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 آن در نظام بودجه بندی کشورو ضرورت  (غلطان ) بودجه ریزی مستمر 

 
 اکبر امجدی

 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی گرگان

 پرویز سعیدیدکتر 

 علی آباد کتولاسالمی دانشگاه آزاد  و عضو هیات علمی دانشیار

 

 

 

 :چکیده

کردن کاربردهای گوناگون بودجه بندی با کنترل های مدیریتی دیگر، مدیران را ترغیب می فرایند بودجه بندی مستمر، با ترکیب 

بنابراین،  بودجه بندی . کند تا در هنگام مواجه با رویدادهای غیرمنتظره، عقل و بصیرت خود را در موارد اجرایی به کار گمارند

جدید نظر در طرحها و باز تخصیص منابع را به خاطر برآوردکردن مستمر، مدیران را توانا می سازد تا در صورت ضرورت، مسأله ی ت

عالوه براین، فرایندتفویض اختیار دادن به مدیران مثل فرایند بودجه . اهداف سازمانی و راهبردی گسترده تر در اولویت قرار دهند

که مدیران ملزم به دستیابی به بندی مستمر، مسئولیت های شدید و سختی را بر مدیران تحمیل می کند و اطمینان می دهد 

پس، فرایند بودجه بندی مستمر، بدون وجود مانع، به شیوه ای موثر به انعطاف پذیری و . اهداف خود و اهداف مالی سازمان هستند

 .کنترل مالی مستلزم در اجرای راهکارهای سودمند کمک می کند

 

 بودجه بندی غلطان ،مدیران اجراییبودجه ،  یندآفر ، نوین بندیبودجه بودجه، :  کلمات کلیدی
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 :مقدمه 

تر نمایند، برخی از آنها متمایل هستند آنرا به صورت کلی حذف  ریزی را ساده کنند تا فرآیند بودجه ها تالش می بسیاری از سازمان

ها به  حل این خواسته راه تواند به عنوان قسمتی از های مکرر می بینی بدون توجه به انتهای این موضوع، ارائه قابلیت پیش. کنند

شود اصطالحی است که به  های مکرر بحث می بینی در هر زمان که از پیش (Rolling)  پذیر اصطالح غلطان یا انعطاف. حساب آید

در اغلب موارد، . کنند بینی غلطان استفاده می های مختلف پیش ها این روزها از گونه و بسیاری از سازمان. شود ناچار ظاهر می

دهند  های پس از آن را انجام می های سال شوند که برآوردهای تقریبی از درآمدها و هزینه هایی می بینی غلطان شامل بودجه شپی

های منتهی به پایان  های ماه ای از درآمدها و هزینه یا اعضای تیم مالی ارشد خالصه( و غیره+  2و بودجه سال +  1بودجه سال )

بینی های غلطان سطح باال در آگاه نمودن  در حالیکه اینگونه پیش. کنند بینی می بودجه همان سال پیشسال را بر اساس انحراف از 

مدیران اجرایی از احتمال عدم دستیابی به بودجه موثر هستند، اما با این وجود هیچ علتی را بیان دلیل پیدایش این انحرافات ارائه 

 .دهند داتی را ارائه نمیدهند یا اینکه برای حل این مسائل پیشنها نمی

 

 :فلسفه وجودی بودجه

 دارد وجود طبیعت در که امکاناتی از نوعی به را خود های خواسته و نیازها تا اند بوده درصدد همیشه مختلف دوران در انسانها

 محدود دارد اختیار در که امکاناتی و مقابل ، منابع در و نامحدود انسان های خواسته و نیازها اینکه به توجه با اما .نمایند تأمین

 و تجزیه قدرت و تعقل قوه از مشکل این با مواجهه در لذا و کند می زندگی کمیابی از مملو دنیایی بشربا که گفت توان می است،

 دارد، اختیار در که امکاناتی حداقل با تا برآید درصدد ریزی برنامه به توسل با و کرده استفاده خود پیشبینی توان و تحلیل

 . نماید خود نصیب را مطلوبیت حداکثر

 دوم و بشر نامحدود نیازهای یکی:است عامل دو نویسی بودجه وجودی فلسفه :گفت توان می شده، مطرح مباحث به عنایت با 

 .دارد اختیار در که محدودی امکانات و منابع

 

 

 

 :ایران در بودجه تاریخچه

ماموران وصول خزانه و )مشروطیت هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت که به وسیله مستوفیان در ایران و قبل از انقالب 

بودجه لشکر و قشون به صورت جدا از . در مرکز کشور نیز بودجه ای تهیه می شد. زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می شد( حسابداران

و تدوین اولین قانون ( 1221)با انقالب مشروطیت . رسید سایر ارکان دولت تصویب می شد و در نهایت به تصویب پادشاه می

 مرحوم را امروزی مفهوم به بودجه اولین ایراندر .اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صالحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت

 وزیر و شد ترور مجلس به بودجه تقدیم از قبل وی ولی است نموده تهیه 1221 سال در وقت مالیه وزیر هدایت الدوله صنیع

 کشاورزی بخش مالیات را آن بخش ترین عمده که بودجه این در .کرد پیشنهاد مجلس به او نام به را شده تهیه بودجه بعدی

بودجه  اولین ترتیب بدین .بود شده بینی پیش ریالی 106.121.11هزینه  و ریالی101.161.111 درامد  داد، می تشکیل

این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها .  است بوده برخوردار ریالی 1.121.111 میزان به بودجه کسری از ایران پیشنهادی

اولین بودجه ای که توسط مجلس تصویب شد   .نیز یا بودجه ای پیشنهاد نشد و یا اگر پیشنهاد شد به تصویب مجلس نرسید
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که درامدهای نفتی به  1021روش صنیع الدوله تا سال . به تصویب مجلس رسید 1012است که در خرداد  1012مربوط به سال 

 .بودجه تزریق شد، ادامه پیدا کرد و بعد از آن به صورت دیگری تدوین شد

 تعریف بودجه

تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش 

دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مکانمنداند و به همین خاطر . آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد، کار دشواری است

تعریف های زیادی برای بودجه شده است که به چند نمونه از آن . است در زمان ها و مکان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده

 :به شرح زیر اشاره می شود

 .بودجه دخل و خرج دولت است      -

 . بودجه یک سند مالی است مربوط به درامدها و هزینه های دولت       -

در ماده یک قانون محاسبات عمومی اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به عمل آمده است  -

بودجه دولت سندی است که معامالت دخل و »: شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است 1221مصوب سال 

مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از . می گردد  خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب

 . «یک سال شمسی است

شمسی مربوط می شود که چنین  1012اسفند  16ریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب دومین تع   -

بودجه الیحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس : آمده است

 . شورای ملی رسیده باشد

مجلس شورای اسالمی، در این قانون،  1/6/1066ر مصوب سومین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشو   -

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و »: بودجه کل کشور چنین تعریف شده است

حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و 

 :به هدفهای قانونی می شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود

 :بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است. 1

پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از  -الف

 .می گرددطریق حساب های خزانه داری کل اخذ 

پیش بینی پرداخت هایی که از محل درامد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای  -ب

 .اجرایی می تواند در سال مربوط انجام دهد

 .بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار.2

 .«عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود بودجه موسساتی که تحت.0

برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از   با دقت بیشتر در تعریف بودجه متوجه می شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و

اسبت شرایط و اوضاع و احوال منتها هر دسته از تعاریف بودجه به من. بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد
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به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و . حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تآکید بیشتری نموده است

 .ندابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دار

 :با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد

 بودجه برنامه مالی دولت است؛ .1

 بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛ . 2

 بودجه پیش بینی آینده است؛ .0

می، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر موسسات بودجه در برگیرنده کل درآمدها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمو.0

 انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛ 

 ؛ .هزینه ها برای نیل به سیاست ها و هدفهای معین و قانونی دولت می باشد. 1

 سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛  .6

 .هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند  .7

 

 

 

 مراحل بودجهبودجه بندی و 

بودجه بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیش تر کشورها تقریبا با یکدیگر شباهت دارند، این وجه تشابه مراحل 

روش هایی که در این مراحل اعمال می شود به لحاظ هدف یکی بوده، ولی . اساسی بودجه از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است

 .کیفیت به کار گرفتن آن ها ممکن است کم و بیش فرق کند

 :بودجه از چهار مرحله تشکیل می شود که در مجموع این چهار مرحله را سیکل بودجه ای نامیده اند؛ این چهار مرحله عبارتند از 

 (بودجه پیشنهادی)تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه  -1

 (بودجه مصوب)تصویب بودجه  -2

 (بودجه تخصیصی)بودجه اجرای  -0
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 (تفریغ بودجه)نظارت و کنترل بودجه  -0

سپس از مجموع  ;دولت ها عموما برای تنظیم بودجه، نخست برآوردهای درآمد و هزینه را برای دوره آینده پیش بینی می کنند

تنظیم می کنند و پس از تصویب این برآوردها و تطبیق آن ها با اطالعات و مفروضات جمع آوری شده، بودجه پیشنهادی را تهیه و 

آن ها روش ها و تدابیر الزم را برای حسن اجرای بودجه به کار می بندند و عمل . مراجع صالحیت دار، برای اجرا آماده می کنند

 .نظارت به صورت بررسی نتیجه عملیات انجام می گیرد تا به این وسیله از برخورد مسایل و بروز مشکالت جلوگیری شود

 (بودجه پیشنهادی)تنظیم و پیشنهاد بودجه  تهیه و

در مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، هدف ها و سیاست های کلی دولت در تنظیم بودجه ساالنه که توسط شورای اقتصاد 

ولتی، دستگاه های د. تنظیم می شود، از طریق بخشنامه بودجه از سوی رییس جمهور به تمامی دستگاه های دولتی ابالغ می شود

بودجه یک سال آینده خود را در قالب اهداف و خط مشی تعیین شده و با رعایت دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . تنظیم و پیشنهاد می کنند( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری)کشور 

پس از بررسی های الزم و با توجه به اولویت ها و میزان درآمدهای پیش ( اهبردی رئیس جمهوریمعاونت برنامه ریزی و نظارت ر)

بینی شده، بودجه دستگاه های دولتی را پس از انجام تعدیل الزم در الیحه بودجه کل کشور منظور و برای بررسی به شورای 

مورد بررسی قرار داده و پس از تایید در مهلت قانونی به  هیات وزیران الیحه بودجه را. اقتصاد و هیات وزیران تسلیم می کند

رییس جمهور هنگام تقدیم بودجه ضمن گزارش مشروحی، رئوس برنامه های دولت را به . مجلس شورای اسالمی تقدیم می کند

 .اطالع نمایندگان مجلس می رساند

و معموال همراه با اطالعات زیر به امضای رئیس الیحه بودجه از نظر شکلی مشتمل بر یک ماده واحده و چندین تبصره است 

 :جمهور می رسد و به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود

 .مقدمه بودجه شامل توضیحات الزم درباره الیحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج آن    -1

 .درامدهای وصول شده و هزینه های انجام شده در سال مالی قبل    -2

 .رامدها و براورد هزینه های سال جاریپیش بینی د    -0

 .هرنوع اطالعات دیگری که ضرورت تشخیص داده شود    -0

 (بودجه مصوب)تصویب بودجه  

در مرحله تصویب بودجه نظارت و رسیدگی قوه مقننه بر بودجه عمومی که حاوی تمامی برنامه ها، طرح ها و فعالیت های قوه 

 .ردمجریه در سال آتی است، انجام می گی

الیحه بودجه در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و سپس کمیسیون تلفیق که مسوولیت رسیدگی نهایی را 

روز گزارش کمیسیون های تخصصی را بررسی کرده و گزارش نهایی خود را به مجلس شورای اسالمی  11برعهده دارد، باید ظرف 

نکته مهم در  .شورای اسالمی، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود پس از تصویب بودجه در مجلس. تقدیم کند
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این مرحله این است که هدف، تصویب اعداد و ارقام نیست، بلکه منظور اصلی، رسیدگی به سیاست ها و برنامه های دولت است که 

 .تجلی یافته است همراه است و به صورت اعداد و ارقام... با توجیهات اقتصادی، اجتماعی و

 بندی بودجه وظایف

 و شود می شامل بودجه برآورد مرحله تا فکر شروع نقطه از را بندی بودجه مراحل کلیه ریزی طرح :ریزی طرح -1
 .کند می فراهم کنترل یعنی بندی بودجه دوم وظیفه برای چارچوبی

 عملیات گزارش معموال را مقایسه این که بودجه های بینی پیش با واقعی نتایج مقایسه از عبارتست کنترل :کنترل -2
 .نامند می

 ( MODERN BUDGETING )  :نبندی نویبودجه

 ZERO-BASED BUDGETING                                         بودجه بندی بر مبنای صفر -1

 ACTIVITY BASED BUDGETING (ABB)                               بودجه بندی بر مبنای فعالیت -2

 ACTIVITY BASED OBJECTIVE (ABO)                                 بودجه بندی بر مبنای هدف -0

   FLEXIBLE BUDGETING(FB)                                              بودجه بندی قابل انعطاف -0

 ROLLING BUDGETING(RB)                                                    (غلطان)بودجه بندی مستمر  -1

 

 

 بودجه بندی برمبنای صفر

به طور معمول در فرآیند تهیه بودجه ، هزینه سال پیش که به مصرف رسیده یک نقطه آغاز به حساب می آید کار افرادی که 

اقالمی از بودجه را باید حذف کرد و چه فعالیت هایی بر همان بودجه جدید را می نویسند و یا تهیه می کنند این است که چه 

این کار باعث می شود مدیریت برای ادامه یا توقف نوع خاصی از کار تعصب ویژه ای به خرج . اساس چه اقالمی را باید اضافه نمود 

ه مساله مفید بودن آن قلم فعالیت ، به ویژه زمانی که به سبب تغییرات محیطی یا تغییری که در هدف های سازمان رخ داد) دهد 

در بودجه بندی برمبنای صفر ، که نقطه مقابل بودجه افزایشی است ، تعدیل بودجه بر تفاوت بین سال جاری ( دیگر مطرح نیست 

مه در و سال بودجه ای متمرکز است لذا اطالعات گذشته در مورد هزینه ها و کارهای انجام گرفته برای بررسی میزان تغییر برنا

تعدیل مجدد هر  ZBB بودجه بندی بر مبنای صفر سعی دارد که این نقیصه را بر طرف کند. سال آینده به کارگرفته می شود 

فعالیت از مبنای صفر است و برای هر فعالیت و یا برنامه باید توجیهی وجود داشته باشد که آیا الزم است یا نه ؟ در بودجه بر 

با چنین بودجه ای برای هر ریالی . ی اینکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند از صفر شروع می شود مبنای صفر هزینه ها به جا

در بودجه بندی بر مبنای صفر ، تحلیل گر بودجه طبعاً اطالعاتی راجع . که مصرف می شود باید توجیه منطقی وجود داشته باشد 

واهد نمود اما این داده ها مبنای کار او نخواهد بود و آنها را در این به سطوح هزینه های گذشته و کارهای انجام شده درخواست خ

پیتر فیر نویسنده کتاب بودجه بندی بر مبنای صفر و صاحب مقاله ای جالب در این زمینه در سال . مورد نادیده خواهد گرفت 

یک برنامه عملیاتی و فرآیند » ده است در مجله هاروارد بیزینس ری و یو ، بودجه بندی بر مبنای صفر را چنین توصف کر 1170
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زیرا مبنا ) بودجه ای است که هر مدیر را ملزم می کند که به نحوی کامل ، مشروح و مستدل درخواست بودجه خود را از پایه صفر 

 توجیه نماید و مسئول اثبات این امر باشد که چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند ؟ ( صفر است 

 : مبنای صفر در مقایسه با بودجه سنتی دارای مزایایی به شرح ذیل استبودجه بندی بر 

 . این بودجه درباره اینکه آیا فعالیت ها باید ادامه یابند و یا متوقف شوند ، توجیه بیشتری دارد. الف

 . اشتراک مساعی تمام کسانی را که با بودجه ارتباط دارند مجاز می داند. ب

قوق مختلف به طور کمی محاسبه می شوند ، معیارهای الزم برای مقایسه وجود دارند ؛ در نتیجه ، از آنجا که هر یک از ش. ج

 . ارزیابی آنها روشن و خالی از ابهام است

 . فعالیت هایی که اولویت پایین دارند با اطمینان خاطر حذف می شوند. د

« بسته های تصمیم گیری » جایگزین مصارف است که بودجه بندی بر مبنای صفر شامل تهیه پیشنهادهای بودجه ای و سطوح 

) بسته های تصمیم گیری واحدهای کامل برای انتخاب بودجه شامل اطالعاتی راجع به داده ها و ستاده ها . طبقه بندی شده اند 

یک از سطوح تعیین شده  و نیز سطح مورد انتظار عملکرد برای هر( یعنی منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه و محصوالت آن برنامه 

و . این بسته ها را مدیران مسئول پایین ترین سطوح سازمانی که قادر به تدوین درخواست بودجه اند تهیه می کنند . مصارف اند 

بدین ترتیب تصمیم ها جایگزین که امکان تجزیه و تحلیل مطلوبیت نهایی و مقایسه را فراهم می کنند تهیه و درجه بندی می 

را بر اساس اولویت درجه بندی می کنند ؛ به طوری « بسته های تصمیم گیری » مدیران عالی و مدیران برنامه سپس این . شوند 

البته شایان ذکر است که اگر چه بودجه بندی بر مبنای صفر باعث تعیین . که سطوح پایین شامل دریافت بودجه نمی شوند 

کارآیی سازمان را باال می برد باعث می وشد مقدار بیشتری کارهای دفتری انجام  اولیوت های بودجه ای به شیوه بهتر می گردد و

گیرد و احتماالً روحیه افراد و مدیرانی که ملزم می شوند برای اقالم هزنیه های پیشنهادی دالیل موجهی ارائه نمایند تضعیف گردد 

به همین دلیل است که در زمان کنونی نسبت به سالهای ( ت در نتیجه موجودیت برخی از اقالم هزنیه ها به زیر سوال خواهد رف) 

 . پیشین از بودجه بندی بر مبنای صفر کمتر استفاده می شود

در برنامه هایی که رسالتهای عملیاتی ویژه ای دارند ؟، مانند . در مجموع ، مزیتهایی برای بودجه ریز بر مبنای صفر وجود دارد 

این رویکرد کانون . هنری این روش می تواند برای تحلیلگران برنامه و تصمیم گیرندگان کارساز باشد بزرگراهها ، تفریحگاهها و امور 

این روش در آموزش ماهیت برنامه . توجه را از افزودن به بودجه جاری به سمت حداقل ساختن حمایت عملیاتی تغییر می دهد 

وده است و می تواند منابع بودجه و برنامه را به سوی فعالیتهای با های دولت به مدیران سطوح باالی اجرایی و کارمندان موفق ب

 . بهره وری بیشتر هدایت کند

 :بودجه بندی برمبنای صفر

یک برنامه عملیاتی و فرآیند بودجه ای است »:بودجه بندی برمبنای صفر را چنین توصیف کرده است  Peter Phyr) )  پیتر پیر

( زیرا مبنای صفر است)تدل درخواست بودجه خود را از پایه صفر ومس  به نحوی کامل، مشروحکه هر مدیر را ملزم می کند که 

برای تمام فعالیت هایی که در یک سال اتفاق . )«توجیه کند و مسوول اثبات این امر باشد که چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند

 (می افتد برنامه ریزی می شود

 :قایسه با بودجه سنتی ، دارای مزایایی به شرح ذیل استبودجه بندی بر مبنای صفر درم
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 این بودجه درباره این که آیا فعالیتها باید ادامه یابند یا متوقف شوند، توجیه بیشتری دارد( الف

 اشتراک مساعی تمام کسانی را که با بودجه ارتباط دارند، مجاز می داند( ب

طور کمی محاسبه شده ، معیارهای الزم برای مقایسه وجود دارند و لذا، ارزیابی آنها ازآنجایی که هریک از شقوق مختلف باید به ( ج

 روشن وخالی از ابهام است

 فعالیتهایی که اولویت پایین دارند، با اطمینان خاطر حذف میشوند( د

ین کرد و کارآیی سازمان را در ظاهر ، بودجه بندی برمبنای صفر باعث میشود که بتوان اولویتهای بودجه را به شیوهای بهتر تعی

باال برد، ولی واقعیت این است که چنین کاری باعث میشود تا مقدار بیشتری کارهای دفتری انجام شود واحتماالً روحیه افراد و 

نی به همین دلیل است که در زمان کنو.مدیرانی که باید برای اقالم هزینه های پیشنهادی دالیل موجهی ارائه نمایند تضعیف گردد 

 می شود  نسبت به سال های پیشین از بودجه بندی برمبنای صفر کمتر استفاده

 بودجه بندی برمبنای فعالیت

به . هدف این سیستم نشان دادن ارتباط بین منابعی است که سازمان برای مصرف آنها جهت تولید محصوالت برنامه ریزی می کند

ن را موجب می شوند تمرکز یافت و سپس با مدیریت منابع سازمان اعم از باید بر تولید محصوالتی که موفقیت سازما ABB کمک

 .زمان، پول، نیروی انسانی و غیره منابع بیشتر را به فعالیتهایی اختصاص داد که موجبات آن را فراهم می سازند

ABB  ف می کند، معرف بودجه بودجه بندی سنتی که عوامل هزینه ای نظیر جبران خدمت، ماموریت یا آموزش را توصی  برخالف

متمایز  ABB از هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا  ABB .دهد ای است که هزینه خدمات و محصوالت یک سازمان را نشان می

تغییراتی است که به سیستمهای حسابداری اعمال  ABC گردد درحالیکه قبل از اینکه سال مالی آغاز شود انجام می  ABB .است

 .ها طی سال ردیابی شوندشود تا هزینه  می

 اصول بودجه بندی برمبنای فعالیت 

 پیش بینی فعالیت ها -1

 از نو طرح کردن هزینه فعالیت ها هر بخش  -2

 جایگزینی هزینه ها متغیر و ثابت در روش سنتی با توجه به بودجه بندی برمبنای فعالیت  -0

بینی هزینهها از قبیل تجزیه و تحلیل،اعتبار سرمایه گذاریهای بکارگیری اصول بودجه بندی جهت تصمیمات مربوط به پیش  -0

 سرمایه ای و تعداد مشتریان 

 بودجه بندی ومدیریت طبق اصول طبق صورتهای مالی وفرایند شرکت به جای انکه تنها دیدگاه سلسله مراتب سازمانی باشد  -1

 هزینه های بدون ارزش افزوده را شناسایی و کاهش داد توجه به استراتژیهای شرکت در مورد سطوح مصرف منابع تابتوان  -6

کامل نمودن بودجه بندی برمبنای فعالیت یا بودجه بندی برمبنای گزارش عملکرد متوازن که بتواند معیاری جهت اندازه گیری  -7

 عملکرد باشد

  تفاوت بودجه بندی سنتی و بودجه بندی برمبنای فعالیت

ینه ای براساس نرخهای هزینه ای موجود پیش می روند به جای آنکه به تاثیر مجموعه دربودجه بندی سنتی سطوح هز -1

 محصوالت تولیدی

بودجه بندی سنتی مدیران بیشتر از اطالعات تاریخی جهت تصمیم گیری آینده استفاده می کنند ولی در بودجه بندی  -2

 های عملیاتی مربوط استفاده می نمایندبرمبنای فعالیت از طرح

دربودجه بندی سنتی به میزان ضایعات ،ریشه ایجاد هزینه ها ،محرکهای هزینه ای و یا ارزش افزوده ها توجهی نمی شود حال  -0

 آنکه معیار بودجه بندی برمبنای فعالیت فعالیتها هستند

 بودجه ربزی بر مبنای هدف
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بودجه ریزی پاکتی )) ، در بعضی کشورها تحت عنوان  این رویکرد ، که نظام بودجه ریزی طرح و برنامه و مبانی آن را رد می کند

بودجه ریزی بر مبنای هدف ، بودجه ریزی با فرآیند جیره بندی از باال به پایین است که در آن تعیین اولویتها . نامیده می شود (( 

بودن اقتصادی که بر عقالیی بودن  این نوع بودجه بندی نه بر عقالیی. و محدودیتها در باال اساس انتخاب راهکارها در پایین است 

 : سیاسی تکیه می کند

 اجازه در مورد تعیین سقفها ، اولویتها و سطوح مصارف پاکتی برای هر وزیر ؛ .1

 تفویض اختیار جهت تامین اعتبار پیشنهادهای جدید از منابع پاکتی تعیین شده ؛  .2

 . حذف محدودیتهای سیاسی اجازه برای تامین اعتبار اضافی برای پیشنهادهای جدید از طریق  .0

در این نوع بودجه ریزی از واحد های عمده دولت خواسته می شود تا بودجه خود را در محدوده اهداف یا سقفهای پاکتی تسلیم 

 .نمایند و مالحظه کاریهای سیاسی مورد مالحظه قرار می گیرند

 :روش های مختلف انعطاف پذیری در بودجه به قرار زیر است

منظور اصالحی است که دولت با جابجایی اعتبارات مصوب در سطح مواد بودجه یا برنامه یا طرح های عمرانی به : هاصالح بودج

 . عمل می آورد و بدین وسیله بسیاری از مشکالت اجرایی سازمانها را از بین می برد

ة مقننه تقدیم می شود تا مورد بررسی و بودجه ای است که طی آن تغییرات سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی به قو: متمم بودجه

 . تصویب قرار گیرد

اعتباری است که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود و بنا به پیشنهاد وزرای ذی ربط و : اعتبار هزینه های پیش بینی نشده

 . مصرف استتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات عمومی دولت قابل 

اختیار دولت قرار می گیرد و همانند اعتبار   اعتباری است که برای امر خاصی که جنبه عمومی و استثنایی دارد در: اعتبارات دولت 

 . هزینه های پیش بینی نشده به مصرف می رسد

 )غلطان( چرخشی بندی بودجه

 که روش این.بود (   RB)منعطف  یا غلتان ریزی گرفت، بودجه قرار توجه مورد 1171 دهه اواسط از که ریزی بودجه دیگر روش

 صنعتی کشورهای اقتصادی فعالیت و نابسامانی و 1170 سال در اسرائیل و مصر جنگ از نفتی ناشی شوک نخستین از پس

 انجام ها هزینه اولویت برحسب منابع تخصیص درآمدها، از اطمینان عدم شرایط در که کرد می فراهم را امکان این شد، استفاده

 تا شده هبندی طبق ها فعالیت اولویت و ضرورت میزان براساس ها برنامه از هریک موردنیاز های هزینه ابتدا شیوه این در . شود

 .یابد تخصیص ازهزینه ها، هریک اولویت ترتیب به درآمدها، حصول به توجه با

 

 براساس آن اطالعات و شده بازنگری پیوسته بصورت دائماً کهشود  می گفته بندی بودجه سیستم یک به چرخشی بودجه بندی
 بشکلی یشود م اضافه بدان جدید ماهه سه دوره یک ماهه، سه مثال دوره هر گذشت با و گردد می بهنگام و بروز تغییرات آخرین

 .دارد اختیار در شده تجدیدنظر بصورت را یکساله بودجه هموارده مدیریت که
 .نمود برآورد و بینی پیش براحتی را آتی رویدادهای نتوان ابهامات بعلت که دارد کاربرد شرایطی در بندی بودجه نوع این

 1026 سه ماهه اول 1026سه ماهه دوم  1026 سه ماهه سوم 026 سه ماهه چهارم  
  1027سه ماهه اول  
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سه ماهه دوم 

1027 

 

 

 

 غلطان مقرون به صرفه گردد؟ های مجدد بینی تواند سبب پیش ریزی سنتی نمی چرا بودجه

 full- time) های غیرمالی همانند تعداد فروش، هم ترازهای تمام وقت آوری برخی داده این فرآیند ممکن است شامل جمع         

equivalents)  و headcount  های صف، ابتدا  برای محاسبه هزینه. های مربوط به صف تمرکز دارد باشد اما عموما بر هزینه

اغلب این موارد بر روی . )نمایند کنند و سپس منابع مورد نیاز و هزینه منابع را مدلسازی می بنی می اضای دپارتمان را پیشتق

 صفحه  ای بیشتر، بینی مجدد در کل سازمان و از پایین به باال و تعداد منابع هزینه تقاضا برای پیش( پذیرد صفحه گسترده انجام می

پس از آن نتایج حاصل از . روزرسانی خواهد کرد و مجدداً محاسبات را انجام خواهد داد به را آنها ابعمن ریزی برنامه گسترده

  .بر است در اغلب موارد این فعالیت زمان بر و هزینه .کنند ریزی شرکت وارد می های صف را در برنامه کاربردی بودجه هزینه

 

 ریزی محرک بندی و برنامه بودجه

سازی هر علت منحصر به فرد تولید سود یا  آوری و یکپارچه  ریزی سنتی یک فرآیند سلسله مراتبی با تمرکز بر جمع فرآیند بودجه

آورند، آنها روابط علی و معلولی که در سازمان  میها دپارتمان را بوجود  اما در زمانیکه مدیران بودجه .ضرر کل بنگاه اقتصادی است

بینی مجدد یک  در زمانیکه درخواست ارائه یا پیش(. های عملیاتی محرک)نمایند  بصورت افقی در جریان است را مدلسازی می

ی قابل اعتمادی از بن شود، اولین مورد حائز اهمیت برای مدیر این است که آیا سازه سازی دپارتمان برای وی پیش بودجه داده می

 .ریزی دپارتمان خودش را آغاز کند تواند برنامه در واقع تا زمانیکه مدیریت به آن دست نیابد نمی. تقاضای آتی فراهم آورده است

 

 بندی بر مبنای فعالیت  بودجه بندی محرک و بودجه

بندی بر  بودجه. بندی بر مبنای فعالیت همسان نیستند بندی محرک با بودجه که در ابتدای مقاله مشاهده نمودید، بودجههمانگونه 

یابی بر  هزینه ها و مدل هزینه  به تجزیه( همانگونه که در نشریات و مقاالت متعدد مورد بررسی قرار گرفته است)مبنای فعالیت 

، سبب ارائه هزینه های صف ABC در مقادیر یا محرکها با توجه به محاسبات از عقب به جلوتغییر . مبنای فعالیت وابسته است

   .شود جدید می

به کاربران خود امکان استفاده از دوره های چندگانه و ارائه برخی تعاریف ویژه توسط  ABC های کاربردی جدید برخی از برنامه

خود  ABB های موجود را به نحو مناسب تری در مدل میدهد که واقعیت ABC خود کاربر به برنامه را برای محاسبات مربوط به

های پس از خود نیز ممکن است اثر داشته  افتد بر دوره برای مثال این واقعیت که یک فعالیت در یک دوره اتفاق می. وارد نماید

این عملیات های . تلف قابل بررسی باشدها ممکن است از طریق منابع مخ باشد یا اینکه در زندگی واقعی افزایش سطح فعالیت

ریزی سناریوی بلند مدت به وسیله  شده است و باعث شد، تا از آن به عنوان یک برنامه  ABB جدید سبب ایجاد انقالب در نقش

ه جای عملکرد بر ب. ها انجام دهند، استفاده شود های استراتژیک خود را با درک کاملی از هزینه سازمانهایی که تمایل دارند تا برنامه

کند و قاعده کلی دیگر مدلسازی منابع مورد نیاز و  بندی محرک از روابط علی و معلولی استفاده می ها ، بودجه مبنای تجزیه هزینه

افتد و  ریزی محرک هیچ فعالیتی اتفاق نمی وجود دارد اما در بودجه ABCبسیاری از این موارد در مدل . های صف است هزینه

 .باشد محرکها بر مبنای تجزیه می استفاده از

کند و شرکت در صورتیکه نرم افزار کاربردی مورد استفاده در  را فراهم می ABC های مورد نیاز بندی محرک بسیاری از داده بودجه

با  های سود و هزینه روشی که طی آن تحلیل. نیز منجر شود بسیار سود خواهد برد ABC بودجه بندی محرک به نتایجی در مورد

ها امکانپذیر  پذیرد، درک رفتار حال و آینده را برای مدیران در خصوص هزینه های واقعی و پیش بینی شده انجام می استفاده از داده

 .کند می
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 بندی محرک  مزایای بودجه

  .اند اند، منافع زیادی را کسب کرده بندی محرک استفاده نموده سازمانهایی که از بودجه

 در زمانیکه از مدیران -.بندی و پیش بینی مجدد به نحو چشمگیری کاهش یافته است زمان و هزینه مورد نیاز برای بودجه

بینی نمایند، هیچ نیازی وجود ندارد که آنها در یک صفحه  شود تا بودجه محرکی را پیش ئول خواسته میمراکز مس

گسترده جدید کار خود را انجام دهند چرا که تمامی قواعد و فرضیاتی که آنها در صفحه گسترده مجزا قبال انجام 

های عملیاتی  ها نیاز به مروری ساده و اصالح محرکدر اغلب موارد آن. ریزی وجود دارند دادند اکنون در مدل بودجه می

ریزی و  این امر زمان و هزینه مورد استفاده در برنامه. برد کلیدی دارند که تنها بیش از چند دقیقه از آنان وقت می

 .دهد تا بر پیاده سازی آنها تمرکز بیشتری داشته باشند دهد و به مدیران اجازه می بندی را کاهش می بودجه

 کند بینی مجدد غلطان دید بهتری را از عملکرد آتی فراهم می شپی. 

در گذشته . توان به تعداد بیشتر انجام داد ها را می بینی بینی یک بودجه محرک به این معناست که پیش سرعت و سادگی پیش

روز کاری زمان  0یا  2تنها  برد اما اکنون درکل سازمان تکمیل این فرآیند روز زمان می 12تا  11بینی مجدد  تکمیل یک پیش

های مکرر  بینی در واقع بدون استفاده از روش محرک، پیش. آورد های غلطان ماهیانه را فراهم می بینی برد که این امر اجازه پیش می

 .غلطان بصورت ماهانه در سطح کل شرکت بسیار دشوار است

 

  .اند منافع زیادی را کسب کردهاند،  بندی محرک استفاده نموده سازمانهایی که از بودجه

 در زمانیکه از مدیران -.بندی و پیش بینی مجدد به نحو چشمگیری کاهش یافته است زمان و هزینه مورد نیاز برای بودجه

بینی نمایند، هیچ نیازی وجود ندارد که آنها در یک صفحه  شود تا بودجه محرکی را پیش مراکز مسئول خواسته می

د را انجام دهند چرا که تمامی قواعد و فرضیاتی که آنها در صفحه گسترده مجزا قبال انجام گسترده جدید کار خو

های عملیاتی  در اغلب موارد آنها نیاز به مروری ساده و اصالح محرک. ریزی وجود دارند دادند اکنون در مدل بودجه می

ریزی و  زمان و هزینه مورد استفاده در برنامه این امر. برد کلیدی دارند که تنها بیش از چند دقیقه از آنان وقت می

 .دهد تا بر پیاده سازی آنها تمرکز بیشتری داشته باشند دهد و به مدیران اجازه می بندی را کاهش می بودجه

 کند بینی مجدد غلطان دید بهتری را از عملکرد آتی فراهم می پیش. 

 در . توان به تعداد بیشتر انجام داد ها را می بینی پیش بینی یک بودجه محرک به این معناست که سرعت و سادگی پیش

 0یا  2برد اما اکنون درکل سازمان تکمیل این فرآیند تنها  روز زمان می 12تا  11بینی مجدد  گذشته تکمیل یک پیش

تفاده از روش در واقع بدون اس. آورد های غلطان ماهیانه را فراهم می بینی برد که این امر اجازه پیش روز کاری زمان می

  .های مکرر غلطان بصورت ماهانه در سطح کل شرکت بسیار دشوار است بینی محرک، پیش

 پذیرد مدلسازی اثرات مالی بر سناریوهای مختلف بسیار سریع انجام می 

 ف، و های ص هزینه. دهد بندی محرک به سازمان اجازه ارزیابی سریع اثرات مالی بر سناریوهای تجاری مختلف را می بودجه

وری و  های بهره های عملیاتی، نسبت سودآوری نهایی در نتیجه حجم مخلوطی از محصوالت و یا خدمات، محرک

 Business Objecto در نرم افزارهای کاربردی همانند. شوند های منبع مورد نیاز برای هر واحد حاصل می هزینه
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Predictive Planning )    )هایی که  توانند هر یک از محرک هر کدام از کاربران می ، با محاسباتی بر حسب تقاضا

بدان دسترسی دارند را تغییر دهد و به سرعت مدل را مجدداً محاسبه نمایند تا بتوانند اثرات آنرا بر مرکز مسئول مشاهده 

از اطالعات را توانند هر جزء  به همین نحو مدیران ارشد یا طراحان اصلی که به تمام مدل دسترسی دارند می. نمایند

بندی سنتی، یک  در فرآیند بودجه. تغییر دهند و برای ارزیابی نهایی میزان سودآوری کل مدل را مجدداً بررسی کنند

یا اینکه نیاز به شخصی است . باشد رو و پس رو می چنین تغییراتی برای مدیر مرکز هزینه شامل تکرارهای چندگانه پیش

های صف را بدون درک کاملی از اینکه چگونه این تغییرات  ه پایین در خصوص هزینهکه به سادگی اصالحاتی از باال ب

یک . بینی شده محدود نماید، انجام دهد ممکن است قابلیت سازمان را برای برآورد ساختن آن سطح از تقاضای پیش

 .خوانی ندارد بندی محرک هم چنین مواردی با بودجه

 کند ملکرد ایجاد میبندی محرک درک بهتری را از ع  بودجه. 

  به جای گزارشات ابتدایی که در آنها انحرافات از . بندی محرک بر مبنای روابط علی و معلولی بنا شده است بودجه

های هزینه  های صف آمده است مدیران به اطالعاتی کامل و ریز شده در ارتباط با عملکرد مالی هر کدام از محرک هزینه

توانند بهترین  اند را دارند و می اینصورت آنان درک بهتری از عواملی که سبب بروز انحراف شدهبه . کلیدی دسترسی دارند

وری پایین به مقدار  این امر ممکن است سبب شود تا سطوح بهره .روش برای تصحیح عملکرد منفی را انتخاب نمایند

امل خارجی، همانند رشد کمتر از مقدار اگرچه، اگر انحراف منفی از عملکرد مالی به علت عو. نرمال خود بازگردد

 ..توان بر روی استراتژی انجام داد تری را می بینی شده بازار، رخ دهد آنگاه بررسی خردمندانه پیش

 تر از عملکرد مالی برای برآورده ساختن بسیاری از ملزومات اخیر گزارشات شرکت بسیار ضروری است بهبود درک عمیق .

های مالی سنتی در روابط علی و معلولی  های غیرمالی کلیدی را با داده ی محرک، محرکبند به دلیل اینکه بودجه

 .تری از عملکرد کمک کند تواند به سازمان در درک عمیق سازد می یکپارچه می

 :نتیجه گیری 

یرمترقبه مثل مشکل فرایند بودجه بندی مستمر در تالش است تا با تواناسازی مدیران در هنگام مواجه با حوادث و رخدادهای غ

آماده سازی و عرضه محصوالت جدید، از ماهیت محدود کننده ذاتی کنترل بودجه اجتناب کند ودر صورت نیاز، برنامه تجدید نظر 

در همان حال، فرایند بودجه بندی . در طرحها، بازتخصیص منابع را در جهت برآورد اهداف سازمانی راهبردی بررسی و اجرا نماید

لیت پاسخ دهی مدیران را با توجه به صالحدید آنها، در زمینه مسائل اجرایی در جهت برآورد اهداف مالی سازمانی با مستمر، مسو

 .قاطعیت و جدیت هدایت می کند

بودجه بندی مستمر، با ترکیب کردن کاربردهای گوناگون بودجه بندی با کنترل های مدیریتی دیگر، مدیران را ترغیب  در روش

 ر هنگام مواجه با رویدادهای غیرمنتظره، عقل و بصیرت خود را در موارد اجرایی به کار گمارندمی کند تا د

بنابراین،  بودجه بندی مستمر، مدیران را توانا می سازد تا در صورت ضرورت، مسأله ی تجدید نظر در طرحها و باز تخصیص منابع 

 تر در اولویت قرار دهندرا به خاطر برآوردکردن اهداف سازمانی و راهبردی گسترده 
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