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بررسی لزوم حسابرسی مالی و عملیاتی به عنوان زیربنا و پیش نیازهای برنامه ریزی و بودجه -1

 بندی کشور:

مالی و عملیاتی مبنای ارزیابی مسئولین پاسخگوی عمومی دولت  امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته حسابرسی

تلقی می شود. در واقع حسابرسی رعایت و مالی به تنهایی برای ارزیابی مسئولین پاسخگوی دولت از کفایت الزم 

 : (INTOSAI  برخوردار نیست. کما اینکه سازمان بین المللی حسابرسی، اینتوسای )

International Organisation of Supreme Audit Institutions  

 در نشست سالیانه اعضا، همواره حسابرسی جامع، را به اعضا توصیه نموده است.

ارزشگذاری از اموال منقول، غیر منقول و دارایی های بررسی و تعیین الگوی بهینه سازی -2

 میراث ملی در صورتهای مالی دولت در سطوح خرد و کالن.

 مصرف نشده در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور. بررسی وضعیت وجوه-3

در حال حاضر دانشگاهها و برخی ارگانهایی خاص، مجاز به انتقال وجوه مصرف نشده خود در سال بودجه مجازند 

بر اساس  سنوات قبل می باشد. این وجوه در سنوات قبل اصوالً "شدهنوجوه مصرف " به انتقال آن تحت عنوان

مجوزهای قانونی اعطا شده به این ارگانها در راستای اهداف بودجه سال بعد هرگز به مصرف نمی رسند لذا این 

بررسی حجم وجوه انتقالی از سنوات قبل در مقایسه با بودجه مصوب و میزان مصرف آن در هریک از سالهای 

 را فراهم آورد. آتی نمی تواند اطالعات مناسبی از تخصیص یهینه منابع کشور

بررسی نقش تمرکززدایی خزانه داری کل کشور در اجرای قانون محاسبات عمومی مصوب  -4

 .در تسریع اتخاذ تصمیم های مالی بودجه کل کشور در سطوح خرو و کالن 1366شهریور ماه 

 بررسی وضعیت کسری ابواب جمعی در صورت حساب عملکرد بودجه کل کشور.-5

اجرائی خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی و دستگاههای اجرائی  مقایسه دستگاههای-6

 مشمول قانون مزبور از دیدگاه انظباط مالی.

برخی از دستگاههای اجرایی نظیر دانشگاهها فاقد ذیحساب می باشد در حالیکه بخش قابل توجه از این دستگاهها 

ی هستند. بررسی عملکرد این دو گروه و دارائ زارت خانه ها دارای ذیحساب مصوب وزارت امور اقتصادنظیر و



دستگاه اجرائی بر اساس معیارهای مختلف انضباطی در برنامه ریزی های کشور به چه نحوی می تواند مفید واقع 

 شود.

 بررسی لزوم اصالح روش تهیه گزارش تفریغ بودجه-7

تی دستگاههای بررسی نحوه نظارت دیوان محاسبات کشور بر فعالیت های مالی و عملیا-8

 اجرائی که نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند.

چرا دستگاههای اجرایی مکلفند از طرح و تنظیم سیستم حسابداری دولتی که توسط وزارت -9

 امور اقتصاد و دارائی تهیه و به دستگاههای اجرائی ابالغ می گردد پیروی نمایند.

محاسنی در زمان تصویب داشته و در حال حاضر چه معایبی در قانون تفریغ بودجه چه -10

 سطح تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد تفریغ بودجه دارد.


