند تهيه گزارش است.

 1395گزارش تفريغ بودجه سال  .1-2

 :٢٢گزارش سه بخش عمده دارد

                                                                                                  
، «به دست دولت رسيد 95صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه »اكرمي، سيد رحمت اهلل،   ٢٠

http://www.irna.ir،  دسترسي در:٠٢/٠4/139٧تاريخ مراج ه ، ٨٢٧٧٧٧33خبر كد ، 
http://www.irna.ir/fa/News/82777733. 

، «1395تفريغ بودجه متح كامل گزارش »خبرگزار  مجلس شورا  اسالمي خانه ملت،  ٢1

http://www.icana.ir،  دسترسي در:٠٢/٠4/139٧تاريخ مراج ه ، 
  http://www.icana.ir/Fa/News/367376/1395 

، «1395متح كامل گزارش تفريغ بودجه »خبرگزار  مجلس شورا  اسالمي خانه ملت،  ٢٢

http://www.icana.ir،  دسترسي در:٠٢/٠4/139٧تاريخ مراج ه ، 
http://media.icana.ir/File/2018/01/1801240000.pdf 

 

http://www.irna.ir/
http://www.icana.ir/
http://www.icana.ir/
http://media.icana.ir/File/2018/01/1801240000.pdf
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 و مصارف؛منابع  -1

 تبصره ها  ماده واحده بودجه؛ -٢

 پيشنهاداتي برا  بهبود طرآيند بودجه نويسي. -٢

در راستا  آشنايي با محتوا  گزارش و صدالبته بررسي ذكر يا عدم ذكر     

 صورتحساب عملکرد ساالنه برخي جداول مندرج در گزارش از ايح ررار است:

 1395ه سال جداول منابع و مصارف اجرا شده بودج .1-1-2
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به صورتحساب  1395در جداول گزارش تفريغ بودجه سال  ،هم چنانکه آمد    

 1391٢3عملکرد ساالنه استناد داده نشده است، حال آنکه به عنوان مثال در سال ها  

                                                                                                  
، «1391سال گزارش تفريغ بودجه »پايگاه ديوان محاسبات كشور،  ٢3

http://www.dmk.ir،  دسترسي در: ٠٢/٠4/139٧تاريخ مراج ه ، 

http://www.dmk.ir/
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 صراحتاٌ اعداد و اررام صورتحساب مذكور در گزارش درج شده است: 1394٢4و 

 

 
 هاو ماده واحده )احكام بودجه(. تبصره1-2-2

آنچه در اطکار عمومي و روابط ميان دو نهاد ديوان محاسبات و دولت موجب     

چالش و اختالف جد  گرديد عدم واريز ميلياردها تومان از منابع حاصل از طروش 

گاز به عنوان يک سرمايه ملي به حساب خزانه است. در متح گزارش تفريغ آمده: 

( تومان 11.4٧9.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ميليارد )مبلغ يازده هزار و چهارصد و هفتاد و نه »

از منابع حاصل از طروش داخلي گاز يبي ي توسط شركت ملي گاز ايران تاكنون به 

 53ايح ايراد ديوان محاسبات از جهت رعايت اصل «. حساب خزانه واريز نشده است

رانون اساسي مبني لزوم تمركز تمامي درآمدها  عمومي به حساب خزانه دار  كل 

ه اصل تمركز عايدات ناميده مي شود، اهميتي طوق ال اده دارد. اصل تمركز كشور ك

عايدات از اصول سياسي مهم بودجه است كه در تحليل روابط ميان دو روه مقننه و 

اجرايي تاثيرگذار است. اصوالً اصول سياسي بودجه زمينه نظارت مجلس بر دولت را 

                                                                                                    
http://www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lan

g=1&sub=0&PageId=1945&PageIDF=1558&tempname=main 
، «1394گزارش تفريغ بودجه سال »پايگاه ديوان محاسبات كشور،  ٢4

http://www.dmk.ir،  دسترسي در: ٠٢/٠4/139٧تاريخ مراج ه ، 
http://www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&

sub=0&PageId=2095&PageIDF=0&tempname=dmktemplate 

http://www.dmk.ir/
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رت روه مقننه بر اجرا  بودجه موثر اصل جام يت برا  اعمال نظا» طراهم مي كنند.

و ضرور  است. در غير ايح صورت اعمال ايح نوع نظارت با مشکل مواجه و حتي مي 

. منظور از اصل جام يت بودجه ايح است كه ٢5«توان گفت كه غيرممکح خواهد شد

بودجه بايد شامل همه درآمدها و همه هزينه ها  تمام دستگاه ها باشد. در عيح »

و درآمد هر دستگاه يا نهاد دولتي تهاتر نشود ي ني از يکديگر كسر نشده  حال هزينه

.  تمركز عايدات همان اصل جام يت ٢6«و خالص درآمد منها  هزينه من کس نگردد

به موجب اصل »مالي تلقي مي گردد.  –بودجه است كه يک ابزار مهم ارتصاد  

د بايد در يک محل جمع تمركز عايدات تمام درآمدها  دولت از هر منب ي كه باش

شود و آن محل صندوري است كه اصطالحاً خزانه ناميده مي شود ]اما[ الزم به ذكر 

است كليه درياطت ها  دولت الزاماً به حساب درآمدها  عمومي كشور واريز نمي 

 .٢٧«شود، بلکه برا  برخي درياطت ها  دولت حساب ها  مخصوصي وجود دارد

انتشار اوراق مشاركت در مياديح مشترك نفتي ديوان محاسبات به عدم     

ورود ماهو  كرده و عملکرد دولت در منتشر نکردن اوراق مزبور را خالف اهداف 

رانونگذار در اجازه اعطاء شده به وزارت نفت دانسته است. در گزارش ديوان مي 

رك ها  نفت و گاز با اولويت مياديح مشتگذار  در يرحبه منظور سرمايه»خوانيم: 

( 5.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠به وزارت نفت اجازه داده شده است كه پنج هزار ميليارد )

بردار  رغم ضرورت توجه ويژه به توس ه و بهرهتومان اوراق مشاركت منتشر كند. علي

از مياديح مشترك نفت و گاز و صيانت از حقوق جمهور  اسالمي ايران، از ايح 

«. گذار محقق نگرديده استجه اهداف رانونظرطيت رانوني استفاده نشده و در نتي

تحليل اعمال نظارت طوق مستلزم ت ييح حدود صالحيت ديوان در نظارت عملياتي 

است. همچنان كه آمد نظارت عملياتي نظارت بر تطبيق عملکرد با اهداف مقرر در 

جب روانيح برنامه توس ه و رانون بودجه است و در نظام حقوري ايران نهاد ناظر به مو

                                                                                                  
 .٢٢9رستمي، ولي، پيشيح، ص  ٢5
شتهتوكلي، احمد،  ٢6 سانيماليه عمومي براو ر شر سمت، چاپ هاو علوم ان ، تهران، ن

 .146، ص 13٨٧سيزدهم، 
 .٢94و  ٢34پيشيح، ص رستمي، ولي،  ٢٧
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مي باشد. لذا « سازمان برنامه و بودجه»، ٢٨رانون محاسبات عمومي 9٠تبصره ماده 

تطبيق عمليات وزارت نفت با اهداف رانون بودجه برعهده سازمان برنامه و بودجه 

 است.

به وزارت نفت مبني بر انتشار هم چنيح، اجازه پيش بيني شده در رانون     

عبارت »تشخيصي است. صالحيت اختيار   اوراق مشاركت يک صالحيت اختيار  يا

است از اختيار تصميم مقام ادار  در راستا  انجام وظايف و در شرايط اوضاع و احوال 

خاص و شخصي براساس گزينه ها  پيش رو كه براساس آن مقام ادار  در انتخاب 

يک يا چند تصميم آزاد  نسبي دارد و بتواند در مورد هركار  كه برا  مناطع و 

 .٢9«الح عمومي مقتضي و صالح مي داند، تصميم بگيردمص

 پيشنهادها براو بهبود ررآيند بودجه نويسي -1-3

يکي از ايرادات ديوان محاسبات عدم رعايت انضباط مالي توسط دولت بوده     

ها و عدم ها، دستورال ملنامهعدم تصويب به مورع آييحانضباط بودجه ا : »است: 

به نظر مي رسد نظارت نهاد ناظر نبايد به صورت كلي . «اجرا  به مورع احکام بودجه

مشخص اعالم مي گرديد كه كدام آييح نامه و غيرمستند باشد. مي بايست به يور 

ذيل كدام تکليف رانوني بودجه به تصويب دولت نرسيده است. از سو  ديگر، در 

خوددار  در انجام »صورت عدم تصويب آييح نامه ها  ذيل رانون بودجه دولت 

رانون تشکيالت و  1٢مرتکب شده كه موضوع حقوق ادار  است و در ماده « وظيفه

بي انضبايي بودجه »ي ديوان عدالت ادار  ذكر گرديده و نمي توان آن را آييح دادرس

 ناميد.« ا 

ديوان محاسبات به موجب صالحيت ارائه پيشنهادات برا  بهبود رانون     

                                                                                                    
ها  عمراني كه هزينه ها و يرحنظارت عملياتي دولت بر اجرا  ط اليت» -9٠تبصره ماده  ٢٨

بمنظور  .شود كشور تأميح مي ها از محل اعتبارات جار  و عمراني منظور در رانون بودجه كل آن

ت ييح شده در روانيح ها   ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدطها و سياست

بند  به ترتيبي ها  زمان بودجه كل كشور و مقايسه پيشرطت كار با جدول برنامه عمراني و روانيح

وزارت برنامه و بودجه  كه در رانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان به عهده

 «.باشد مي
نت تحقيقات، آموزش و حقوق ، تهران، نشر م اوصالحيت تخييرومشهد ، علي،  ٢9

 .31، ص 1391شهروند  م اونت حقوري رياست جمهور ، چاپ نخست، 
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نويسي اعالم داشته ادبيات حقوري بودجه نويسي رعايت نشده و عباراتي مشابه بدون 

ادبيات »در توضيح ايح ايراد آورده:  ت ريف مناسب به كار برده شده است. ديوان

و در « مکلف است»در روانيح بودجه سنواتي ب ضاً از عبارت حقوري بودجه نويسي: 

نيز مکرر « مجاز است»يا « شوداجازه داده مي»عبارت «. موظف است»برخي موارد 

 «؟ها، محل منارشه استكار برده شده است كه به دليل نبود ت ريف مناسبي از آنبه

به نظر مي رسد عبارات مذكور مترادف هستند و نمي توان از آن ها ايراد     

بودجه نويسي گرطت. عبارات ذكر شده م نا  متفاوتي ندارند و از سو  ديگر، در 

صورت وارد دانستح عدم درت در تنظيم رانون ايح اشکال بر رانون گذار بيش از دولت 

جه از سو  مجلس تصويب مي شود، هرچند صدق مي كند، زيرا متح نهايي رانون بود

نقش دولت در تهيه لوايح خصوصاٌ اليحه بودجه با ارتضائات خاص آن پررنگ تر است. 

درهر حال با توجه به مترادف بودن م اني عبارات ايراد مزبور چندان محل اعتناء 

 نمي باشد. 

 

 رپاسخ هاو دولت به ايرادات وارده از سوو ديوان محاسبات يشو .2-2

عدم  -1پاسخ ها  دولت به دو بخش شکلي و ماهو  تقسيم مي شود:     

ورود ماهو  به ايرادات در  -٢رعايت تشريفات شکلي و غيررانوني بودن عمل ديوان؛ 

 خصوص عدم واريز به خزانه و عدم انتشار اوراق مشاركت مياديح نفتي.

و  ٠٧/11/1396 رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير نفت در تاريخ ها     

. رئيس سازمان برنامه و بودجه 3٠مصاحبه مطبوعاتي برگزار مي نمايند 11/96/٠٨

آييح نامه داخلي مجلس  ٢٢1رانون محاسبات عمومي و  1٠3تلويحاً به مفاد مواد 

عدم  -1شورا  اسالمي استناد مي كند. دو دليل اصلي و عمده ايح مقام عبارتند از: 

زارش غيررط ي بوده و نهايي نيست. زيرا توسط كميسيون گ -٢استماع نظرات دولت؛ 

 ها  مجلس شورا  اسالمي بايد رسيدگي نهايي شود.

                                                                                                  
 95گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال »نوبخت، محمدبارر و زنگنه، بيژن،  3٠

 ،«نادرست است/سازمان برنامه و بودجه به همه ابهامات پاسخ تفصيلي و كارشناسي داده است

https://mporg.ir دسترسي در:٠٢/٠4/139٧، تاريخ مراج ه ، 
https://mporg.ir/home/wid/news/id/53aa2d97-307e-4a78-8821-

0b313d4fd061 

https://mporg.ir/
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ميليارد تومان طروش داخلي  4٧9هزار و  11عدم واريز پاسخ ها  ماهو :     

گاز يبي ي به حساب خزانه از اشکاالتي بود كه ديوان محاسبات به آن اشاره كرده 

بر اساس ساز و كار »بديح شرح است:  مان برنامه و بودجه كشوررئيس سازپاسخ بود. 

كل كشور در مقطع ده ماهه  اوليه تواطق شده بيح شركت ملي گاز ايران و خزانه دار 

تمامي سهم هر يک از ذينف ان منابع حاصل از طروش گاز يبي ي  1395ابتدا  سال 

ها، سهم  سهام شركت از جمله عوارض و ماليات بر ارزش اطزوده، ماليات و سود

هدطمند  و ... مستقيماً به حساب آنها نزد خزانه واريز شده است در ايح راستا سازمان 

حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس رانوني ايح شركت نيز مغايرتي را اعالم نکرده 

است. در دو ماه انتها  سال نيز تمامي درآمدها  آن شركت از همان مبدا وصول از 

ابهامي در  به حساب خزانه نزد بانک مركز  واريز شده است و مغايرت و مشتريان،

 .31«ايح زمينه وجود ندارد

نيز در ايح خصوص با بيان اينکه ديوان محاسبات اعالم كرده  وزير نفت    

ميليارد تومان از درآمد شركت ملي گاز ايران به خزانه واريز  49٧هزار و  11است كه 

در حالي كه مبالغ وصولي ناشي از طروش گاز در داخل كشور » اظهار مي دارد:نشد 

هزار ميليارد تومان  ٨ت كه ميليارد تومان اس ٨٠٠هزار و  1٧در مجموع  95در سال 

هزار ميليارد تومان  9از آن به حساب سازمان هدطمند  يارانه ها واريز شده است و 

هزينه داخلي شركت ملي گاز ايران است. و  اطزود: همه منابع هدطمند  يارانه  هم

ها  ملي گاز ايران و پااليش و پخش طرآورده ها  نفتي پرداخت ها از سو  شركت

 .3٢«شده است

در تحليل ايراد وارده از سو  ديوان محاسبات مبني بر عدم واريز ميلياردها     

رانون  53تومان به حساب خزانه دار  كل از سو  شركت گاز تحليل رعايت اصل 

اساسي )اصل تمركز عايدات( و در عيح حال اختيارات ناشي از كارآمد  امر اداره 

ها  اجرايي اعطاء مي شود، ضرور   كشور كه به موجب روانيح عاد  به دستگاه

 خزانه ها  در حساب دولت ها  درياطت كليه»است. هرچند به موجب اصل مزبور 

                                                                                                    
 همان 31
 همان 3٢
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 موجبه ب مصوب ها در حدود اعتبارات پرداخت شود و همه متمركز مي كل دار 

رانون هدطمند كردن يارانه ها مصوب  1٢، اما ماده «گيرد مي انجام رانون

دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرا  ايح »مقرر مي دارد  13٨٨/15/1٠

رانون را به حساب خاصي به نام هدطمندساز  يارانه ها نزد خزانه دار  كل واريز 

رانون هدطمند كردن يارانه ها دولت مکلف به اصالح  1به موجب بند )ب( ماده  «.كند

از منابع حاصل از اجرا   ريمت طروش داخلي گاز يبي ي است و بديهي است يکي

رانون مذكور  ٧رانون اصالح ريمت گاز يبي ي بوده كه بايد به موجب بند )الف( ماده 

درصدد  1٢در رالب يارانه و پرداخت نقد  و غيرنقد  به خانوارها هزينه شود. ماده 

تضميح كارآمد ، كارايي و تسريع در اجرا  امور پرداخت يارانه ها به خانوار يک 

مخصوص به نام هدطمند  يارانه ها در خزانه دار  كل ايجاد نموده است كه حساب 

متفاوت از حساب درآمدها  عمومي خزانه مي باشد. بنابرايح، ادعا  دولت مبني 

بر واريز منابع حاصل از طروش گاز به حساب هدطمند  در خزانه در راستا  اختيار 

ارتضائات خاص اداره كشور مي باشد. رانون هدطمندكردن يارانه ها و  1٢رانوني ماده 

هر ماه مي بايست ميلياردها تومان مستقيماً به حساب سرپرست خانوار واريز شود و 

عدم واريز به مورع ايح مبلغ تب ات اجتماعي گسترده و طراگير  خواهد داشت. البته، 

حساب  احتماالً منظور ديوان محاسبات از عدم واريز منابع به خزانه، واريز نشدن به

 درآمدها  عمومي بوده كه با مجوز مذكور ايراد وارد نخواهد بود.

از ايرادات ديگر ديوان محاسبات عدم انتشار اوراق مشاركت در مياديح نفتي     

مشترك بوده كه منجر به عدم تحقق اهداف رانونگذار از نظر ايح مرجع نظارتي شده 

که انتشار ايح اوراق يک اجازه بود و با بيان اين است. رئيس سازمان برنامه و بودجه

از آنجايي كه انتشار اوراق راهي پرهزينه است و از آن » اظهار مي دارد:تکليف نبوده 

تحت عنوان آينده طروشي كشور ياد مي شود بنابرايح ايح روش همواره به عنوان 

استفاده آخريح راهکار از سو  دولت استفاده مي شود. و  در ادامه اطزود: با توجه به 

رانون رطع موانع توليد ررابت پذير برا   1٢مناسب شركت نفت از ظرطيت ها  ماده 

نياز مالي  95توس ه مياديح مشترك به خصوص پارس جنوبي و غرب كارون در سال 

 .«ن مويد ايح مساله استآيرح ها  توس ه ا  برآروده شده بود كه عملکرد 
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در چهارچوب صالحيت ها  يح ايراد رسد اساسًا مطرح ساختح ابه نظر مي    

يا همان « خروج از صالحيت»باشد و خروج از صالحيت رخ داده است. ديوان نمي

به م نا  تصميم گير  خارج از منطوق و مفهوم رواعد موجد  " "Ultra viresراعده

صالحيت مرجع تصميم گير است. ديوان محاسبات با اعالم ايح گزارش يک تصميم 

 55نظارتي اتخاذ نموده كه با بنيان ها  حدود صالحيت آن ت ارض دارد. در اصل 

عنوان تحت  1361رانون اساسي و طصل دوم رانون ديوان محاسبات كشور مصوب 

وظايف و اختيارات صرطاً نظارت مالي يا حسابرسي سنتي در صالحيت ديوان است و 

 نظارت عملياتي در شرايط موجود خارج از اختيار ايح نهاد خواهد بود.

از سو  ديگر، در انتشار اوراق مشاركت رانونگذار يک صالحيت اختيار  يا     

استفاده از آن با مجر  است و  تشخيصي به مقامات اجرايي اعطاء كرده كه تشخيص

نه ناظر. اجراء و نظارت بايد از يکديگر تفکيک شود و نظارت نبايد تبديل به مداخله 

 در امور اجرائي گردد.

 پاسخ هاو ديوان محاسبات در تاييد گزارش تفريغ -3

ديوان محاسبات در مقام اصرار بر مواضع ربلي بيانيه ا  صادر نموده و ضمح     

رانوني دانستح مباني گزارش، دطاعيات مقامات دولتي را در مرحله دادسرا و هيات 

 ها  مستشار  رابل استماع مي داند.

در خصوص پاسخ دولت  14/11/96دادستان ديوان نيز در يادداشتي مورخ     

يح اشتباه است كه ا»م تکليف به انتشار اوراق مشاركت بيان مي دارد: مبني بر عد

استنباط تخيير و اختيار كند و هيچ عملکرد  در ايح خصوص نداشته  ،دولت از اجازه

. هم چنيح، راجع به تواطق صورت گرطته ميان شركت گاز و خزانه دار  كل 33«باشد

ف رانون اتخاذ نمايد. منابع خزانه دار  كل نمي تواند تواطقي خال»م تقد است: 

رانون  53حاصل از طروش گاز يبي ي مصداق درآمد  است و بايستي يبق اصل 

اساسي در خزانه دار  كل متمركز و سپس از آن محل حسب مجوزها  رانوني 

                                                                                                    
يادداشت در پاسخ به اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه و سخنگو  »شجاعي، طياض،  33

 .٠٢/٠4/139٧، تاريخ مراج ه http://www.dmk.ir، «دولت

http://www.dmk.ir/
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رانون  1٢حال آنکه به نظر مي رسد با توجه به صراحت ماده  .34«پرداخت شود

ف بوده مستقيماً منابع حاصل از طروش داخلي گاز هدطمندكردن يارانه ها دولت مکل

يبي ي را به حساب مخصوص هدطمند  در خزانه واريز كند و از آنجا كه ايح حساب 

رانون اساسي نيز رعايت مي گردد. با نظارت نظام مند  53در خزانه ايجاد شده اصل 

مي توان و اصولي شورا  نگهبان كه هنگام تصويب رانون عاد  مذكور اعمال شده ن

هم چنانکه ايجاد حساب  رانون اساسي مغايرت دارد. 53با اصل  1٢ادعا نمود ماده 

مخصوص در نظام حقوق ماليه ايران مسبوق به سابقه بوده و حساب ها  مخصوص 

ديگر  نزد خزانه دار  ايجاد شده است از ربيل حساب درآمدها  اختصاصي، حساب 

جهت دست يابي سريع به نتيجه )كارايي( درآمدها  شركت ها  دولتي كه همگي در 

ارزيابي مي گردد. تب ات اجتماعي ناكارآمد  در مديريت يارانه ها ايح ارتضائات را 

 دوچندان مي كند.

خالصه روانيح و مقررات موضوعه در تکاليف و مناسبات طي مابيح وزارت     

جع به تفريغ بودجه امور ارتصاد  و دارايي و ديوان محاسبات كشور و آنچه در عمل را

 رخ داده به شرح جداول زير است: 1395سال 

  

                                                                                                  
 همان 34
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 نتيجه گيرو

ها  گذشته برخالف سال 1395بات كشور در سال ديوان محاس    

صورتحساب عملکرد ساالنه را مستند گزارش خود ررار نداده كه منجر به اختالف 

مجادله راجع به عدم واريز منابع حساسيت برانگيز درآمد  به خزانه محاسباتي و 

شده است، از يرطي دولت نيز ربل از ارائه گزارش شفاف ساز  الزم و مقتضي اهميت 

موضوع راجع به عدم واريز منابع حساسيت برانگيز درآمد  به خزانه نداشته است. 

بر گزارش تفريغ بودجه  با تاكيد 1395تحليل عملکرد ديوان محاسبات در سال 

هرچند ظاهراً محدود به يک سال مالي است، اما ت مق و آسيب شناسي روانيح و 

مقررات موضوعه مجموعه ا  از راهبردها  كالن در اختيار نهاد ناظر و مجر  ررار 

 مي دهد كه از ررار زير است:

س تفريغ بودجه به م نا  طراغت ياطتح و اخذ مفاصاحساب دولت از مجل -1

 است و بديهي بوده كه مجلس در صدور ايح مفاصاحساب بايد با دولت ت امل كند؛

ها  خود را با صورتحساب عملکرد دولت بايد حسابرسيديوان محاسبات  -٢ 

تطبيق دهد تا پس از رطع اشکاالتي كه بريرف شدني هستند گزارش خود را به 

جبار  از سو  ديوان آييح نظرخواهي ا 1395مجلس تسليم كند در عملکرد سال 
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رعايت نشده است. زيرا در محتوا  گزارش صورتحسات عملکرد ساالنه مشاهده نمي 

 شود؛

روانيح و مقررات موضوعه، ايراد همزماني صورتحساب و گزارش وجود در  -3

 دارد؛ عمالً نظرات دولت لحاظ و استماع نشده است؛

شود، منجر به مجادله ميطي و غيررط ي، ررائت موارد چالش برانگيز، اختال -4

ها را توضيح دهد و نه تواند طرآيند حسابرسيرئيس ديوان در توضيحات خود مي لذا

خالف رانون عمل »نمايي منابع حساسيت برانگيز)نفت و گاز(، شبهه اينکه با بزرگ

 ؛ايجاد نمايد« كردن

« وركارآمد  امر اداره كش»و « حاكميت رانون»بايست ميان نهاد ناظر مي -5

بر لزوم حفظ  تئور  چراغ زرد در مقابل چراغ ررمز و چراغ سبز ت ادل برررار كند؛

توامان و جمع ميان دو ضرورت اصل حاكميت مر رانون و كارآمد  اداره كشور 

 تاكيد دارد؛

-ره كشور ايح اختالطات را موجب ميدر شرايط حساس كنوني، سختي ادا -6

 و اجرايي و نظارتي بايد با يکديگر ت املدها  نها شود و لذا تمامي نهادها خصوصاً

 نمايند. در اجرا  احکام رانوني تفاهم
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Abstract    

The budget is a plan and a breakdown of mid-term and long-

term development plans for a fiscal year, so pathology and 

consideration of the legal challenges governing 

implementation and monitoring will provide guidelines for 

development planning in Iran. From the inevitable effects of 

the adoption of the budget law by the parliament, monitoring 

its implementation. The  constitutions will focus their financial 

oversight on a specific basis. In the constitution of the Islamic 

Republic of Iran, under Article 55 of the Constitution, In the 

constitution of the Islamic Republic of Iran, under Article 55 

of the Constitution, under the authority of the Ministry of 

Finance (before the Islamic Revolution), enters into the 

jurisdiction of the National Court of Auditors and out of all 

this type of monitoring, the budget report is prepared and 

announced. The balance between the legislature and the 

executive board requires that the issuing of a budget allocation 

for the government by the legislature be the applicant for the 

account, that is, the initiating government, so statutory laws 

put the annual performance bill in the center of the central 

balance of power in this matter. With the method of 

exploration, we are trying to answer this question. Has the 

preparation and presentation of the draft budget report from 

the Court of Auditors regarding the implementation of the 

fiscal year of 1395SH comply with legal procedures for the 

preparation and publication of this report? Analysis of the 

performance of the National Court of Auditors in 1395 SH, 
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with an emphasis on budget Settlement, is apparently limited 

to one financial year, but the deliberation and pathology of the 

laws and regulations of the subject set a set of macro-strategies 

to the supervisory and implementing entity of development 

planning in Iran. 

Key Words:  

Settlement funding, National Court of Auditors, Planning and 

Budget Organization, Annual Performance Invoicing, 

Financial Supervision. 

  


