
 حسابداری دولتی

 :دولتي سازمان تعريف

 مصوب هاي برنامه طبق بر را دولت مسئوليتهاي و وظايف از قسمتي كه هستند مشخصی سازماني واحدهاي دولتي، سازمان
 .دهند مي انجام

 دولتي سازمانهاي انواع

 انتفاعي غير دولتي سازمانهاي -1

 دولت وابسته انتفاعي سازمانهاي -2

 :غيرانتفاعي دولتي سازمانهاي مشخصات -

 اند نشده ايجاد درآمد تحصيل براي -

 است آن  تاسيس انگيزه اجتماعي ضرورتهاي و قانوني الزامات بلكه -

 غيرانتفاعي دولتي سازمان انواع

 وزارتخانه -

 دولتي مؤسسه -

 :وزارتخانه

 .بشود يا شده شناخته عنوان اين به قانون موجب به كه است مشخصي سازماني واحد

 :  دولتی موسسه

 وزارتخانه عنوان و شود مي اداره گانه سه قواي از يكي نظر زير و ايجاد قانون موجب به كه است مشخصي سازماني واحد
 .ندارد

 :دارد مشخصه 4 دولتي مؤسسه پس

 دارد مشخصي تشكيالت -1

 باشد شده ايجاد قانون موجب به -2

 است قضائيه  و مقننه مجريه، قواي از يكي نظر زير -3

 ندارد وزارتخانه عنوان -4

 دولت به وابسته انتفاعي سازمانهاي مشخصات

 دارد مي دريافت كننده مصرف از را خود خدمات و كاالها بهاي دولت -

 هستند مرتبط درآمدها با ها هزينه -

 :دولتي شركتهاي

 .دارد تعلق دولت به آنان سرمايه از درصد پنجاه از بيش و شوند مي تاسيس قانون اجازه با كه مشخصي سازماني واحدهاي

 :بازرگاني و دولتي سازمان مقايسه

 ايجاد و انگيزه و هدف در تفاوت -1

 بازرگاني و دولتي سازمان مالكيت در تفاوت -2



 مالي منابع در تفاوت -3

 منفعت/ هزينه نه و جامعه نيازهاي براساس فعاليتها تنظيم -4

 قانوني قدرت و اجبار از استفاده -5

 بازرگاني و دولتي حسابداري مقايسه

 مالي صورتهاي در اختالف -1

 زيان و سود صورت در اختالف -1-1 

 ترازنامه در اختالف -1-2 

 بودجه كنترل رعايت لزوم -2

 را واقعي ارقام با بيني پيش ارقام مقايسه ابزار دولتی حسابداری است الزم پارلمان توسط  بودجه تصويب به توجه با      
 . سازد  فراهم

 مستقل حسابهاي نگهداري لزوم -3

 بازرگانی حسابداری حاليکه در در ؛ دارند مستقل حسابداري شخصيت يك مالي منابع از يك هر  دولتي حسابداري در
 . است حسابداری شخصيت يک سازمان مجموعه

 ثابت دارائيهاي ثبت نحوه در تفاوت -4

 استهالك محاسبه و مربوط حساب در ثبت= بازرگاني

 هزينه حساب به شدن منظور= دولتي

 اختالف موارد ساير -5

 . است متفاوت درآمد دريافت و هزينه پرداخت بانك - 

 .دارد وجود سالجاري هزينه ؛ عنوان با هزينه حساب نوع يک فقط - 

 ندارد  مانده  بانك سال انتهای در معموالا  -

 حسابداري مبناي در اختالف -6

 :دولتي بداري حسا اصول

  تعريف -

 . است استوار آن پايه بر دولتی حسابداری چارچوب که کلی قواعد و استاندارها و موازين از ای مجموعه   

 المللی بين ای حرفه های انجمن توسط تدوين - 

 دولتی سازمانهای وظايف يا و مالی قوانين پايه بر -

 مستقل هاي  حساب اري نگهد لزوم اصل -1

 شرط الزم و كافي براي ايجاد حساب مستقل

 الف( وجود يك واحد مالي

 ها  ئيها( براي تامين هزينه منابع مالي )وجوه نقد و ساير دارا

 واحد حسابداري دب( وجو



 بندي فعاليتهاي مالي مربوط به واحد مستقل ثبت و طبقه

 بودجه كنترل لزوم اصل -2

 تعهد ايجاد و اعتبار تامين اصل -3

 كلي مشي خط كشور هر مالي مقررات و قوانين)حسابداري متداول اصول بر مقررات و قوانين تقدم اصل -4
 (.كند مي تعيين را دولتي حسابداري

 تعهدي نيمه مبناي از استفاده اصل -5

 دولتي حسابداري هاي كميته و ها انجمن توصيه

 تعهدي نيمه مبناي از استفاده

 (تعهدي ها هزينه -نقدي درآمدها)

 شده تعديل تعهدي مبناي يا و

 دولتي حسابداري استانداردهاي تدوين كميتهGASB توصيه به حسابها انواع

 :عمده طبقه سه

 Governmental Funds                                             دولتی وجوه براي مستقل حسابهاي -1

  عمومي وجوه مستقل حساب -1-1

 ...( و نفت -مالياتها) عمومي درآمدهاي از مالي منابع 

 عمومي و جاري هاي هزينه  مصرف محل

 .(دارند را حساب اين دولتي سازمانهاي عموماا )

 اختصاصي آمد در مستقل حساب -1-2

 اختصاصي هاي درآمد از مالي منابع

 خاص هاي  هزينه  مصرف محل

 (نور پيام دانشگاه: مثال)

  عمومي بدهيهاي بازپرداخت مستقل حساب -1-3

 عمومي وجوه مستقل حساب وجوه از مالي منابع

 دولت عمومي بلندمدت وامهاي  بهره و اصل  مصرف محل

 (شود مي پرداخت عمومي وجوه مستقل حساب از مستقيماا  ايران در)

 مخصوص عوارض وجوه مستقل حساب -1-4

 خاص خدمات كنندگان مصرف از مالي منابع

 مربوط خدمت يا كاال خريد  مصرف محل

 (محله يك مردم هزينه با آسفالت اجراي: مثال)



 عمراني هاي پروژه مستقل حساب -1-5

 قرضه اوراق يا وام يا عمومي وجوه از مالي منابع

  عمومي ثابت دارائيهاي خريد يا احداث  مصرف محل

 ...( و بيمارستان سد، احداث: مثال)

 Capital projects funds                              اي سرمايه وجوه براي مستقل حسابهاي -2

 داخلي تداركات و خدمات مستقل حساب -2-1

 دستگاهها ساير انتقالي وجوه از مالي منابع

 دستگاه به آن تحويل و كاال خريد  مصرف محل

 بازرگانی موسسات شبيه

 انتفاعي وجوه مستقل حساب -2-2

 شوند مي اداره انتفاعي بصورت كه دولتي واحدهاي

 توليدي خدمات و كاال بهاي از مالي منابع

 خدمات و كاال ايجاد  مصرف محل

 Fiduciary funds                                                     اماني وجوه براي مستقل حسابهاي -3

 سپرده وجوه مستقل حساب -3-1

 اشخاص از دريافتي تضميني وجوه از مالي منابع

 .شود مي مسترد تضميني، اجراي از پس فقط ندارد مصرف حق دولت  مصرف محل

 مشروط و موقت بصورت محاسبات قانون 125 ماده

 بازنشستگي وجوه مستقل حساب -3-2

 دولت كمك و كاركنان حقوق كسورات از مالي منابع

 بازنشستگان ماهانه مقرري پرداخت  مصرف محل

 (كشوري بازنشستگي سازمان: مثال)

 موقوفه وجوه مستقل حساب -3-3

 نيكوكار و خير افراد وقفي اموال از مالي منابع

 واقف توسط شده تعيين محل  مصرف محل

 :شود مي تقسيم دسته دو به

 (رسد مي مصرف به اصل) مصرف قابل - 

 (رسد مي مصرف به درآمد) مصرف غيرقابل - 

 



 نگاهي به طبقه بنديهاي بودجه

 :درآمدها 

 اختصاصي

 عمومي

 : عمومی آمدهای در انواع

 مالياتي درآمدهاي

 گاز و نفت درآمد

 دولت مالکيت و انحصارات از حاصل درآمد

 خدمات و كاال فروش از حاصل درآمد

 متفرقه درآمد

 (جديد) هزينه مواد حسب بر بندي طبقه

 :فصل 7

 كاركنان خدمت جبران -1

 خدمات و كاالها از استفاده -2

 دارائي و اموال هاي هزينه -3

 رايانه -4

 بالعوض كمكهاي -5

 اجتماعي رفاه -6

 ها هزينه ساير -7

 :كل داري خزانه حسابداري

 اساسي: قانون 53 اصل طبق

 شود مي متمركز داري خزانه در آن پرداختهاي و دولت درآمدي وجوه كليه

 نقدي: حسابداري مبناي

 باشد داشته مكمل حسابداري سيستم دو بايد كل داري خزانه

 دولت نقدينگي وضعيت انعكاس و وجوه پرداخت و دريافت حساب نگهداري براي حسابداري سيستم -1

 .گيرد مي صورت دولت تابعه واحدهاي طريق از كه هايي هزينه و درآمدها انعكاس جهت -2

 :دارد مستقل حساب 5 داريكل خزانه

 عمومي وجوه مستقل حساب -1

 اختصاصي وجوه مستقل حساب -2



 دولتي شركتهاي وجوه مستقل حساب -3

 سپرده وجوه مستقل حساب -4

 بازنشستگي وجوه مستقل حساب -5

 :هزينه انجام مراحل

 :مرحله 7

 تشخيص  -1 

 تعيين و انتخاب كاال يا خدمت -تعريف

ارائه درخواست به رئيس  برآورد قيمت تقريبي  واحد تداركات يا كارپردازي  مراحل: پيشنهاد واحدها 
 مخالفتيا  موافقت  بررسي مؤسسه يا افراد مجاز 

 ندارد حسابداري  ثبت - 

 رئيس دستگاه يا مقام مجاز مقام مسئوليت  - 

 اعتبار تأمين -2

 اعتبار تخصيص يافته –مفهوم اعتبار مصوب 

 براي هزينه معين تخصيص يافته تعريف: اختصاص تمام يا قسمتي از اعتبار

 ص درصورت انطباق با قوانين و وجود اعتباريخصت  ذيحسابي مراحل: درخواست موافقت شده 

 مقام مسئول: ذيحساب دستگاه 

 ثبت حسابداري: )در صورت وجود سيستم دو طرفه( 

 ××× اعتبارات تخصيص يافته 

 ×××   خته اعتبار تعهدات احتماليو اند  

 

 تعهد -3

 دين بر ذمه دولت ناشي از: تعريف: ايجاد

 احكام صادره -تحويل كاال يا خدمت - 

 المللي پيوستن به قرارداد بين -اجراي قرارداد - 

 مراحل: اجراي قرارداد و نه انعقاد قرارداد

 انبار قبض :اثبات فرمهاي

 تحويل صورتجلسه    

 انجام كارهاي مقادير صورت    

 (متره صورت) شده     



 نداردثبت حسابداري: 

 رئيس دستگاه مقام مسئول 

 تسجيل -4 

 هتعريف: تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت

 مراحل: تأييد اسناد و مدارك و تعيين ميزان مبلغ قابل پرداخت

 مقام مسئول: رئيس دستگاه يا مقام مجاز

 ثبت حسابداري: ندارد

 حواله -5 

 صدور حواله همان دستور پرداخت است  ناشي از تحويل كاال يا خدمت تعريف: اجازه كتبي براي پرداخت بدهي

 كليه فرمها و اسناد مراحل قبل تحويل ذيحساب

 رئيس مؤسسه مقام مسئول

 مالي نظارت -6

 گيرد كليه مراحل انجام خرج مورد رسيدگي قرار مي -

 قانون محاسبات( 09نظارت قبل از خرج )ماده  - 

 نهفرم مربوطه = سند هزي - 

 مقام مسئول ذيحساب

 ثبت حسابداري:

 مبناي نقدي 

 ثبت ندارد 

 مبناي تعهدي

 ×××اندوخته اعتبار تعهدات احتمالي

 ×××        اعتبارات مصرف شده      

 ×××   هزينه سال جاري

 ×××        اسناد هزينه پرداختني     

 پرداخت -7

 نيافته است مستلزم گواهي بانك مبني بر انتقال وجه به ذينفعتا ماداميكه پرداخت انجام نشده باشد، هزينه تحقق 

 مراحل وصول درآمد

 پيش بيني درآمد -1

 قانون محاسبات( 33)ماده وصول درآمد موكول به پيش بيني نيست - 



 وجود مجوز قانوني الزمه  - 

 تفاوت درآمد و هزينه -  

 نتيجه تفاوت :

 ثبت ندارد ثبت حسابداري: پيش بيني در دستگاه دولتي

 تشخيص درآمد -2

 مرحله ارزيابي و تعيين درآمد قابل وصول 

 ثبت حسابداري: با توجه به مبناي مورد عمل كشور مربوطه

 وصول درآمد -3

 انتقال درآمد -4

 منبع:حسابداری و کنترل های مالی

 مولف:دکتر جعفر باباجانی

 ()کابر سايت ايران استخدامنسيم :تهيه کننده

 


