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  تعاريف و واژه ها :  اول فصل

 پاسخ سواالت فصل اول 

  مفهوم بودجه را توضيح دهيد؟ -١

واژه بودژه كه يك واژه فرانسوي است، از واژه قديمي بوژت، به معناي كيف يا كيسه چرمي گرفته شده است.  

در انگلستان كيف چرمي اي كه محتواي آن صورت مخارج مورد نياز پادشاه بود توسط خزانه داري كه بعداً  

براي تصويب وجوه مورد نياز پادشاه به پارلما مي شد. آن كيف «باجت»  ن عرضه  وزير دارايي ناميده شده، 

  ناميده شد.

  تعريف بودجه را از جنبه هاي مختلف بيان كنيد؟ -٢

  و ساير تعاريف   - جنبه اقتصادي بودجه. د -جنبه مديريتي بودجه. ج  -جنبه سياسي بودجه. ب -الف

  تعاريفي كه بر جنبه سياسي بودجه تأكيد دارند؟  -الف

  ترل دخل و خرج مملكت ابداع شد.بودجه توسط نمايندگان پارلمان براي كن

بودجه دولت سندي است كه معامالت دخل و خرج مملكت براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب  -

  شده باشد. مدت مزبور دامنه مالي مي گويند و عبارت است از يك سال شمسي . 

براي مدت يك سال شم- كليه عوايد و مخارج مملكتي است  بيني  به تصويب  بودجه اليحه، پيش  سي كه 

  مجلس شوراي كلي رسيده باشد. 

  تعاريفي كه بر جنبه هاي اقتصادي و مالي تاكيد دارند؟ -ب

بودجه عبارت است از يك طرح مالي كه در ان نيازمنديهاي پولي دولت به طور براي مدت محدودي پيش  -١

  بيني مي شود. 

كه به وسيله آن يك برنامه جاري براي مدت  بودجه عبارت است از طرحي جامع در قالب اصطالحات مالي -٢

  معيني اجرا مي شود. 

  بودجه عبارت است از: -٣

  به  عمليات  آن  كنترل  براي   هم   و   آتي   عمليات  بيني  پيش  براي  اي  شالوده  عنوان  به  هم   كه    مالي  طرح)  الف 

  .  رود مي  كار

  ب) تخمين از مخارج و درآمدهاي آتي  

    امكانات و حداكثر استفاده از منابع انساني،مادي و ساير منابع.ج) طرح نظام دار براي بسيج  
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  ج) تعاريفي كه بر جنبه هاي برنامه اي و مديريتي بودجه تاكيد دارند 

يودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني در آمد و  

ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل به سياستها و هدفهاي ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه 

 قانوني مي شود. 

 بودجه دخل و خرج دولت است.

  بودجه يك سند مالي است مربوط به درامدها و هزينه هاي دولت.     

اولين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوقي مالي ايران به عمل آمده است در ماده يك قانون    

شمسي است كه بودجه را چنين تعريف كرده است: «بودجه دولت   ١٢٨٩اسبات عمومي مصوب سال مح

مي گردد.     سندي است كه معامالت دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب

  مدت مزبور را سنه مالي مي گويند كه عبارت از يك سال شمسي است». 

شمسي مربوط مي شود   ١٣١٢اسفند   ١٦به قانون محاسبات عمومي مصوب دومين تعريف قانوني مربوط     ·

كه چنين آمده است: بودجه اليحه پيش بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي است براي مدت يكسال شمسي  

  كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد. 

مجلس شوراي اسالمي،   ٦/١٣٦٦/ ١سومين تعريف مربوط است به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب    ·

در اين قانون، بودجه كل كشور چنين تعريف شده است: «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي  

يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام  

  ي مي شود عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانون 

بودجه ريزي عبارت است از بهره گيري از منابع مالي براي نيل به اهداف انساني، به عبارت ديگر بودجه به  

  اي مربوط به آنها اطالق مي گردد. مجموعه اي از اهداف و برنامه هاي انساني به همراه هزينه ه

  اهميت و ضرورت بودجه را توضيح دهيد؟  -٣

كه صرف   دانند. مجموع كوششهايي  نامحدود مي  نيازهاي  به  محدود  منابع  فرايندتخصيص  را  ريزي  بودجه 

تدوين بودجه و تخصيص منابع مي شود به منظور استفاده حداكثر از منابعي است كه معموالً در حد كفايت  

مطلوب ضرورت دارد به نحوي    وجود ندارند و در اصطالح اقتصادي كمياب اند. بنابراين در راه رسيدن به اهداف

از هر يك از منابع محدود استفاده گردد كه در تبديل كل منابع به پول بتوان گفت با صرف حداقل هزينه  

 حداكثر استفاده به عمل آمده است.
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  اهداف و مقاصد بودجه را بيان كنيد؟ -٤

استهاي دولت دنبال مي كند: در  بودجه ريزي از نظر تنظيم، تصويب، اجرا و كنترل، اهداف مختلفي را در سي

مرحله تنظيم، بودجه چهارچوبي را براي تنظيم سياستهاي دولت فراهم مي كند و فعاليتهاي مختلف را براي  

رسيدن به اهداف توسعه و تقسيم اين فعاليتها بين دستگاههاي اجرايي تعيين مي كند. در مرحله تصويب،  

اجرا، بودجه ريزي راهنماي مديران در اجراي سياستهاي تدوين   مرحله در. است قانوني كنترل وسيله بودجه  

شده است، در نهايت بودجه مهم ترين ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد دولت محسوب مي شود. به طور كلي  

  اهداف و مقاصد و نقشهاي بودجه ريزي را مي توان موارد زير داشت. 

  قضاوت در مورد توزيع عادالنه وجوه  -الف

  اري نظام پاسخگويي برقر -ب

  كسب مجوز قانوني براي فعاليتهاي دولت   -ج

  راهنماي اجراي سياستهاي دولت  -د

  ابزاري براي نظارت بر قوه مجريه  -ه

  ابزار روابط عمومي  -و

  ابزار مديريت مطلوب  -ز

  يك برنامه كاري همراه با آثار پولي  -ح

  برنامه ريزي دولت  -ط

  بودجه را تجزيه و تحليل كنيد روند شكل گيري مفهوم و نقش -٥

مفهوم بودجه همگام با تكامل دولتها و پيچيده تر شدن وظايف دولت، تغيير و تكامل يافته است. اين تكامل  

 را مي توان به چهار مرحله تقسيم كرد. 

نظام با  ، تأكيد عمده روي ايجاد يك  ١٩٣٥تا    ١٩٢٠بودجه به عنوان ابزار كنترل (تقريباً از سال    - مرحله اول-

  كفايت براي كنترل هزينه ها بود و حسابداري هزينه ها و پيوند بين حسابداري و بودجه مطرح شد.) 

بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي: (كه در توسعه بودجه عملياتي خود را نشان داد. استفاده از    -مرحله دوم -

بهبود مديريت و برنامه هاي اندازه گيري كار  بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي بود كه در اصطالح ساختار،  

  تجلي يافت.) 

بودجه به عنوان ابزار برنامه ريزي (با پيوند بودجه و برنامه به عنوان معياري براي تجزيه و تحليل    - مرحله سوم-

  رفاه اقتصادي آغاز شد و بر پيشرفتهايي تمركز داشت كه در فناوري تصميم گيري و اطالعاتي رخ داده بود.) 
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 سازمانها محيط  پيچيدگي واسطه به كه) استراتژيك( راهبردي مديريت ابزار عنوان به بودجه –مرحله چهارم  

  زي راهبردي (استراتژيك) بود. ري برنامه  ابزار عنوان  به صفر  مبناي  بر  بودجه از استفاده  آمد، وجود   به
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  تاريخچه بودجه ريزي فصل دوم: 

  پاسخ سوالت فصل دوم 

  اصلي تشكيل دولتها را بيان كنيد؟ عوامل  -١ 

با گسترش جوامع و ايجاد قدرتي مافوق قدرت افراد و گروهها، طرحي مبهم از «دولت» شكل گرفت كه حمايت  

تنهايي   به  فرد  هر  كه  است  اين  امر  حقيقت  شد.  مي  شامل  را  آن  ارضي  تماميت  از  دفاع  و  جامعه  افراد 

خويش در مقابل هجوم بيگانگان برآيد از اين رو    از  دفاع  يا  هجامع  در   عدالت  برقراري  عهده  از  توانست نمي

به شكل دولت حجل   امروز  به عهده قدرتي مافوق كه  اين وظايف و خدمات  با سپردن  فني  جامعه به طور 

  دادند،   شكل  سازمان   قالب   در   را   خود   از   دفاع   شيوه  افراد  از   گروهي   كه   هنگامي   - است  نموده   موافقت   كند  مي

    و روابط افراد را با اشياء (مانند حق مالكيت) معين كرد و نظم را ايجاد نمود.  نهاد  وجود عرصه  به  پا دولت 

  وظايف دولت از نظر آدام اسميت را توضيح دهيد؟-٢

  حمايت از جان و مال افراد جامعه در مقابل دشمنان احتمالي از طريق ايجاد ارتش ويزوي نظامي -١

يري از تجاوز افراد به حقوق يكديگر با برقراري قوانين الزم، ايجاد دادگاهها ايجاد نظم و اعمال قانون و پيشگ -٢

  و تأسيس نيروهاي انتظامي داخلي

از  -٣ فايده و اهميت قابل مالحظه اي براي جامعه دارند، اما هزينه آنها  فراهم نمودن كاالها و خدماتي كه 

  تأمين نيست.  سيله بخش خصوصي قابلطريق سرمايه گذاري فردي يا گروهي به و

  مهم ترين مرحله پيدايش بودجه را بيان كنيد؟ -٣

نخستين درخواست مردم از حكام گذشته پيوسته اين بوده است كه مردم ماليات دهنده، خود بايد در چگونگي  

كسب درآمد دولت و انجام هزينه هاي داخلي و خارجي مداخله داشته باشند. شايد بتوان گفت انتقال حق  

   بودجه به مردم و نمايندگان مردم مهم ترين مرحله در پيدايش بودجه باشد.تصويب 

  اقالم اصلي درآمد دولت در بودجه عمومي كشور را بيان كنيد؟ -٤

  –  دولت  مالكيت  و  انحصارات  از  حاصل  درآمد   –   نفت  درآمد   – در بودجه عمومي كشور درآمد دولت از مالياتها  

  اصل   –  متفرقه   و  انتقالي  درآمدهاي  -دريافتي   كمكهاي  –   بيمه  حق  -كاال  فروش   و  خدمات  از   حاصل  درآمدهاي

  . شود مي   تشكيل كشور، از  خارج در  گذاري   سرمايه از  حاصل سود  و  ها وام  بهره  و

  تاريخچه بودجه نويسي در ايران را توضيح دهيد. -٥
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وسيله مستوفيان (ماموران  در ايران و قبل از انقالب مشروطيت هر شهرستان براي خود بودجه اي داشت كه به  

وصول خزانه و حسابداران) زير نظر وزير ماليه تنظيم مي شد. در مركز كشور نيز بودجه اي تهيه مي شد.  

بودجه لشكر و قشون به صورت جدا از ساير اركان دولت تصويب مي شد و در نهايت به تصويب پادشاه مي  

نون اساسي وضع ماليات و تصويب بودجه در صالحيت  ) و تدوين اولين قا١٢٨٥رسيد. با انقالب مشروطيت ( 

 مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

تهيه    ١٢٨٩در ايران اولين بودجه به مفهوم امروزي را مرحوم صنيع الدوله هدايت وزير ماليه وقت در سال  

او به  نموده است ولي وي قبل از تقديم بودجه به مجلس ترور شد و وزير بعدي بودجه تهيه شده را به نام  

مجلس پيشنهاد كرد. در اين بودجه كه عمده ترين بخش آن را ماليات بخش كشاورزي تشكيل مي داد، درامد  

هزينه    ١٤١ر ١٦٠ر٠٠٠ و  بودجه    ١٤٦ر١٨٠ر٠٠٠ريالي  اولين  ترتيب  بدين  بود.  شده  بيني  پيش  ريالي 

  ريالي برخوردار بوده است.  ٥ر٠٢٠ر٠٠٠پيشنهادي ايران از كسري بودجه به ميزان 

اين بودجه به تصويب مجلس نرسيد و بعدها نيز يا بودجه اي پيشنهاد نشد و يا اگر پيشنهاد شد به تصويب  

  ١٣٠٢است كه در خرداد    ١٣٠٢سال    به  مربوط   شد   تصويب   مجلس  توسط   كه   اي  بودجه   اولين    مجلس نرسيد.

كه درامدهاي نفتي به بودجه تزريق شد، ادامه پيدا    ١٣٢٠به تصويب مجلس رسيد. روش صنيع الدوله تا سال  

  كرد و بعد از آن به صورت ديگري تدوين شد.

  اقالم اصلي درامد دولت در بودجه عمومي كشور را بيان كنيد. -٦

ساير   -٥  نشر اسكناس   -٤  واگذاري دارايي هاي سرمايه اي  -٣   ي ماليواگذاري دارايي ها  -٢ماليات ها  -١

  درامد ها 
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  ارتباط بودجه با مديريت و حسابداري: سومفصل 

 فصل سومپاسخ سواالت 

  ارتباط بودجه و مديريت دولتي را توضيح دهيد. -١

است.بودجه نشان مي دهد  از ديدگاه مديران دولتي ،بودجه ابزار اصلي توسعه طرحها و خط مشي هاي دولت  

كدام برنامه ها بايد فعال باشد و ادامه پيدا كند و يا كدام برنامه ها به دليل كمبود منابع بايد ناديده گرفته  

شود .در بودجه ريزي اطالعات مربوط به گذشته و آينده براي تصميم گيرندگان بسيار مهم است .گذشته ،اين  

هايي ميتواند در سال آتي به انجام برسد و آينده خطر كاربرد بلندمدت  آگاهي را به آنان مي دهد كه چه چيز

  .تصميمات مربوط به بودجه سال جاري را گوشزد مي كند 

  ارتباط بودجه و علوم سياسي را توضيح دهيد. -٢

بودجه ريزي انعكاسي از سياست واقعي دولت است كه انعكاس آن حتي از صحبتها و نوشته هاي رسمي بيشتر  

است. بودجه برنامه ها و اولويتهاي طراحي شده را به صورت معني دار براي افرادي كه بايد آن سياست را اجرا  

 .كنند ،بيان مي كند 

باالست   مهارت  و  دانش  نيازمند  ريزي  بودجه    در   رايج  و   اصلي   مفاهيم  درك   نيازمند   و  كار 

  كندماهيت   مي   كمك  ريزان  بودجه   به   اسي سي  علوم.است  رفتاري،ماليه   سياسي،اقتصاد،حسابداري،علوم    علوم

ت و نيز فرايند سياست گذاري دولتي را درك كنند .اقتصاد نظريه هاي تاثيرگذار را ارائه مي دهد  دول   سياسي

.حسابداري سابقه دقيق و عمليات ثبت و آمارها و خالصه دريافتها و پرداختها را ارائه مي دهد و علوم رفتاري  

جه ياري مي كند .در ذيل تالش مي  بود  فرايند   در  گذار  تاثير  عامل  عنوان  به ،بودجه ريز را در درك انسان  

 .شود ارتباط بودجه با مديريت و حسابداري مورد بررسي قرار گيرد

  ارتباط بودجه و برنامه ريزي اقتصادي را توضيح دهيد. -٣

در برنامه ريزي اقتصادي پس از تعيين اهداف ملي ،بخشهاي مختلف در سرمايه گذاري مشخص مي شوند .كه  

از ديدگاه صاحب نظران بودجه،بودجه برنامه يكساله دولت  .)و بخش خصوصي استشامل بخش عمومي (دولت  

است كه در قالب برنامه هاي ميان مدت پنج ساله ارائه مي شود .هماهنگي بين اين دو از بديهي ترين اصول  

ر توسعه  اداره اقتصاد ملي است.بودجه به برنامه دولت انعطاف پذيري الزم را مي دهد .بودجه عمده ترين ابزا

برنامه ها و سياستهاي دولت است .در حقيقت بودجه درخواست منابع براي اداره امور دولت است.پس بودجه  

 . ريزي و تخصيص منابع و امكانات مالي مورد نياز،ضامن اجراي كليه برنامه ريزيهاي اقتصادي است
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  . ارتباط بودجه و سياست گذاري را توضيح دهيد -٤

ز سياست واقعي دولت است كه انعكاس آن حتي از صحبتها و نوشته هاي رسمي بيشتر  بودجه ريزي انعكاسي ا

است. بودجه برنامه ها و اولويتهاي طراحي شده را به صورت معني دار براي افرادي كه بايد آن سياست را اجرا  

 .كنند ،بيان مي كند 

باالست   مهارت  و  دانش  نيازمند  ريزي  بودجه    در   رايج  و   اصلي   مفاهيم  درك   نيازمند   و  كار 

  كندماهيت   مي   كمك  ريزان  بودجه   به   سياسي   علوم.است  رفتاري،ماليه   سياسي،اقتصاد،حسابداري،علوم    علوم

ت و نيز فرايند سياست گذاري دولتي را درك كنند .اقتصاد نظريه هاي تاثيرگذار را ارائه مي دهد  دول   سياسي

.حسابداري سابقه دقيق و عمليات ثبت و آمارها و خالصه دريافتها و پرداختها را ارائه مي دهد و علوم رفتاري  

جه ياري مي كند .در ذيل تالش مي  بود  فرايند   در  گذار  تاثير  عامل  عنوان  به ،بودجه ريز را در درك انسان  

  شود ارتباط بودجه با مديريت و حسابداري مورد بررسي قرار گيرد 

  ارتباط بودجه و حسابداري را توضيح دهيد.  -٥

بودجه و حسابداري ارتباط نزديكي با هم دارند و به هم وابسته هستند بودجه هدفها و برنامه آينده دستگاه را  

در نظر مي گيرد و براي تحقق آن اعتبارات مورد نياز را پيش بيني مي كند.اين پيش بيني در قالب برنامه  

 حسابداري   ادارات  تا  شوند   تجزيه  ريز  صورت  به  بايد   عمل  در  ولي ،فصول هزينه و اجزائ آن صورت مي گيرذد  

  .باشند  داشته  دقيقتري كنترل   ها هزينه بر

  منظور از استفاده از رايانه در بودجه ريزي را بيان كنيد.  -٦

با كمك رايانه ميشود از حجم كارهاي دستي كاست و به ميزان تالش ذهني و عقلي براي حل مشكالت مراجعه  

بهره وري و عدم دخالت احساسات و ارتباطات انساني نفوذ فن آوريهاي رايانه اي    كننده افزود.كارايي ،افزايش

 .را در فرآيند بودجه ريزي روز افزون ساخته است
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  ارتباط بودجه و اقتصاد : چهارمفصل 

  فصل چهارم پاسخ سواالت

  جنبه اقتصادي بودجه و تاثير اقتصاد بر بودجه را توضيح دهيد؟ -١

فرض اقتصادانان :تصميمات بودحه اي در چهارچوب محدوديتهاي مالي اتخاذ و تجريه و تحليلهاي اقتصادي  

 به انتخاب بهترين تصميمات كمك مي كند  

هركدام از تصميمات بودجه اي منافع بالقوه اي كه ممكن است حاصل شود تا نشود بنابراين هركدام مشمول  

 هزينه فرصت ميگردد  

صرف يك برنامه  شود براي برنامه ديگر اعتباري نمي ماند يا اعتباري كمتري خواهد ماند    اگر پول موجود

 .انتخاب با ارزش ترين فرصتها و اختصاص بودجه  

فايده بهره گرفت كه در برگيرنده هزينه    –در انتخاب راهكارها از تجزيه و تحليل اقتصادي براي ارزيابي هزينه  

ج يا در محدوده اقتصاد خرد انجام مي شود كه بودجه واحدهاي اقتصادي  فرصت است . پيش بيني دخل و خر 

خصوصي را در بر گرفته و يا در محدوده اقتصاد كالن شامل فعاليت مالي و بودجه در چهارچوب فعاليت مالي  

 دولت يا جامعه به بودجه مالي و بودجه اقتصادي موسوم ميگردد  

ح ،نقش بودجه به عنوان عامل تثبت كننده نوسانات اقتصادي جلوه  زماني كه رابطه بودجه با اقتصاد ملي مطر

 گر و در اين  حالت بودجه نقش كالن اقتصادي را در اقتصاد ملي ايفا ميكند.

دولت براي كمك به اقتصاد چه كاري را بايد يا نبايد انجام دهد تا به خواسته مطلوب حداقل بيكاري يا حداقل  

 ارد  .  تورم دست يابد توافق وجود ند 

و   اقتصادي   ،بيكاري معتدل همان ركود  قيمتها   افزايش مداوم  و  بيكاري شديد    : دو عامل مشكل آفرين 

بيكاري يا ركود شديد اقتصادي : تنزل و كسادي ، تورم : افزايش مداوم قيمت ها در حالي كه ارزش كاال و  

 كيفيت تغييري ندارد .  

 صاد آزا د وجود دارد  ركود اقتصادي و تورم در جوامع داراي اقت

 نظريه هاي اقتصادي به چگونگي بروز و نحوه برخورد با آن را بررسي ميكند   

 

 

  


