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  مقدمه
هاي حسابداري ها و دستورالعملاي متشكل از مفاهيم، مفروضات، استانداردها، رويهنظام حسابداري بخش عمومي، مجموعه

نظري مباني . است واحدهاي گزارشگررويدادهاي مالي  تلخيص و گزارشگري ،بندي طبقه گيري، ثبت، اندازه شناسايي، به منظور

-مفاهيم نظري و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور مي،هاي حسابداري اين مجموعه و پشتوانه تئوريك دستورالعمل

باشد كه در سازمان حسابرسي و با مشاركت معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، معاونت برنامه ريزي و نظارت 

اساس تعاريف عناصر صورت هاي مالي نيز   اين بر. شده است و تصويب تدوين راهبردي رييس جمهور و ديوان محاسبات كشور

اند نظام مكلف واحدهاي گزارشگر. خواهد بودقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 77(و ماده ها مبتني بر اين استاندارد

هاي حسابداري  ش عمومي و دستورالعملبر مبناي استانداردهاي مصوب بخ 1394حسابداري و گزارشگري مالي خود را از سال 

  .ابالغي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه بر اين مبنا تهيه شده است طراحي نمايند

  :طبقه بندي نمود سه گروه به شرح زيرتوان در اهداف اصلي نظام حسابداري بخش عمومي را مي

 ؛عموميكمك به بخش عمومي براي ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي  -1

 و واحدهاي گزارشگرتامين نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان از گزارشات مالي  -2

ها، خدمات و محصوالت در راستاي ها، فعاليتمحاسبه دقيق بهاي تمام شده برنامه ايجاد بستر الزم جهت استخراج و  -3

  .ريزي مبتني بر عملكردبودجه

  بخش عمومي و گزارشگري مالي ساختار نظام حسابداري

باشد كه هر يك به تفصيل در اين نظام، تعريف و محدوده آن نظام حسابداري بخش عمومي كشور داراي اجزاي متعددي مي

روش گردش ، هافهرست حساب، ساختار و تشكيالت بخش مالي، مفاهيم، مفروضات و استانداردها: اين اجزا شامل. مشخص شده است

  .است گزارشگري مالي و مديريتيو  نحوه رسيدگي، هاي حسابداريدستورالعمل، گذاري مراكز هزينهكد، عمليات

باشند، لذا رعايت تمامي اجزا براي دستيابي به اجزاي نظام حسابداري بخش عمومي به صورت يك زنجيره متصل به هم مي

  . شكيل مي دهدمجموعه حاضر تنها بخشي از نظام حسابداري بخش عمومي را ت. اهداف فوق الذكر ضروري است

  

  



 

  مفاهيم و تعاريف

مفاهيم نظري و استانداردهاي حسابداري بخش  ،نظام حسابداري حسابداري هاي به اينكه مبناي تهيه دستورالعمل با توجه

  .است ذيللذا تعاريف و گزارشهاي مورد استفاده در اين نظام بر اساس استانداردهاي مذكور به شرح  ،باشدعمومي مي

  تعاريف -الف

نه فقط در زمان دريافت يا  و(اساس آن معامالت و ساير رويدادها در زمان وقوع  مبنايي است كه بر :مبناي تعهدي .1

مربوط انعكاس   مالي دوره شود و در صورتهاي شناسايي و در اسناد و مدارك حسابداري ثبت مي) نقد وجهپرداخت 

 .ها هستند اراييها، بدهيها، ارزش خالص، درآمدها و هزينهاساس مبناي تعهدي شامل د شده بر  عناصر شناسايي. يابد مي

  .شود يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي :سال مالي .2

  .گزارشگر داراي خدمات بالقوه و يا منافع اقتصادي آتي باشد منبع تحت كنترلي است كه براي واحد: دارايي .3

  .گزارشگر خواهد بود  گزارشگر است كه ايفاي آن مستلزم خروج منافع از واحد تعهد فعلي واحد :بدهي .4

  .گزارشگر عبارت است از ارزش كل داراييها منهاي ارزش كل بدهيهاي واحد :ارزش خالص .5

افزايش ارزش خالص  به منجركه  دو هرها، و يا تركيبي از  ها، كاهش در بدهي افزايش در دارايي از  استعبارت  :درآمد .6

  .شود طي دوره مي

كاهش ارزش خالص طي  به  منجركه  دو هركاهش در داراييها، افزايش در بدهيها، يا تركيبي از  از استعبارت  :هزينه .7

 .شود دوره مي

  گزارشگري مالي بخش عمومي - ب

گزارشگر  بخش عمومي رويدادهاي مالي  كند تا طبق آن واحدهاي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي چارچوبي را فراهم مي   

 براي گزارشگري مالي بخش عمومي در قالب صـورتهاي مـالي  را چارچوبي اين استانداردها همچنين . خود را شناسايي و ثبت نمايند

  منظـور حصـول   به  گزارشگر واحد  يك  با مقاصد عمومي  مالي  ارائه صورتهاي  مبناي مذكور تعيين استاندارد هدف. كند فراهم مي

  .گزارشگر است  ساير واحدهاي  مالي  واحد و صورتهاي  آن  قبل  هاي دوره  مالي  مقايسه با صورتهاي  از قابليت  اطمينان
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  مالي  هاي صورت  فاهدا -ج

از گسترده   طيفي  كه براي  گزارشگر است  واحد  تغيير در وضعيت مالي يك و مالي  درباره وضعيت   ه اطالعاتييارا - 1

،  هدف  به اين  منظور دستيابي  به. و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي مفيد واقع شود  اقتصادي  در اتخاذ تصميمات  كنندگان استفاده

  :شود درباره موارد زير ارائه مي  اطالعاتي ، گزارشگر  واحد  يك  مالي  هاي صورت  در

 هاي آتي و كفايت منابع هر سال براي مصارف  جاري و دورهدسترس براي ارائه خدمات در دوره  انواع و ميزان منابع در

  همان سال؛

 شده طي دوره گزارشگري؛ از منابع تحصيل ميزان، منشا و نحوه استفاده  

 شده خدمات ارائه شده طي دوره و محل تأمين منابع آن؛ تمام بهاي  

 هاي مصوب؛ نحوه مصرف منابع و انطباق آن با بودجه  

 نياز براي آن ميزان و منشا منابع مورد ،شده  تمام  بيني بهاي جمله اطالعات راجع به پيش ازبيني شده  خدمات آتي پيش.  

  :شود اطالعاتي درباره موارد زير افشا مي ،گزارشگر واحد مالي يك هاي اين اهداف در صورت  به دستيابي منظور به  -2

  ساير تغييرات در ارزش خالص) ج  ها هزينه) ث درآمدها) ت  ارزش خالص) پ  ها بدهي) ب ها دارايي) الف

مالي، مربوط تلقي شود امـا احتمـال    هاي به اهداف صورت تواند در دستيابي مالي مي اگر چه اطالعات مندرج در صورتهاي -3

مـالي   هـاي  توانـد همـراه بـا صـورت     اطالعات غيرمالي مـي  جمله ازطالعات مكمل ؛ ارسد مي نظر بهتأمين تمام اين اهداف بعيد 

  .ه نمايديگزارشگر طي دوره ارا هاي واحد تري از فعاليت تصوير جامع

    مالي  هاي صورت  اجزاي -د

  :  زير است  اجزاي  شامل  مالي  هاي صورت  مجموعه كامل

  وضعيت مالي  صورت )1

  صورت تغييرات در وضعيت مالي ) 2

  گردش حساب تغييرات در ارزش خالص ) 3

  عملكرد و صورت مقايسه بودجه و) 4

  .هاي حسابداري و ساير يادداشتهاي توضيحي است اي از اهم رويه يادداشتهاي توضيحي كه شامل خالصه) 5

  .عمومي، اختياري است در واحدهاي گزارشگر مشمول استانداردهاي حسابداري بخش نقد وجوهه صورت جريان اراي



 

  :نكات اصلي

  :اصلي زير باشدوضعيت مالي بايد حداقل حاوي اقالم  صورت -الف

 عمليـات  از حاصـل ها و اسناد دريـافتني   حساب) 3 ايعمليات مبادله از حاصلحسابها و اسناد دريافتني  )2موجودي نقد ) 1

ــه ــرمايه) 4اي  غيرمبادل ــذاري س ــا  گ ــودي ) 5ه ــوادموج ــاال و م ــيش پرداخــت ) 6 ك ــا پ ــي )7 ه ــهود  داراي ــت مش ــاي ثاب   ه

هـا و اسـناد پرداخــــتني     حسـاب ) 10 ايعمليـات مبادلـه   از حاصـل ها و اسـناد پرداختنـي    حساب) 9هاي نامشهود  دارايي) 8

حسـاب هـا و اسـناد    ) 14هـاي بلندمـــدت    بـدهي ) 13 ذخـاير ) 12هـا   پيش دريافـت ) 11اي  غيرمبادلـــه عمليات از لــحاص

  .ارزش خالص) 15پرداختني بلند مدت 

  :حاوي اقالم اصلي زير باشدصورت تغييرات در وضعيت مالي بايد حداقل  -ب

بـه   ارساليوجوه ) 4 شناسايي شده از طرف دولتدرآمدهاي ) 3) تفكيك طبقه بندي اقتصادي دولت به(ها  هزينه )2 درآمدها) 1

   خزانه
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  گزارشگر نمونه واحد
  وضعيت مالي صورت

  13×2ماه  اسفند 29در تاريخ 
  

  13×29/12/1  13×29/12/2 يادداشت خالصارزشوهابدهي 13×29/12/1 13×29/12/2 يادداشت هادارايي
  ريال  ميليون  ريال  ميليون    ريال ميليون ريال  ميليون   

       هاي جاريبدهي     هاي جاريدارايي
  .....  .....    عمليات مبادله ايها و اسناد پرداختني حاصل ازحساب .....  .....  موجودي نقد

  .....  .....    اي غيرمبادله عملياتاز ها و اسناد پرداختني حاصلحساب .....  .....  عمليات مبادله ايها و اسناد دريافتني حاصل ازحساب
  .....  .....    حصه جاري حسابها و اسناد پرداختني بلندمدت .....  .....  ايغيرمبادلهعملياتها و اسناد دريافتني حاصل ازحساب
  .....  .....   هادريافتپيش .....  .....  مدتهاي كوتاهگذاريسرمايه

  .....  .....   هاي جاريساير بدهي .....  .....  كاالوموجودي مواد
  .....  .....   هاي جاريجمع بدهي .....  .....  هاپرداختپيش

       هاي غيرجاريبدهي .....  .....  هاي جاريجمع دارايي
  .....  .....   ها و اسناد پرداختني بلندمدتحساب     هاي غيرجاريدارايي
  .....  .....   خدمت كاركنانذخيره مزاياي پايان .....  .....  هاي ثابت مشهوددارايي
  .....  .....   هاي غيرجاريساير بدهي .....  .....  هاي نامشهوددارايي
  .....  .....   هاي غيرجاريجمع بدهي .....  .....  هاي بلندمدتگذاريسرمايه

       ارزش خالص .....  .....  هاساير دارايي
 ارزش خالص پايان دوره .....  .....  هاي غيرجاريجمع دارايي

  تجديد ارزيابيمازاد 
  هاي تسعير عمليات خارجي تفاوت

  .....  
.....  
.....  

.....  

.....  

.....  
 

  ها جمع دارايي
   

.....  
 
.....  

 جمع ارزش خالص
  ها و ارزش خالص جمع بدهي

  .....  
.....  

.....  

.....  
  

  .مالي است هاي ، جزء الينفك صورت.............. تا ............. مندرج در صفحات ........... تا ......... هاي توضيحي  يادداشت
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  گزارشگر نمونه  واحد
  صورت تغييرات در وضعيت مالي

  13×2ماه  اسفند 29به   براي سال مالي منتهي
  13×1سال   13×2سال يادداشت 

  ريال  ميليون  ريال  ميليون  ريال  ميليون ريال ميليون  
            درآمدها

    .....    .....    يافته محل اعتبارات تخصيص دريافتي از خزانه از
    .....    .....    محل درآمدهاي اختصاصي دريافتي از خزانه از

    .....   .....   هاي بالعوض دريافتيكمك
    .....    .....    ساير درآمدها

  .....    .....      جمع
          هاهزينه

    ).....(    ).....(    جبران خدمت كاركنان
  از كاالها و خدمات استفاده

  هاي ثابت مصرف سرمايه
  ).....(  

).....(  
  ).....(  

).....(  
  

    ).....(   ).....(   )سود(بهره
    ).....(    ).....(    يارانه
    ).....(    ).....(    هاي بالعوض كمك
    ).....(    ).....(    اجتماعي) مزاياي(منافع 

    ).....(    ).....(   ها ساير هزينه
  ).....(    ).....(      جمع

           طرف دولت شده از درآمدهاي شناسايي
    .....   .....   ماليات و عوارض

    .....    .....    از مالكيت دولت درآمد حاصل
    .....    .....    فروش كاال و خدمات

    .....    .....    جرايم و خسارات
    .....    .....    ساير
  .....    .....      جمع

  ).....(    ).....(      وجوه ارسالي به خزانه
  .....    .....      خالص تغيير در وضعيت مالي

 
  گردش حساب تغييرات در ارزش خالص

  .....  .....   ارزش خالص در ابتداي سال
  هاي دريافتي دارايي
  هاي انتقالي دارايي

  سنواتيتعديالت 

  .....  
).....(  

.....  

.....  
).....(  

.....  
  .....  .....    شده تعديل -ارزش خالص در ابتداي سال
  .....  .....    خالص تغيير در وضعيت مالي

        
  .....  .....    ارزش خالص در پايان سال

.مالي است ، جزء الينفك صورتهاي.............. تا ............. مندرج در صفحات ........... تا ......... هاي توضيحي  يادداشت
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  .مالي است جزءالينفك صورتهاي.......... تا ............ هاي توضيحي يادداشت

  
 

   

  ...)رديف دستگاه اجرايي.... عنوان دستگاه اجرايي (واحد گزارشگر نمونه 
  صورت مقايسه  بودجه و عملكرد

  13×2ماه  اسفند29به  سال مالي منتهيبراي
 

  يادداشت
مبناي  عملكرد بر   بودجه

  قابل مقايسه
تفاوت بودجه 
  نهايي  اوليه  نهايي و عملكرد

  ريال  ريال  ريال  ريال  
          منابع

  ...  ...  ... ...   محل اعتبارات هزينه عمومي دريافتي از
  ...  ...  ... ...   محل اعتبارات هزينه اختصاصي  دريافتي از
  ...  ...  ... ...  ايمحل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه  دريافتي از
  ...  ...  ... ...   محل اعتبارات تملك داراييهاي مالي  دريافتي از

  ...  ...  ... ...   جمع منابع
          مصارف
 (...) (...) (...)(...)   هاي عمومي هزينه

  (...)  (...)  (...)  (...)   هاي اختصاصي هزينه
 (...) (...) (...)(...)   اي تملك داراييهاي سرمايه

  (...)  (...)  (...)  (...)   تملك داراييهاي مالي
  (...)  (...)  (...)  (...)   جمع مصارف

 ... ... ... ...   مازاد وجوه مصرف نشده

       طرف دولت  وجوه دريافتي از

 ... ... ......   درآمدهاي عمومي

 ... ... ......   درآمدهاي اختصاصي

 ... ... ......   اي واگذاري داراييهاي سرمايه

 ... ... ......    واگذاري داراييهاي مالي

  ...  ...  ...  ...     جمع



 

  ها ساختار حساب

  : شوند هاي اصلي و تفصيلي به شرح ذيل طبقه بندي مي هاي واحد گزارشگر در دو بخش حساب حساب

  هاي اصلي حساب -1
هاي  ه گزارشياراشناسايي و كنترل رويداهاي مالي و  ،به منظور ايجاد مباني مورد نياز جهت تهيه، جمع آوريها اين حساب

آثار مالي رويدادها و تعهدات ايجاد شده در دفاتر مالي مربوط  ،ي اصليها اساس حساب اين بر. روند به كار ميالزم مالي 

بر حسب ماهيت، اهميت اقالم تشكيل دهنده، فراواني كاربرد، نيز هاي اصلي  حساب. گرددشناسايي، طبقه بندي و نگهداري مي

ها كه در مجموع يك  اين حساب .شوند بندي مي ميزان گردش طي دوره، اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري طبقه

طبقه اصلي به شرح  چهاردر  ،باشند مي هاي معينحساب يا حسابو  شامل حساب كل و دهندحساب الينفك را تشكيل مي

  .گيرندذيل قرار  مي

  
  
  

  هاي تفصيلي حساب -2

  .شود ها تعريف و به كار گرفته ميبا توجه به نيازهاي اطالعاتي مربوط در جدول فهرست حساب تفصيلي هاي حساب
  
  ي اصليها گذاري حسابساخت و كد -3

، الزممالي هاي  ه گزارشياراشناسايي و كنترل رويداهاي مالي و  ،جهت تهيه، جمع آوريبه منظور ايجاد مباني مورد نياز 

و فهرستي تحت عنوان  هاي كل ها و حساب جدول گروه حسابتحت عنوان  ياستفاده از كدهاي داراي منطق طي جدول

منعكس  هاي كل ها و حساب گروه حساب جدول .در نظر گرفته شده است ها حساببراي كدگذاري ، ي كلها فهرست حساب

و  صورت وضعيت ماليهاي  تفكيك حساب ،اين جدول .استهاي كل  گذاري حساب ننده طبقه بندي كلي و نحوه شمارهك

 .دهد را نشان مي هاي كنترلي حسابو  صورت تغييرات در وضعيت مالي

  ها حساب طبقه) 3-1

اولين . حساب از تعدادي حساب كل تشكيل شده است طبقهو هر  تشكيل مي دهدها  حساب طبقهطبقه اصلي حساب ها را 

 ،3تا  1 يها حسابطبقه در گروه بندي  ؛باشدها مي حساب طبقهنشان دهنده  ،ها رقم سمت چپ در شماره كليه حساب

 اي هاي بودجه حساب صورت تغييرات در وضعيت مالي صورت وضعيت مالي هاي انتظامي حساب
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 انتظاميهاي  حساب 8طبقه  ،صورت تغييرات در وضعيت ماليهاي  حساب 7تا  4 هاي طبقهو  صورت وضعيت ماليهاي  حساب

  .دهند را تشكيل مياي  هاي بودجه حساب 9طبقه و 

  كلهاي  حساب) 3-2

بر اساس آنها طبقه بندي و تفكيك گرديده و تراز آزمايشي و  كه دفتر كلهايي هستند  هاي كل، حساب حساب

رقم تشكيل شده است اولين رقم سمت چپ  3هاي كل از  شماره حساب .گردداساساً بر مبناي آنها تنظيم مي هاي مالي صورت

  :عنوان مثاله ب. باشددر تعيين حساب كل ميطبقه تقسيم بندي داخلي ديگر  ارقامحساب و طبقه نشان دهنده 

  
  "موجودي نقد"حساب 

  شماره تعيين كننده حساب كل
  طبقهشماره تعيين كننده 

  .شده است  هر حساب كل از يك يا چند حساب معين تشكيل
  
  معين هاي  حساب )3-3

 و عمليات حسابداري گريمهمترين سطح از لحاظ گزارش، هاي كل را تشكيل مي دهند كه اجزاي حساب هاي معين حساب

  .باشند مي

  1هزينه عوامل هزينه و مراكز )3-4

ست هر يك از ا اهميت ويژه اي دارد لذا ضروري هزينههاي هر يك از مراكز كه ثبت، نگهداري و كنترل هزينهيياز آنجا

تجميع . ها شناسايي شوند در حسابشده و رديابي مربوط  هزينهها به مراكز  عوامل هزينه به هنگام تحقق و ثبت در حساب

يگر به عبارت د. گيردبه عنوان ورودي سيستم حسابداري بهاي تمام شده مورد استفاده قرار مي هزينهها در مراكز  هزينه

شود تا با اطالعات مالي حاصل از سيستم حسابداري دولتي از طريق اين مراكز وارد سيستم حسابداري بهاي تمام شده مي

  . محاسبه گردد ها ها، خدمات و محصول استفاده از اطالعات عملكردي موجود در اين سيستم، بهاي تمام شده فعاليت

  
   
                                                            

 .تلقي مي شودفعاليت هزينه به عنوان يكي از اجزاء مراكز مراكز  1

10 1 



 

  ها كلي ساخت و كدگذاري حساب تصوير
  

  هاي تفصيلي حساب    هاي معين حساب  هاي كلحساب   ها بندي حساب طبقهعنوان
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها دارايي  1
  ها بدهي  2
  ارزش خالص  3
  درآمدها  4
درآمدهاي شناسايي شـده    5

  از طرف دولت
  ها هزينه 6
 وجوه ارسالي به خزانه 7
 هاي انتظامي حساب 8
  اي هاي بودجه حساب  9

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  هزينه  610

  جبران خدمت كاركنان  61001
  استفاده از كاالها و خدمات  61002
61003  ...  

  حقوق و دستمزد 6100101
  ها و مزايا العاده فوق 6100102
6100103 ...  



 نظام حسابداري بخش عمومي  18

   مفروضاتاصول و 

در اين مجموعه، نگرش كلي به سوي ايجاد بسترهاي مناسب جهت اجرايي شدن استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و 

لذا اصول و مفروضات كلي به نحوي ارايه شده . باشد دولتي مي واحدهاي گزارشگرمتعاقباً  استقرار سيستم حسابداري تعهدي در 

هاي داخلي، نيازهاي اطالعاتي و مالي سطوح مختلف  افزايش كنترل ي، ضمناست كه بتوان با مكانيزه كردن سيستم حسابدار

  .و ساير مراجع نظارتي و ذينفع را با ارايه گزارشات مالي و مديريتي به هنگام برطرف نمايد واحدهاي گزارشگرمديريت 

رعايت مالحظات مندرج در قوانين و مقررات مربوط، استانداردهاي حسابداري بخش عمومي  مذكور، نظام حسابداريدر    

ها گرفته است و بر اين اساس تعاريف هزينه، درآمد، داراييابداري قيمت تمام شده مدنظر قرارنيازهاي حسكشور و همچنين پيش

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ) 77(عمومي و ماده  ها و نيز ارزش خالص منطبق با استانداردهاي حسابداري بخشو يا بدهي

 واحدهاي گزارشگربر اين اساس اصول و مفروضات زير بايستي جهت شناخت و گزارشگري رويدادهاي مالي  .باشددولت مي

  :در ارتباط با كليه منابع در اختيار آن  بر مبناي رويكرد حسابداري تعهدي مدنظر قرار گيرد

ي واحـده   مـاده  طبق .سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي شود  سال مالي يك ـ 1

-سـرمايه (عمرانـي  هـاي جـاري و   تعهـد و پرداخـت هزينـه   ، مهلت قانون محاسبات عمومي كشور) 64(و ) 63(اصالح مواد قانون 

ي كـل در  دار اختصاصي تامين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانـه اعم از اين كه از محل اعتبارات عمومي و يا ) گذاري ثابت

هـاي عمرانـي   پايان فـروردين مـاه و هزينـه    هاي جاريبه ترتيب براي هزينه ،هاي ذيربط قرار گرفته باشنداختيار ذيحسابي دستگاه

 ،اسـت ايجاد و پرداخت شـده   در دوره متمماز محل منابع سال قبل  ي كه بر اين اساس كليه تعهدات .باشد مي پايان تيرماه سال بعد

شايان ذكر است؛ مانده وجوه مصرف نشده سـال قبـل كـه در مهلـت قـانوني       .گردد بايستي به تاريخ پايان سال مالي قبل شناسايي

  .شود شود، به عنوان وجوه ارسالي به خزانه در دفاتر سال بعد شناسايي مي ها خزانه برگشت داده مي مقرر به حساب

اي و تملـك   سـاله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران، كليـه اعتبـارات هزينـه          قانون برنامـه پـنج  ) 224(ماده ) و(بند طبق   -2

، بـر اسـاس مفـاد    در جداول قوانين بودجه سـنواتي هاي مندرج  ها و ساير اعتبارات و رديف اي و مالي و كمك هاي سرمايه دارايي

قابـل  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در حدود ابـالغ و تخصـيص اعتبـار     اونت برنامههاي متبادله دستگاه با مع موافقتنامه

، ضروري است اين تعهـدات  گرددمازاد بر حدود تعيين شده ايجاد تعهدي  چنانچهبا اين وجود،  .باشد تعهد، پرداخت و هزينه مي

   .گونه تعهدات امكان تامين اعتبار وجود ندارد اينبديهي است براي  ،دنهاي تحقق يافته شناسايي شو مقابل حساب ذخيره هزينهدر 



 

 واحد گزارشگرمالي هاي  صورتي  مجموعهو  باشدمشترك مي ... و اي سرمايهعمليات جاري، هاي  ، فهرست حسابنظامدر اين  -3

هاي مختلف نظام  بخش  يادگيري تسهيل در آموزش وتنها هاي انجام شده علت تفكيك. شوده مييارا تهيه و به صورت واحد

  .حسابداري بخش عمومي است

دارايي هاي ثابت  با عنوان) 5(طبق استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره  واحد گزارشگرثابت مشهود هاي  داراييكليه  -4

  . خواهند شدشناسايي ها در حسابنامه مربوط  و شيوهمشهود 

فرآيند استهالك و با توجه به مراكز استفاده كننده به عنوان هزينه استهالك دوره هاي مزبور حسب مورد از طريق  دارايي -5

  حال اين با، شود ميدر صورت تغييرات در وضعيت مالي منعكس  معموالًدوره    استهالك. شوندها ثبت ميشناسائي و در حساب

. گردد مي  گزارشگر واحد  هايدارايي ساير توليدصرف   دارايي  يا خدمات بالقوه آتي اقتصادي  منافع ، شرايط  برخي در

  .شود و در مبلغ دفتري آن منظور مي دهد يدارايي ديگر را تشكيل م  شده  تمام  بهاي از  بخشي  ،استهالك ، حالت   اين  در

هاي  حسابو صورت مقايسه بودجه و عملكرد واحد گزارشگر  هاي عملكرد بودجه كه مبناي تكميل فرم با عنايت به اين - 6

اي به ترتيب با عناوين  هاي بودجه هاي قبل در سطح تفصيلي حساب جاري و سال ي سال باشد و عملكرد بودجه اي مي بودجه

هاي قبل،  اي سال هاي بودجه شوند، لذا در صورت شناسايي رويدادهاي مالي مرتبط با حساب جاري و انتقالي شناسايي مي سال

  .گردند ربوط در سطح تفصيلي انتقالي تعديل مياي م هاي بودجه حسب مورد حساب

هاي  هاي مالي و فرم ي مجموعه كامل صورت گزارشگري مالي واحد گزارشگر در پايان دوره مالي شامل دو بخش ارايه - 7

  .باشد عملكرد بودجه مي

مواردي مانند مطالبات مشكوك الوصول، عمر مفيد و ارزش  بايستيهاي مالي  كه براي تهيه صورت با عنايت به اين - 8

هاي ثابت مشهود به صورت برآوردي تعيين شود، ممكن است گذشت زمان و دستيابي به اطالعات بيشتر،  باقيمانده دارايي

ه موجود هاي گذشت از آنجايي كه برآوردهاي جديد حاوي اطالعاتي است كه در دوره .تغيير در برآوردها را ضروري سازد

بر اين اساس، واحد گزارشگر .  باشد هاي مالي نمي هاي ابتداي دوره يا تجديد ارايه صورت نبوده است، نيازي به اصالح مانده

هاي مالي واحد گزارشگر اشتباهاتي رخ داده  ممكن است در تهيه صورت. كند اثرات انباشته تغيير در برآورد را شناسايي نمي

هاي  ثبت. گيرد هاي مالي انجام مي ها با تسري به گذشته و تجديد ارايه صورت ف گردد، اصالح آنجاري كش باشد كه در سال

تغيير رويه حسابداري بر ارقام سنوات قبل موثر بوده و . شوند اصالحي الزم نيز با استفاده از حساب تعديالت سنواتي انجام مي
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به . گردد سايي و در گردش حساب تغييرات ارزش خالص گزارش مياثر انباشته آن با استفاده از حساب تعديالت سنواتي شنا

هاي قبل بر اساس  هاي مالي سال هاي قبل با دوره جاري، صورت هاي مالي دوره منظور فراهم شدن قابليت مقايسه صورت

 .شوند روش حسابداري جديد ارايه مجدد مي

سابداري جديد بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به حسابداري قديم به سيستم حها از سيستم  شرايط انتقال حساب - 9

 .شود پيوست همين مجموعه ارايه مي

هاي آتي و پس از تصويب  در نسخه ،هاي مالي در سطوح گروه گزارشگر و دولت ي تلفيق صورت در خصوص نحوه - 10

  .استاندارد مربوط تعيين تكليف خواهد شد

در استانداردهاي بايستي بر اساس الزامات افشا مندرج هاي مالي  اجزاي صورتيكي از هاي توضيحي به عنوان  يادداشت - 11

  .هاي مالي ارايه شوند مصوب تهيه و همراه صورت

و يا تفصيلي ديگري عالوه بر موارد هاي انتظامي  حساباز هاي داخلي خود  تواند براي تهيه گزارش ميواحد گزارشگر  - 12

به ارسالي  حسابفهرست  وهاي مالي  ها نبايستي در صورت حساباين الزم به ذكر است ، مندرج در اين نظام استفاده نمايد

  .منعكس شودمراجع ذيربط 
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  ها فهرست حساب
 

  ماهیت حساب  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

    بــودجــه

واحــد بودجه 
 گــزارشــگـر

اختصاصی و / عمومی{نوع منابع به تفکیک   بودجه اعتبار هزینه
، }1)مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی / جاري سال

 - طرح/ ابالغی و برنامه/ مصوب(مشخصات اعتبار 
 )و ردیفپروژه 

  اي بودجه اعتبار سرمایه  *  

  اعتبار مصوب
اختصاصی و / عمومی{نوع منابع به تفکیک   هـنـزیـار هـبـتـاع

، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی / جاري سال
و )و ردیفپروژه  - طرح /برنامه(مشخصات اعتبار 
 اي هاي سرمایه تملک دارایی /فصول اعتبار هزینه

*    
  اي هـایـرمـار سـبـتـاع

  اعتبار تخصیص یافته
/ سنواتی (انتقالی / جاري سال({نوع منابع به تفکیک   اعتبار هزینه تخصیص یافته

 - طرح /برنامه( مشخصات اعتبار، })مصرف نشده
تملک  /اعتبار هزینهو فصول ) ردیف وپروژه 
 اي هاي سرمایه دارایی

  اي تخصیص یافته اعتبار سرمایه   *

  هــا حــوالـــه
، )اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک  حواله اعتبار هزینه

، )و ردیفپروژه  -طرح /برنامه(مشخصات اعتبار 
تملک  /و فصول اعتبار هزینهابالغ گیرنده 

 اي هاي سرمایه دارایی

 اي حواله اعتبار سرمایه   *

  کــنـتـرل اعـتـبـار
و  پروژه  -طرح/ برنامه(به تفکیک مشخصات اعتبار   کـنـتـرل اعـتـبـار هـزیـنـه

 ) ردیف
  اي سـرمـایـهکـنـتـرل اعـتـبـار   *  

  اعتبار ابالغی

اختصاصی و / عمومی{نوع منابع  به تفکیک  اعتبار هزینه ابالغی
ابالغ ، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی / جاري سال

و  پروژه - طرح/ برنامه(دهنده، مشخصات اعتبار 
هاي  تملک دارایی /و فصول اعتبار هزینه)ردیف
 اي سرمایه

  اي ابالغی اعتبار سرمایه    *

  اعتبار تامین شده

اختصاصی و / عمومی{نوع منابع به تفکیک  اعتبار هزینه تامین شده
  ،})مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی / جاري سال

 - طرح/ برنامه/ ابالغی/ مصوب (مشخصات اعتبار 
تملک  /و فصول اعتبار هزینه )و ردیف پروژه
 اي هاي سرمایه دارایی

  اي تامین شده اعتبار سرمایه    *

هاي  اعتبار پرداخت
  غیرقطعی

نوع پرداخت غیرقطعی، نوع منابع  به تفکیک  هاي غیر قطعی پرداختبابت  اعتبار هزینه
/ سنواتی(انتقالی / جاري اختصاصی و سال/ عمومی{

ابالغی / مصوب(مشخصات اعتبار  ،})مصرف نشده
و فصول اعتبار ) و ردیف پروژه -طرح/ و برنامه

  اي هاي سرمایه تملک دارایی /هزینه

*    
  هاي غیرقطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه

  شدهاعتبار مصرف 

اختصاصی و / عمومی{نوع منابع  به تفکیک  اعتبار هزینه مصرف شده
 ، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی / جاري سال

 - طرح/ برنامه/ ابالغی/ مصوب (مشخصات اعتبار 
تملک  /و فصول اعتبار هزینه)و ردیف پروژه
 اي هاي سرمایه دارایی

  اي مصرف شده اعتبار سرمایه    *

    جاريهاي  دارایی

  نقد وجوديم
  بـانـک پـرداخـت هـزیـنـه

 بانک پرداخت سرمایه اي    * هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب
   ابـالغـی هزینه بـانـک پـرداخـت
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  ماهیت حساب  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

   ابـالغـی ايسرمایه بـانـک پـرداخـت
  بــانـک پــرداخـت اخـتـصاصی

 سـایــر مـنـابـعبــانـک وجــوه 
  بـانـک دریافت وجوه سپرده

  بانک رد وجوه سپرده
  بانک دریافت

  دریـافت بـانـک پـیـش
 بانک رد وجوه اضافه دریافتی

  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده
  بـانـک وجـوه کـارشناسـی ثبت

  بانک وجوه اموال سرقتی و اختالسی
  فروش اراضیبانک دریافت 

  بانک پرداخت فروش اراضی
  هاي سازمانی بانک دریافت درآمد خانه

  هاي سازمانی بانک پرداخت خانه
  بـانک پرداخت وجـوه یـارانـه
  بــانـک وجــوه انتقالی هزینه
  اي بــانـک وجــوه انتقالی سرمایه

  کـارت هـدیـه
، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 

ابالغی و برنامه و / مصوب(مشخصات اعتبار  سال،
  و فصول اعتبار هزینهنوع سایر منابع /  )ردیف

*    

    *  هاي بانکی و نوع ارز به تفکیک مشخصات حساب  بانک ارزي

  
  عملیات جاري بابت تنخـواه گــردان پرداخت

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 
/ مصوب(اشخاص، مشخصات اعتبار ، سال، ) 2منابع

نوع سایر /  )و ردیف پروژه -طرح /ابالغی و برنامه
تملک دارایی هاي  /و فصول اعتبار هزینه منابع

  اي سرمایه

*    

       اي تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه
    * اشخاصسال و  به تفکیک  تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب

اسناد دریافتنی  و ها حساب
  اي حاصل ازعملیات مبادله

  ها و اسناد دریافتنی حساب
، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 

بندي  شماره طبقه(سال، اشخاص، مشخصات درآمد 
 ، نوع ارز و وضعیت مطالبات)  بودجه

*   

        حساب ها و اسناد دریافتنی ارزي

  منابع وصولی سایر واحدهامطالبات بابت 
، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد  به تفکیک

بندي  شماره طبقه(سال، اشخاص و مشخصات درآمد 
 ) بودجه

*   

  *    سال به تفکیک  ذخـیــره مــطــالـبــات مـشکـوك الـوصـول

  هزینه اسناد واخـواهی شده -ها و اسناد دریافتنی حساب

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 
/ مصوب(سال، اشخاص، مشخصات اعتبار ، )منابع

نوع سایر /  )و ردیف پروژه -طرح /ابالغی و برنامه
تملک دارایی هاي  /و فصول اعتبار هزینه منابع

  اي سرمایه

*    

سرمایه  اسناد واخـواهی شده -ها و اسناد دریافتنی حساب
        اي
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  ماهیت حساب  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

  کسري ابواب جـمعی هزینه -دریافتنیها و اسناد  حساب

موضوع کسري ابواب جمعی، نوع منابع  به تفکیک
سال، اشخاص، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(

 -طرح /ابالغی و برنامه/ مصوب(مشخصات اعتبار 
 /و فصول اعتبار هزینه نوع سایر منابع) / و ردیف پروژه

  اي هاي سرمایه تملک دارایی

*    

کسري ابواب جـمعی  -اسناد دریافتنیها و  حساب
       اي سرمایه

  بن غیر نقدي -ها و اسناد دریافتنی حساب

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک  
ابالغی و / مصوب(مشخصات اعتبار   سال،، )منابع

فصول اعتبار  نوع سایر منابع و) / برنامه و ردیف
  هزینه

*    

  ودایــع

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 
/ مصوب(سال، اشخاص، مشخصات اعتبار ، )منابع

نوع سایر /  )و ردیف پروژه -طرح /ابالغی و برنامه
تملک دارایی هاي  /و فصول اعتبار هزینه منابع

  اي سرمایه

*    

    * سال به تفکیک  وجوه سپرده نزد خزانه
  *   سال تفکیکبه   3دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده
   * به تفکیک سال وجوه نامشخص انتقــالی به خزانه

   * به تفکیک سال و اشخاص هاي بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک

 طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی
/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک سال، اشخاص، 

بندي  شماره طبقه( و مشخصات درآمد )اختصاصی
 ) بودجه

*  

  *   به تفکیک سال 4دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی
   * به تفکیک سال، دوره مالیاتی و اشخاص  مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات

اسناد دریافتنی  و ها حساب
  اي مبادلهغیرحاصل ازعملیات 

  حساب ها و اسناد دریافتنی
، )سایر /اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع درآمد 

بندي  شماره طبقه(سال، اشخاص،  مشخصات درآمد 
 و وضعیت مطالبات)  بودجه

*    

  ارزي حساب ها و اسناد دریافتنی
، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 

بندي  شماره طبقه(سال، اشخاص، مشخصات درآمد 
  ، نوع ارز و وضعیت مطالبات) بودجه

*    

  سایر واحدها مطالبات بابت منابع وصولی
، )سایر /اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع درآمد 

بندي  شماره طبقه(سال، اشخاص و مشخصات درآمد 
 ) بودجه

*    

  *    سال به تفکیک  5ذخـیــره مــطــالـبــات مـشکـوك الـوصـول

 ها موجودي

 بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي

، نوع دولتبندي اقتصادي  ریز فصل طبقهبه تفکیک 
سال، مشخصات  ،)سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع 

) و ردیف پروژه -طرح/ ابالغی و برنامه/ مصوب(اعتبار 
فصول تملک / نوع سایر منابع و فصول اعتبار هزینه/ 

  اي هاي سرمایه دارایی

*  

  *    به تفکیک طبقه  موجودي مربوط و سال  6ها ذخیره کاهش ارزش موجودي

بندي  طبق طبقه هاي امانی نزد سایر اشخاص موجودي
  اقتصادي دولت

، نوع بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
، سال، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع 

/ ابالغی، برنامه/ مصوب(اشخاص و مشخصات اعتبار 
 نوع سایر منابع) / و ردیف پروژه -طرح

*   

   *  به تفکیک نوع و تعداد اوراق بهادار  اوراق بـهـادار –ها  سایـر موجودي
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  ماهیت حساب  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

  ها پرداخت پیش
  

  عملیات جاريبابت  پـیــش پــرداخــت

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 
/ مصوب(سال، اشخاص، مشخصات اعتبار ، )منابع

نوع سایر /  )پروژه و ردیف -طرح/ ابالغی و برنامه
تملک دارایی هاي  / و فصول اعتبار هزینه منابع

 اي  سرمایه

*  

       اي پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه
       پیش پرداخت مواد و کاال 
       پیش پرداخت اعتبار اسنادي

  عملیات جاري بابت علی الحـساب  عـلـی الـحـسـاب

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 
مرکز هزینه، مشخصات اعتبار  سال، اشخاص،، )منابع

/  )پروژه و ردیف -طرح/ ابالغی و برنامه/ مصوب(
تملک دارایی  /و فصول اعتبار هزینه نوع سایر منابع

  اي هاي سرمایه

*   

       سرمایه ايعملیات  بابت علی الحـساب

 *      عملیات جاري بابت ذخیره علی الحـساب  7ذخیره عـلـی الـحـسـاب
       اي سرمایهعملیات  بابت الحـسابذخیره علی 

         هاي غیرجاري دارایی

 هاي ثابت مشهود دارایی

  دارایی در جریان تکمیل

سایر / اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 
ابالغی، /مصوب(، سال،  مشخصات اعتبار )منابع
و فصول نوع سایر منابع / ) پروژه و ردیف -طرح

 اي هاي سرمایه تملک دارایی

*  

  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی

، نوع بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
، سال و )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع 

پروژه و  - ابالغی، طرح/ مصوب (مشخصات اعتبار 
  نوع سایر منابع/ ) ردیف

*    

به تفکیک   امانی نزد سایر اشخاصي ها دارایی
  اقتصادي دولتبندي  طبقه

، نوع بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
، سال، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع 

 - طرحابالغی، / مصوب(اشخاص و مشخصات اعتبار 
 نوع سایر منابع) / و ردیف پروژه

*    

  *    مربوط  به تفکیک دارایی  8 ....استهالك انباشته 
  *    سال  به تفکیک طبقه دارایی مربوط و  9اـه یـش ارزش دارایـاهـره کـیـذخ

  10بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی  نامشهود هاي دارایی

نوع ، بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
، سال و )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع 

پروژه و  - ابالغی، طرح/ مصوب (مشخصات اعتبار 
  منابعنوع سایر / ) ردیف

*   

هاي بلند  گذاري سرمایه
  مدت

   *  به تفکیک شرکت  ها سرمایه گذاري در شرکت
   *  به تفکیک نوع و ماهیت  ها گذاري سایر سرمایه

  ها سایر دارایی
 بلندمدت دریافتنیتسهیالت مالی 

مشخصات  اشخاص و/ سال، موسسه عامل به تفکیک
پروژه و  - طرح/ ابالغی، برنامه / مصوب (اعتبار 
 نوع سایر منابع/  )ردیف

*  

به تفکیک سال، اشخاص، نوع ارز و مشخصات   تسهیالت مالی دریافتنی ارزي بلندمدت
    *  قرارداد و تسهیالت

          هاي جاري بدهی

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک  اسـناد پرداخـتنیها و  حسابپرداختنی  اسناد و ها حساب
  *  / مصوب(سال، اشخاص و مشخصات اعتبار ، )منابع
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  ماهیت حساب  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

حاصل از عملیات 
 اي مبادله

نوع سایر /  )و ردیف پروژه -طرح/ ابالغی و برنامه
 منابع

        ارزي ها و اسـناد پرداخـتنی حساب
        11اعتبار اسنادي - ها و اسناد پرداختنی حساب

 پرداختنیحقوق و مزایاي 
سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک

/ مصوب(سال، اشخاص و مشخصات اعتبار ، )منابع
 نوع سایر منابع/  )ابالغی و برنامه و ردیف

  *  

بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر 
  واحدها

، )سایر/اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد  به تفکیک
بندي  شماره طبقه(سال، اشخاص و مشخصات درآمد 

  ) بودجه
    

 هاي پرداختنی سپرده

/ عمومی(نوع منابع  ماهیت سپرده،به تفکیک 
، سال، اشخاص و مشخصات )سایر منابع/ اختصاصی

پروژه و  -طرح/ برنامهابالغی، / مصوب (اعتبار 
  نوع سایر منابع) / ردیف

  *  

       هاي پرداختنی ارزي سپرده

  افزوده  فروش کاال و خدماتمالیات و عوارض ارزش 
، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 

/ مصوب(سال، دوره مالیاتی، اشخاص و مشخصات اعتبار 
 نوع سایر منابع) / و ردیف پروژه  -طرح/ ابالغی و برنامه

  *  

پرداختنی  اسناد و ها حساب
حاصل از عملیات 

 اي غیرمبادله

  پرداخـتنیها و اسـناد  حساب
، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 

بندي  شماره طبقه(سال، اشخاص و مشخصات درآمد 
  ) بودجه

  *  

بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر 
        واحدها

  ها دریافت پیش

  *   )برنامه و ردیف(به تفکیک مشخصات اعتبار   دریافت اعتبار هزینه پیش
     )و ردیف پروژه -طرح(به تفکیک  مشخصات اعتبار   اي اعتبار سرمایهدریافت  پیش

  دـدریافت درآم پیش
، )سایر /اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 

بندي  شماره طبقه(سال، اشخاص و مشخصات درآمد 
  ) بودجه

  *  

  هاي جاري سایر بدهی

  بـیـمــه پـرداخـتـنـی
/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک نوع بیمه، 

/ مصوب(سال، اشخاص و مشخصات اعتبار ، )سایر منابع
نوع سایر ) / و ردیف پروژه -طرح /ابالغی و برنامه

 منابع

  *  

  حـق بـازنـشستـگی پـرداخـتنی
، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 

ابالغی و / مصوب(سال، اشخاص و مشخصات اعتبار 
 نوع سایر منابع) / و ردیف پروژه -طرح /برنامه

  *  

        سـایـر کـسـورات پـرداخـتـنـی
       مـالـیـات پرداخـــتنی

  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي
، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک

ابالغی و / مصوب(سال، اشخاص، مشخصات اعتبار 
   نوع سایر منابع) / و ردیف پروژه -طرح /برنامه

  *  

  هاي تحقق یافته ذخیره هزینه
سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 

ابالغی و / مصوب(سال و مشخصات اعتبار  ،)منابع
  نوع سایر منابع/  )و ردیف پروژه -طرح /برنامه

  *  

  *   به تفکیک اشخاص  ها و اسناد پـرداخـتنی سـایـر حسـاب
 *  به تفکیک سال بابت وجــوه نامشــخصبدهی 

 *  به تفکیک سال و اشخاص هاي بین راهــــی بدهی بابت چک
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  ماهیت حساب  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

 بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی
/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک سال، اشخاص، 

بندي  شماره طبقه( و مشخصات درآمد )اختصاصی
 ) بودجه

 * 

  *    تفکیک نوع و تعداد اوراق بهادار به  بـدهی بـابـت اوراق بـهـادار

 الـضمان بـدهی بـه خزانه بابت وجـه

/ عمومی(نوع منابع  ماهیت سپرده،به تفکیک 
، سال، اشخاص و مشخصات )سایر منابع/ اختصاصی

نوع /  )پروژه و ردیف -ابالغی، طرح/ مصوب (اعتبار 
 سایر منابع

 * 

         هاي غیرجاري بدهی

پرداختنی حساب ها و اسناد 
  دتم بلند

  *    و مشخصات اوراق مشارکتبه تفکیک سال   اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی

 تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت
و مشخصات قرارداد و  به تفکیک سال، اشخاص

  *    تسهیالت

به تفکیک سال، اشخاص، نوع ارز و مشخصات   ارزي بلندمدت پرداختنیتسهیالت مالی 
  *    قرارداد و تسهیالت

ذخیره مزایاي پایان 
  *    اشخاص و سال تفکیک به  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان  خدمت کارکنان

          ارزش خالص

پایان دوره  خالص ارزش
  مالی

  *    ارزش خالص  ارزش خالص
    *  مربوط  به تفکیک طبقه  دارایی  هـاي انتقـالـی دارایـی
 *    مربوط  به تفکیک طبقه دارایی  دریــافـتـیهـاي  دارایـی

  *    مربوط  به تفکیک طبقه دارایی  تعدیالت سنواتی
  *    خالص تغییر در وضعیت مالی  خالص تغییر در وضعیت مالی

  *    مربوط و سال  به تفکیک طبقه دارایی  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی
هاي تسعیر عملیات  تفاوت

  تفاوت تسعیر ارز  خارجی 
__  

  *  

          درآمدها

خزانه از محل  از دریافتی
  اعتبارات تخصیص یافته

ابالغی و / مصوب(به تفکیک مشخصات اعتبار   دریافــــــــتی بابت عملیات جاري
 )و ردیف پروژه -طرح /برنامه

  *  

        دریافــــــــتی بابت عملیات سرمایه اي
        دریافـتی از خزانه بابت حقوق و مزایا

       دریـافـتی بابت وجوه یـارانـه
خزانه از محل  از دریافتی

        دریافــــــــتی از محل درآمدهاي اختصاصی  درآمدهاي اختصاصی

هاي بالعوض  کمک
 دریافتی

  *   به تفکیک  طـبـقـه هدیه و کمک دریافتی  هـا هــدایــا و کــمـک

  ســایـــر درآمــــدهـــا

  *    سـایـر مـنـابـع نـوعبه تفکیک   دریـافـتـی از محل سـایـر مـنـابـع
  *    به تفکیک  اشخاص  ها دریافتی از محل ضبط سپرده

  *   به تفکیک  اشخاص  دریـافـتـی بـابـت کـارشناسـی ثبت
  *    به تفکیک  اشخاص دریافتی بابت خانه هاي سازمانی

  *    __  از محل استرداد اموال سرقتی و اختالسدریافتی 
درآمدهاي شناسایی شده از 

  طرف دولت
        

مالیات شامل (بندي مربوط  درآمدها به تفکیک  طبقه  درآمــــدهاي دولت
و عوارض، درآمد حاصل از مالکیت دولت، فروش 

و ) سایر /اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع درآمد 
 *   ) بندي بودجه شماره طبقه( مشخصات درآمد
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  ماهیت حساب  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

  )کاال و خدمات، جرایم و خسارات و سایر درآمدها  

 *    __  ها سود حاصل از واگذاري دارایی - سایر درآمدها 

 *      ها درآمد برگشت کاهش ارزش دارایی - سایر درآمدها 

 *      ها بازیافت کاهش ارزش موجودي - سایر درآمدها 

 *      اي سازمانیـه هـانـد خـدرآم -اـدهـر درآمـسای

 *     سود تسعیر ارز - سایر درآمدها

         ها هزینه

  هـــزیــنـــه
  12بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 بندي اقتصادي دولت، ریز فصل طبقهبه تفکیک 
سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع مرکز هزینه، 

ابالغی و برنامه و / مصوب(و مشخصات اعتبار ) منابع
  نوع سایر منابع) / ردیف

*    

    *  بر حسب مرکز هزینه  هزینه مطالبات مشکوك الوصول  - ها  سایر هزینه
    *  بر حسب مرکز هزینه  زیان تسعیر ارز -ها  سایر هزینه

          وجوه ارسالی به خزانه

  وجوه ارسالی به خزانه
 وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

واگذاري / درآمد(به تفکیک ماهیت منابع 
و ) هاي مالی واگذاري دارایی/ اي هاي سرمایه دارایی

 ) بندي بودجه شماره طبقه(مشخصات درآمد 

*    

        وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی
    *  __  وجوه ارسالی بابت منابع خانه هاي سازمانی

         هاي انتظامی حساب

به تفکیک نوع و موضوع تضمین و وثیقه و اشخاص   هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی انتظامی هاي حساب
    * واگذارنده 

  *      هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی انتظامی هاي طرف حساب

به تفکیک نوع و موضوع تضمین و وثیقه و اشخاص   هاي واگذارشده تضمین -حساب انتظامی  حساب هاي انتظامی
 واگذارنده 

*    

  *      هاي واگذارشده تضمین -حساب انتظامیطرف   طرف حساب هاي انتظامی

  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی   حساب هاي انتظامی
، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک

ابالغی و / مصوب(سال، اشخاص، مشخصات اعتبار 
  نوع سایر منابع) / و ردیف پروژه -طرح /برنامه

*    

  *      کسري ابواب جمعی برداشتی - طرف حساب انتظامی   طرف حساب هاي انتظامی

ریز بندي اقتصادي دولت،  ها طبق طبقه موجودي  هاي امانی سایر اشخاص موجودي -حساب انتظامی  هاي انتظامی حساب
    *  و اشخاص بندي اقتصادي دولت فصل طبقه

  *      هاي امانی سایر اشخاص موجودي -طرف حساب انتظامی  هاي انتظامی طرف حساب

ریز فصل  بندي اقتصادي دولت، تفکیک طبقه به  هاي امانی سایر اشخاص دارایی -حساب انتظامی  هاي انتظامی حساب
    *  و اشخاص بندي اقتصادي دولت طبقه

  *      هاي امانی سایر اشخاص دارایی -حساب انتظامی  هاي انتظامی طرف حساب

  ايکنترل منابع بودجه  -حساب انتظامی  حساب هاي انتظامی
واگذاري دارایی /درآمد( به تفکیک ماهیت منابع

و ) واگذاري دارایی هاي مالی/ هاي سرمایه اي
  )شماره طبقه بندي بودجه اي( مشخصات درآمد 

*    

  *      کنترل منابع بودجه اي -طرف حساب انتظامی  طرف حساب هاي انتظامی
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  .شود نگهداري حسابهاي معین و تفصیلی بر اساس این فهرست انجام می
                                                             

هاي  هاي غیر قطعی سال بخش سنواتی مربوط به پرداخت. شوند یلی انتقالی به دو بخش سنواتی و مصرف نشده تفکیک میاي در سطح تفص هاي بودجه حساب ١
هاي قطعی و غیرقطعی از محل وجوه مصرف نشده  هاي غیرقطعی سنوات قبل و بخش مصرف نشده مربوط به پرداخت وضعیت پرداخت  قبل به منظور تکمیل فرم

باشند و براي تکمیل فرم وضعیت وجـوه مصـرف نشـده     هاي قبل به سال بعد می است که  مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده سال هاي قبل واحدهایی سال
 .سنوات قبل در نظر گرفته شده است

جملـه هـدایا و کمـک هـاي بالعـوض،      از . شود آن بخش از منابعی که در بودجه واحد گزارشگر منظور نگردیده باشد، به عنوان سایر منابع در نظر گرفته می ٢
  .... .هاي سازمانی و  گردان دریافتی از سایر واحدها، درآمد خانه تنخواه

  .شود حساب دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده به عنوان کاهنده حساب وجوه سپرده نزد خزانه محسوب می ٣
 .شود ب طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی محسوب میحساب دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی به عنوان کاهنده حسا ٤
 .شود محسوب میها و اسناد دریافتنی  عنوان کاهنده حساب هبمطالبات مشکوك الوصول حساب ذخیره  ٥
 .شود ها محسوب می عنوان کاهنده حساب موجودي هها ب حساب ذخیره کاهش ارزش موجودي ٦
 .شود الحساب محسوب می کاهنده حساب  علیالحساب به عنوان  حساب ذخیره علی ٧
  .شود پذیر محسوب می هاي استهالك به عنوان کاهنده حساب دارایی..... حساب استهالك انباشته  ٨
  .شود هاي محسوب می به عنوان کاهنده حساب دارایی.....  ها کاهش ارزش دارایی ذخیره حساب ٩
بایست تحت سرفصل فوق  مطابقت دارد و می) عینی  و فاقد ماهیت  غیرپولیقابل تشخیص   دارایی  یک(نامشهود اي ه ها که با تعریف دارایی آن بخش از دارایی ١٠

  .اعمال حساب شود
  .شود بندي می ها و اسناد پرداختنی بلندمدت طبقه حساب هاي مالی بعنواندر صورت که ماهیت تعهدات اعتبار اسنادي بلندمدت باشد، در صورتی ١١
  . هاي غیر نقدي الزم نیست نگهداري اطالعات تفصیلی به تفکیک نوع منابع و مشخصات اعتبار براي هزینه استهالك و سایر هزینه ١٢

 



  
  
  

  فصل دومفصل دوم
  عملیات جاريعملیات جاريحسابداري حسابداري 
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 ها سرفصل حساب -1

  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
    هــودجــب

  بودجه اعتبار هزینه واحــد گــزارشــگـربودجه 
 انتقالی/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{نوع منابع به تفکیک 

ابالغی و / مصوب(مشخصات اعتبار ، }1)مصرف نشده/ سنواتی(
 )ردیف برنامه و

  *  

  اعتبار هزینه  اعتبار مصوب
انتقالی / جاري اختصاصی و سال/ عمومی{منابع نوع به تفکیک 

و  )ردیف و برنامه(مشخصات اعتبار ، })مصرف نشده/ سنواتی(
 فصول اعتبار هزینه

*    

 ،})مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی / جاري سال({نوع منابع به تفکیک  اعتبار هزینه تخصیص یافته  اعتبار تخصیص یافته
 و فصول اعتبار هزینه) برنامه و ردیف(مشخصات اعتبار 

*   

 حواله اعتبار هزینه  هــا حــوالـــه
 برنامه(مشخصات اعتبار ، )اختصاصی/ عمومی(منابع نوع به تفکیک 

 و فصول اعتبار هزینه ، ابالغ گیرنده)ردیف و
*   

  اعتبار هزینه ابالغی  اعتبار ابالغی
انتقالی / جاري اختصاصی و سال/ عمومی{منابع نوع  تفکیکبه 

برنامه و (ابالغ دهنده، مشخصات اعتبار ، })مصرف نشده/ سنواتی(
 و فصول اعتبار هزینه )ردیف

*    

  *   ) ردیف/ برنامه(به تفکیک مشخصات اعتبار   هـنـزیـار هـبـتـرل اعـتـنـک  ارـبـتـرل اعـتـنــک

  هزینه تامین شدهاعتبار   اعتبار تامین شده
انتقالی / جاري اختصاصی و سال/ عمومی{نوع منابع  به تفکیک

ابالغی و / مصوب(مشخصات اعتبار   ،})مصرف نشده/ سنواتی(
 و فصول اعتبار هزینه) برنامه و ردیف

*    

هاي  پرداختبابت  اعتبار هزینه  هاي غیرقطعی اعتبار پرداخت
  غیر قطعی

اختصاصی و / عمومی{نوع پرداخت غیرقطعی، نوع منابع  به تفکیک
مشخصات اعتبار ، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی / جاري سال

  و فصول اعتبار هزینه) ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(
*    

  اعتبار هزینه مصرف شده  اعتبار مصرف شده
انتقالی / جاري اختصاصی و سال/ عمومی{نوع منابع  به تفکیک

ابالغی و برنامه / مصوب(مشخصات اعتبار ، })مصرف نشده/ سنواتی(
 و فصول اعتبار هزینه) و ردیف

*    

    هاي جاري دارایی

  نقد موجودي

  بـانـک پـرداخـت هـزیـنـه

    * هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب

هـزیـنـه بـانـک پـرداخـت 
  ابـالغـی

  بــانـک پــرداخـت اخـتـصاصی
 سـایــر مـنـابـعبــانـک وجــوه 

  هزینه انتقالی بــانـک وجــوه

  کـارت هـدیـه
، سال، )2سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 

نوع سایر /  )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(مشخصات اعتبار 
    فصول اعتبار هزینهو  منابع

*    

 بابت تنخـواه گــردان پرداخت
  عملیات جاري

، سال، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 
نوع /  )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(اشخاص، مشخصات اعتبار 

 فصول اعتبار هزینهو  سایر منابع

*    

اسناد دریافتنی حاصل  و ها حساب
 اي ازعملیات مبادله

اسناد  -ها و اسناد دریافتنی حساب
  هزینهواخواهی شده 

سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک  
نوع /  )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(اشخاص، مشخصات اعتبار 

 فصول اعتبار هزینهو  سایر منابع

*    

    */ عمومی(نوع منابع موضوع کسري ابواب جمعی،  به تفکیککسري  -ها و اسناد دریافتنی حساب
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  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
/ مصوب(سال، اشخاص، مشخصات اعتبار ، )سایر منابع/ اختصاصی  هزینه ابواب جمعی

 فصول اعتبار هزینهو  نوع سایر منابع/  )ابالغی و برنامه و ردیف

بن  -ها و اسناد دریافتنی حساب
  غیر نقدي

سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک  
نوع سایر /  )ردیفابالغی و برنامه و / مصوب(مشخصات اعتبار 

 فصول اعتبار هزینهو  منابع

*    

حساب ها و اسناد دریافتنی 
  اي حاصل از عملیات غیرمبادله

سال، اشخاص، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک   حساب ها و اسناد دریافتنی
 و وضعیت مطالبات)  بندي بودجه شماره طبقه(مشخصات درآمد 

*   

 ها موجودي
بندي اقتصادي  ها طبق طبقه موجودي

 دولت

/ عمومی(نوع منابع ، بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
ابالغی و / مصوب(سال، مشخصات اعتبار ) سایر منابع/ اختصاصی

 فصول اعتبار هزینهو  نوع سایر منابع/  )برنامه و ردیف
*    

  ها پرداخت پیش
عملیات بابت  پـیــش پــرداخــت
  جاري

سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 
نوع /  )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(اشخاص، مشخصات اعتبار 

 فصول اعتبار هزینهو  سایر منابع

*    

  عـلـی الـحـسـاب
عملیات  بابت علی الحـساب

اشخاص، مرکز سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک   جاري
نوع سایر منابع و /  )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(هزینه، مشخصات اعتبار 

  فصول اعتبار هزینه

*    

  ذخیره عـلـی الـحـسـاب
 بابت ذخیره علی الحـساب
  *    3عملیات جاري

    هاي جاري بدهی

پرداختنی  اسناد و ها حساب
 اي حاصل از عملیات مبادله

  پرداخـتنیها و اسـناد  حساب
سال، اشخاص ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک

نوع سایر  / )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(مشخصات اعتبار و 
 منابع

  *  

  ســپـرده هاي پرداخـتــنی
سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  ماهیت سپرده،به تفکیک 

و  برنامهابالغی، / مصوب (، سال، اشخاص و مشخصات اعتبار )منابع
  نوع سایر منابع) / ردیف

  *  

پرداختنی  اسناد و ها حساب
 اي حاصل از عملیات غیرمبادله

  ها و اسـناد پرداخـتنی حساب
سال، اشخاص و ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 

  *    ) بندي بودجه شماره طبقه(مشخصات درآمد 

  *   )برنامه و ردیف(به تفکیک مشخصات اعتبار   دریافت اعتبار هزینه پیش ها تدریاف پیش

  هاي جاري سایر بدهی

  بـیـمــه پـرداخـتـنـی
، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک نوع بیمه،

 )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(مشخصات اعتبار  و سال، اشخاص
 نوع سایر منابع/ 

  *  

  مـالـیـات پرداخـــتنی
 سال، اشخاص، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک

نوع سایر /  )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(مشخصات اعتبار  و 
 منابع

  *  

ذخیره احکام صادره از مراجع 
  صالح ذي

سال، اشخاص، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک
   نوع سایر منابع) / ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(مشخصات اعتبار 

  *  

  هاي تحقق یافته ذخیره هزینه
 سال، اشخاص، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک

نوع سایر /  )ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(مشخصات اعتبار  و 
 منابع

  *  
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  هاي تفصیلی حساب  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
    هاي غیرجاري بدهی

ذخیره مزایاي پایان خدمت 
  کارکنان

ذخیره مزایاي پایان خدمت 
  کارکنان

  *    اشخاص و سال تفکیک به

    ارزش خالص

  پایان دوره خالص ارزش
 *   خالص ارزش  خالص ارزش

  *    خالص تغییر در وضعیت مالی  مالیخالص تغییر در وضعیت 
    درآمدها

خزانه از محل  از دریافتی
  اعتبارات تخصیص یافته

دریافــــــــتی بابت عملیات 
  جاري

  *   )ردیف/ ابالغی و برنامه/ مصوب(به تفکیک مشخصات اعتبار 
خزانه از محل  از دریافتی

  درآمدهاي اختصاصی
دریافــــــــتی از محل 

  اختصاصیدرآمدهاي 
  *   به تفکیک  طـبـقـه هدیه و کمک دریافتی  هـا هــدایــا و کــمـک هاي بالعوض دریافتی کمک

  *    به تفکیک نـوع سـایـر مـنـابـع  دریـافـتـی از محل سـایـر مـنـابـع  سـایــر درآمــدهــا

    ها هزینه

بندي  ها به تفکیک طبقه هزینه  هـــزیــنـــه
  اقتصادي دولت

نوع منابع مرکز هزینه،  بندي اقتصادي دولت، ریز فصل طبقهبه تفکیک 
ابالغی و برنامه / مصوب(مشخصات اعتبار  و) سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(

  نوع سایر منابع) / و ردیف
*    

   هاي انتظامی حساب

 انتظامی هاي حساب
هاي  تضمین -حساب انتظامی

  دریافتی
 به تفکیک نوع و موضوع تضمین و وثیقه و اشخاص واگذارنده 

*    

 انتظامی هاي طرف حساب
 -طرف حساب انتظامی

  هاي دریافتی تضمین
  *  

کسري ابواب  -حساب انتظامی   حساب هاي انتظامی
سال، اشخاص، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک  جمعی برداشتی

  نوع سایر منابع) / ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(مشخصات اعتبار 

*    

کسري  -طرف حساب انتظامی   طرف حساب هاي انتظامی
  *    ابواب جمعی برداشتی

 
  .شود نگهداري حسابهاي معین و تفصیلی بر اساس این فهرست انجام می

 
هاي  هاي غیر قطعی سال بخش سنواتی مربوط به پرداخت. شوند اي در سطح تفصیلی انتقالی به دو بخش سنواتی و مصرف نشده تفکیک می هاي بودجه حساب - 1

مصرف نشده  هاي قطعی و غیرقطعی از محل وجوه هاي غیرقطعی سنوات قبل و بخش مصرف نشده مربوط به پرداخت وضعیت پرداخت  قبل به منظور تکمیل فرم

باشند و براي تکمیل فرم وضعیت وجوه مصرف نشده  هاي قبل به سال بعد می هاي قبل واحدهایی است که  مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده سال سال

 . سنوات قبل در نظر گرفته شده است

از جمله هدایا و کمک هاي بالعوض، . شود ر منابع در نظر گرفته میآن بخش از منابعی که در بودجه واحد گزارشگر منظور نگردیده باشد، به عنوان سای -2

  .... .هاي سازمانی و  گردان دریافتی از سایر واحدها، درآمد خانه تنخواه

  .شود جاري محسوب می عملیاتالحساب بابت  الحساب بابت عملیات جاري به عنوان کاهنده حساب علی حساب ذخیره علی  -3
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 جاريعملیات حسابداري  -2
  

  موافقتنامه تبادل  یا) اختصاصی/ عمومی ( ابالغ بودجه به هنگام ):1( ثبت شماره
    

  حسابداري از خزانهگردان  واهخدریافت تندر صورت   ):2( ثبت شماره
  

  
  .شود میگردان حسابداري پرداختی انجام شود، ثبت ذیل قبل از آن پرداخت اعمال  در صورتی که از محل تنخواه ):3( ثبت شماره

  

  به هنگام تخصیص اعتبار  ):4( ثبت شماره
  

 

  با اعتبار تخصیص یافته گردان حسابداري تنخواهو پا به پایی تسویه دریافت وجه و در صورت   ):5( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  هــنــزیــهاعــتـبـار 

  **  هـنـزیــه ارـبـتــاعه ــودجــب  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بـانـک پــرداخـت هزینه

  **  پـیـش دریـافـت اعـتبـار هزینه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  تامین شده هزینه اعتبار

  **  هـنـزیـهار ـبـتـاعرل ـتـنـک  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  تخصیص یافتههزینه اعتبار 

  **  هـنـزیــاعــتـبـار ه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  کـنـتـرل اعـتـبـار هـزیـنـه
  **  اعتبار هزینه تخصیص یافته    
 

    **  پـیـش دریـافـت اعـتبـار هزینه
    **  بـانـک پــرداخـت هزینه

  **  دریافــتی بـابـت عـملیات جـاري  
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که یک حساب بانکی بر اساس قوانین و مقررات مربوط مسدود شود و تا پایان دوره گزارشگري رفع نگردد، ضـروري اسـت حسـاب     در صورتی   
  .ها گزارش شود داراییبندي سایر  مذکور در طبقه

 
  

  دریافت وجه از محل اعتبار اختصاصی مصوب  ):6( ثبت شماره
  

  
یا محتمل شدن ورود جریان منـافع اقتصـادي آتـی یـا خـدمات بـالقوه        به هنگام دریافت هدایا و کمک هاي نقدي ):7( ثبت شماره

  :ثبت زیر در دفاتر اعمال می گردد ،که نحوه مصرف وجوه توسط واگذارنده تعیین نشده باشد در صورتی ،مربوط

گیري شده درآمـد شناسـایی    کند، معادل مبلغ دارایی اندازه اي، دارایی شناسایی می در نتیجه عملیات غیرمبادله گزارشگر واحـدهنگامی که    
هنگامی کـه  . شود ها شناسایی می صورت درآمد معادل افزایش در خالص دارایی این در. کند، مگر اینکه ملزم به شناسایی یک بدهی نیز باشد می

  .شود درآمد، شناسایی می عنوان بهیابد، مبلغ کاهش در بدهی  یبدهی با ایفاي تعهدات کاهش م

  

 )هـا  دریافتی از ذیحسابی سایر واحد(به هنگام دریافت اعالمیه بانکی در خصوص واریز وجوه تنخواه گردان پرداخت  ):8( ثبت شماره
    .نمایدوجوه مذکور را به عنوان بدهی شناسایی  بایستیگردان پرداخت  تنخواهواحد دریافت کننده  ،به حساب مربوط

تحت عنوان حساب ها و اسناد پرداختنی شناسایی  بایستیگزارشگر  معادل وجوه دریافت شده از محل تنخواه گردان پرداختی سایر واحدهاي     
  . شود

  

کـه تحـت   انتقالی مشـروط  و سایر وجوه  به هنگام دریافت اعالمیه بانکی در خصوص واریز وجوه حاصل از هدایاي نقدي ):9( ثبت شماره
ملزم به مصـرف وجـوه مـذکور    گزارشگر آن توسط  واگذار کننده وجه تعیین شده است، واحد شرایط مصرف عنوان سایر منابع واگذار شده و 

 اي ها و اسناد پرداختنی حاصـل از عملیـات غیرمبادلـه    حسابتحت عنوان تحقق شرایط تا زمان این وجوه  و بودهطبق شرایط مشخص شده 
  .شود شناسایی می

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

      **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی
  **  دریافـتی از محل درآمدهاي اختصاصی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع          
    **   ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب

  **  هـا  هــدایــا و کــمـک  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            

  **   حساب ها و اسناد پرداختنی    
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زمانی که هدایاي نقدي محدود شده براي هدف خاص مطابق با شرایط از پیش تعیین شده به مصرف برسند، ثبـت   ):10( ثبت شماره

  .گردد ذیل در دفاتر اعمال می

فوق بدهی مربوط مشابه با ثبت حساب ، بایستی توسط اشخاص ذینفع واحد گزارشگرها و جرایم  بدهیبخشودگی  در صورتالزم به ذکر است،    
  .شناسایی گردد ها در مقابل حساب هدایا و کمک

  
بخشی از منابع واحد گزارشگر به عنوان سایر منابع از خزانه تـامین و  مطابق قوانین و مقررات مربوط، که  در صورتی ):11( ثبت شماره

  .شود دریافت گردد، به صورت ذیل شناسایی می

 .شود الزم به ذکر است؛ دریافتی از محل سایر منابع به عنوان سایر درآمدهاي واحد گزارشگر در صورت تغییرات دروضعیت مالی گزارش می   

  
  ها واحدتخصیص یافته به سایر  اعتبار بخشی ازابالغ تمام یا به هنگام   ):12( ثبت شماره

  .باشد با ماهیت اختصاصی میهزینه اعتبار مربوط به ابالغ تنها هزینه اعتبار اي  حساب بودجه   

  هاي دریافت کننده اعتبار ابالغی واحدبه  ،)اختصاصی/ عمومی ( ها ارسال وجوه مربوط به حواله  ):13( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معینعنوان  مبلغ عنوان حساب معین

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            

  **   حساب ها و اسناد پرداختنی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **   حساب ها و اسناد پرداختنی

  **  هـا  هــدایــا و کــمـک  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            

  **  سایر منابــع از محلدریافــــــــتی   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** حــوالــه اعتبار هزینه
  **  اعتبار هزینه تخصیص یافته  
 **  اعــتـبـار هــزیــنــه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین



 نظام حسابداري بخش عمومی   36

خزانه پس از بررسی اعتبار تخصیص . شود براي ابالغ اعتبار درخواست وجهی از سوي واحد گزارشگر ابالغ دهنده اعتبار به خزانه ارایه می     
غ واحد گزارشگر ابال. نماید یافته درخواست کننده و تایید درخواست وجه، وجوه مربوط را به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر مذکور واریز می

ها حواله  کننده اعتبار ابالغی را بر اساس موافقتنامه متبادله، به حساب بانک پرداخت مربوط آن دهنده اعتبار نیز سهم هریک از واحدهاي دریافت
  .نماید و مراتب را به ذیحسابی و دستگاه اجرایی دریافت کننده اعتبار، خزانه و دیوان محاسبات کشور اعالم می

هاي  هدایا و کمکحساب  بایستیابالغ سایر منابع خود به سایر واحدها باشد، وانین و مقررات مربوط، واحد گزارشگر مجاز به بر اساس ق چنانچه   
  .شود اي براي ابالغ وجوه سایر منابع شناسایی نمی هاي بودجه بدیهی است؛ حساب .شناسایی شودمربوط در مقابل بانک وجوه سایر منابع 

  

   )اختصاصی/ عمومی (ابالغی  وجوهدریافت اعالمیه ابالغ اعتبار و واریز به هنگام   ):14( ثبت شماره

مربوط به منابع . یابد انتقال میابالغ گیرنده واحد گزارشگر به دهنده واحد گزارشگر ابالغ از منابع مربوط با ابالغ اعتبار، مسئولیت پاسخگویی      
براي (فروردین ماه سال بعد  20ابالغ دهنده واریز و حداکثر تا پایان واحد گزارشگر پرداخت  توسط خزانه به حساب بانک بایستیابالغ اعتبار 
بایست در پایان دوره مالی،  کننده اعتبار ابالغی می دریافت واحد گزارشگر. ابالغ گیرنده واریز گرددواحد گزارشگر به حساب ) اي اعتبار هزینه

ت مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذکور را براساس مشخصات اعتباري به حساب مربوط نزد خزانه واریز و تاییدیه اخذ نمایند تا تعهدات پرداخ
  .هاي بعد با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند نشده از آن محل را در سال

 

   )اختصاصی/ عمومی ( به هنگام تامین اعتبار): 15( بت شمارهث

   **  دریافــــــــتی بـابـت عـملیات جاري
  **  هــزیــنــهپــرداخـت بــانــک     
 

      **  دریافـتی از محل درآمدهاي اختصاصی
  **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اعــتـبـار هزینه ابـــالغـی
  **  بــودجــه اعــتـبـار هــزیـنـه  

  
   **  ابـــالغــیه ـنـزیـهپــرداخـت بــانــک 

  **  دریافــــــــتی بـابـت عـملیات جاري    
  **  دریافـتی از محل درآمدهاي اختصاصی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 از محل اعتبار تخصیص یافته) الف
   **  اعتبار هزینه تامین شده

  **  اعتبار هزینه تخصیص یافته  
 از محل اعتبار اختصاصی) ب

     **  اعتبار هزینه تامین شده
 **  اعــتـبـار هــزیــنــه  
 از محل اعتبار ابالغی) ج
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در حدود ابالغ و تخصیص  بایستیتعهد، پرداخت و هزینه ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران،  قانون برنامه پنج) 224(ماده ) و(طبق بند    
 .شـود  مـی شناسایی  پرداختکنترل اعتبار هزینه تخصیص یافته، به میزان مبلغ قابل به منظور تامین شده هزینه  حساب اعتبارلذا . باشد اعتبار 

مـوردنظر  در مقابـل حسـاب ذخیـره    مربـوط  هزینه حساب  بایستی، غیرقابل پرداخت در دوره جاريدر صورت وقوع تعهدات شایان ذکر است؛ 
  .شناسایی گردد

در این نظام حسابداري باشد،  از آنجایی که تامین اعتبار معادل تعهدات قابل پرداخت تا سقف اعتبار تخصیص یافته الزامی میالزم به ذکر است؛    
  .باشد الزامی میمرتبط خودداري شده است، بدیهی انجام ثبت فوق قبل از هر رویداد مالی براي هر رویداد مربوط از تکرار ثبت فوق 

صالح با رعایت مقـررات   به عاملین ذیحساب و سایر اشخاص ذي هنگام واگذاري تنخواه گردان پرداخت به  ):16( ثبت شماره
  و ضوابط  قانونی مربوط

  

  
. شـود  شناسـایی مـی   گردان پرداخـت  و تنخواه علی الحساب ،پرداخت هاي غیر قطعی پس از پرداخت پیش حساب اعتبار هزینه بابت پرداخت   

  .شوند اي براي وجوه سایر منابع شناسایی نمی هاي بودجه بدیهی است حساب

  
  پیش پرداخت ): 17( ثبت شماره
 بابت عملیات جاري پیش پرداخت در قبال واگذاري تضمیندریافت  ):17-1( ثبت شماره

  

  .یابد کاهش میو طرف حساب آن پرداخت، حساب انتظامی فوق  بدیهی است به هنگام مستهلک نمودن پیش   

   

   **  اعتبار هزینه تامین شده
  **  اعــتـبـار هزینه ابـــالغـی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معینعنوان  مبلغ عنوان حساب معین

   **  عـملیات جـاري بابت گردان پـرداخـت تنخواه
  **  پــرداخـت هــزیــنــهبــانــک     
  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  

  **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              
  

     ** هاي غیر قطعی پرداختبابت اعتبار هزینه 
 **  اعتبار هزینه تامین شده  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ي دریافتیها تضمین  -حساب انتظامی

  **  ي دریافتیها تضمین -طرف حساب انتظامی  
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  به هنگام واگذاري پیش پرداخت به اشخاص ذینفع با رعایت مقررات و ضوابط  قانونی ):17-2( ثبت شماره

  
   ها موجوديبه هنگام خرید   ):18( ثبت شماره

 
اي  بودجـه  حسـاب هنگام خرید از  بهبر این اساس  باشند، مصرفی میشود، عموما ملزومات  هایی که از محل اعتبار هزینه خریداري می موجودي   

اي  هاي سرمایه هاي خریداري شده از محل اعتبار تملک دارایی البته این موضوع در خصوص موجودي. شود اعتبار هزینه مصرف شده استفاده می
هایی که معموال قابل داد و ستد نیستند و کاالها و خدماتی که براي یک پـروژه خـاص تولیـد و     در ضمن بهاي تمام شده موجودي. مصداق ندارد
هزینـه مربـوط   ملزومات مصـرف شـده بایسـتی    موجودي الزم به ذکر است، معادل . اند، باید به روش شناسایی ویژه محاسبه شود تفکیک شده

کند که خدمات، ارایـه یـا    هزینه شناسایی می عنوان بهها را  خدمات نیز هنگامی موجودي کننده یهارا گزارشگر واحـدهمچنین  شناسایی گردد،
  .باشد شده صادرصورتحساب 

  علی الحسابشناسایی ):  19(ثبت شماره 
ذکر ایـن نکتـه ضـروري    . شود میهرگونه پرداخت علی الحساب به اشخاص ذینفع با رعایت مقررات و ضوابط  قانونی انجام    

است که به هنگام پرداخت علی الحساب محاسبات مربوط به کسورات قانونی و استهالك پیش پرداختهاي قبلی نیـز انجـام و   
  .شود معادل خالص قابل پرداخت ثبت زیر انجام می

  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  عـملیات جـاري بابتپـیـش پــرداخــت 
  **  پــرداخـت هــزیــنــهبــانــک     
  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
  **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              

  
     ** هاي غیر قطعی پرداختبابت اعتبار هزینه 

 **  اعتبار هزینه تامین شده  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اقتصادي دولت بندي ها طبق طبقه موجودي
  **  پــرداخـت هــزیــنــهبــانــک     
  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
  **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              
  **  ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب  

  .شود شناسایی می ي قطعیها حساب اعتبار هزینه مصرف شده به میزان پرداخت
      ** اعتبار هزینه مصرف شده

  **  اعتبار هزینه تامین شده  
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 .عملیات شناسایی وجوه سپرده در بخش حسابداري وجوه مذکور ارایه گردیده است -1

الحساب و مابقی  شود به عنوان علی شوند؛ بخشی از تعهدات که به صورت نقدي پرداخت می در ثبت فوق تعهدات به صورت کامل شناسایی می   
درضمن به دلیل نقدي بودن بودجه، بابت هزینه در ثبت فوق حساب اعتبـار هزینـه   . گردند میتعهدات پرداخت نشده به عنوان هزینه شناسایی 

   ).شود اعتبار هزینه مصرف شده شناسایی نمی( یابد هش نمیتامین شده کا
الحسـاب ایجـاد    شود، تنها آن بخش از علی الحساب به منظور اداي بخشی از تعهد واحد گزارشگر پرداخت می که علی با عنایت به ایندر ضمن    

الحساب ایجاد شـده در   که تا پایان دوره مالی علی ر صورتید. گیرد شود، در مقابل هزینه قرار می سال تسویه میهمان شده در سال جاري که در 
الحسـاب در   بدیهی است، به هنگام تسویه علـی . گردد الحساب شناسایی می سال جاري تسویه نشود، هزینه مربوط در مقابل حساب ذخیره علی

  .شود الحساب بسته می ذخیره علیالحساب در مقابل  هاي بعد، علی سال
  شناسایی هزینه ):  20( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  عـملیات جـاريبابت  عــلـی الـحـسـاب
     **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

  **  عـملیات جـاري بابتپـیـش پــرداخــت     
  **  بــیـــمــه پــرداخـــــــتنی    
  **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی    
  **  1ســـپـــرده هاي پرداخـــتـــنی    
  **  بـانـک پــرداخـت هزینه  
  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک   
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              
  **  ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب  

هاي غیرقطعی شناسایی  به میزان پرداخت  ،مربوطپرداخت و تنخواه گردان  پس از کسر استهالك پیشهاي غیرقطعی  بابت پرداختهزینه حساب اعتبار 
  .شود می

     ** هاي غیر قطعی پرداختبابت اعتبار هزینه 
 **  اعتبار هزینه تامین شده  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
  **  عـملیات جـاري بابت پـیـش پــرداخــت  
 **  عـملیات جـاري بابت عــلـی الـحـسـاب  
  **  عـملیات جـاري بابت گردان پـرداخـت تنخواه  
  **  بــیـــمــه پــرداخـــــــتنی  
  **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی  
  **  1ســـپـــرده هاي پرداخـــتـــنی  
  **      بـانـک پــرداخـت هزینه  
  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک   
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              



 نظام حسابداري بخش عمومی   40

 .عملیات شناسایی وجوه سپرده در بخش حسابداري وجوه مذکور ارایه گردیده است -1

  .باشد می گردان پرداخت الحساب و تنخواه پرداخت، علی بدیهی است تامین اعتبار ثبت مذکور معادل مبلغ هزینه پس از کسر مبلغ مستهلک شده پیش
 

  دریافتی ها تضمینبه هنگام کاهش   ):21( ثبت شماره

  
  و کسور مربوط تعهدات پرداختنیبه هنگام تسویه و پرداخت   ):22( ثبت شماره

  .الزم به یادآوري است؛ تعهدات مربوط به بیمه و مالیات بایستی در موعد قانونی مقرر تسویه و پرداخت گردد   

در اختیار سایر واحدها قرار دهنـد،  پرداخت در برخی موارد ممکن است واحدها وجوهی را به عنوان تنخواه گردان  ):23( ثبت شماره
مصـرف  تسویه و اسناد و مـدارك مربـوط بـه     موعد قانونی مقرردر بایستی گردان پرداخت  وجوه دریافتی از محل تنخواهدر این وضعیت 
جـه و پـس   ودریافت کننده واحد سوي ارسال اسناد و مدارك مربوط از در صورت  .واگذارکننده وجوه ارسال گردد واحدوجوه مذکور به 

  .نماید اعمال میرا حسب مورد ثبت هاي ذیل ها توسط واحد واگذارکننده تنخواه گردان پرداخت، واحد دریافت کننده وجه  از تایید آن

  **  ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب  
  .شود شناسایی می هاي قطعی حساب اعتبار هزینه مصرف شده به میزان پرداخت

      ** اعتبار هزینه مصرف شده
 ** هاي غیر قطعی پرداختبابت اعتبار هزینه   
  **  اعتبار هزینه تامین شده  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ي دریافتیها تضمین  -طرف حساب انتظامی
  **  ي دریافتیها تضمین  -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ عنوان حساب معین

    **  ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب
    **  بــیـــمــه پــرداخـــــــتنی
    **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی

  **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه    
  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              

  
      ** اعتبار هزینه مصرف شده

  **  اعتبار هزینه تامین شده  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب عنوان مبلغ عنوان حساب
   **   حساب ها و اسناد پرداختنی

  **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه  
  **  عـملیات جـاري بابت پیش پرداخت    
 **  عـملیات جـاري بابت علی الحساب    
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 :توضیحات

به واگذارکننده عودت داده شود و بـا   بایستیداشته باشد، این وجوه مانده گردان دریافتی  در صورتی که وجوه مصرف نشده از محل تنخواه )الف
  .استفاده از سرفصل حساب بانک وجوه سایر منابع اعمال حساب گردد

هاي مربوط در پایان دوره مالی و  هاي غیرقطعی انجام شود و مانده حساب گردان پرداختی به عاملین ذیحساب پرداخت از محل تنخواه چنانچه )ب
هـاي   پس از تایید ذیحسابی مربوط از دفاتر عاملین ذیحساب خارج شود، ذیحسابی مورد نظر مجاز به تفویض مسولیت پیگیري و تسویه پرداخت

گردان پرداخت را در مقابل  بر این اساس ذیحسابی واحد گزارشگر تفویض کننده بایستی تنخواه. باشد لین ذیحساب در سال آتی میغیرقطعی به عام
ها و اسناد پرداختنی در دفاتر خود  غیرقطعی موردنظر را در مقابل حساب هاي هاي مذکور شناسایی و عامل ذیحساب مربوط بایستی پرداخت پرداخت

  .دشناسایی نمای
جمعی ایجاد شده باشد مسئولیت پاسخگویی و  اسناد واخواهی و یا کسري ابواب ،دریافتیپرداخت گردان  که از محل تنخواه در صورتی )پ

هاي الزم را نیز  پیگیري بایستیگردان نیز  کننده تنخواه واحد پرداختدر ضمن . باشد گردان می کننده تنخواه پیگیري آن بر عهده واحد دریافت
گردان  ها و اسنادپرداختنی در دفاتر دریافت کننده تنخواه در پایان دوره مالی معادل حساب کسري و اسناد واخواهی در مقابل حساب. انجام دهد

ها  ابدر سایر حسایجاد شده معادل کسري و اسناد واخواهی گردان  کننده تنخواه در دفاتر واگذاراز سوي دیگر، . شود به دوره مالی بعد منتقل می
  .شود گردان پرداخت شناسایی می و اسناد دریافتنی در مقابل حساب تنخواه

  
  و تایید اسناد و مدارك مربوط به تنخواه گردان پرداختپس از دریافت  ):24(ثبت شماره 

هاي غیرقطعی تغییر نماید، نـوع پرداخـت غیرقطعـی نیـز      هاي غیرقطعی به یک حساب دیگر پرداخت چنانچه یک حساب مربوط به پرداخت   
  .هاي غیرقطعی تغییر یابد بابت پرداخت هزینهبایستی در سطح تفصیلی حساب اعتبار 

  

   

  **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع                
  

   **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامیطرف 
  **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی  

 )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار( ماهیت حساب
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    **  بندي اقتصادي دولت تفکیک طبقهها به  هزینه
    **  عـملیات جـاري بابت پیش پرداخت
   **  عـملیات جـاري بابت علی الحساب

  **  جاريتنخواه گردان پرداخت بابت عملیات    
  

   **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی
  **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامیطرف   

  گردان پرداخت قطعی از محل تنخواههاي  به میزان پرداخت
      ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** هاي غیر قطعی پرداختبابت اعتبار هزینه   
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  جاري و پیش پرداخت سالپرداخت واریز نقدي تنخواه گردان  شناسایی ):25( ثبت شماره

  
  ه شدهواخواهی اسناد ارایبه هنگام ): 26( ثبت شماره

گـردان پرداخـت و    در برخی موارد ممکن است به علت نقص مدارك یا مغایرت با قوانین و مقررات، مدارك و مستندات مربوط به تسویه تنخواه   
منتقـل   هزینـه اسناد واخـواهی شـده    -ها و اسناد دریافتنی هاي یاد شده به حساب پیش پرداخت قابل قبول نباشد، در این حالت مانده حساب

  .شود می
  

  و یا عدم رفع اسناد واخواهی شده پرداخت واگذار شده به اشخاص پیشدر یجاد کسري در صورت ا): 27( ثبت شماره

ها منظور  جمعی در حساب کسري ایجاد شود، بنابراین ارزش ریالی آن به صورت کسري ابواب واحد گزارشگر منابع جاريگاهی ممکن است در    
، برداشت از حساب بانکی بـه  پرداخت گردان جمعی گیرندگان تنخواه ایجادکسري در ابوابجمعی می توان به  از مصادیق کسري ابواب. خواهد شد

انتظـار نـرود کسـري     چنانچـه  .اشاره کـرد ...  موجب احکام صادره توسط مراجع قانونی یا برداشت از حساب بانکی به دلیل اختالس، سرقت و 
الزم بـه   .ها گزارش گردند بندي سایر دارایی ها در طبقه ضروري است این حساب جمعی یا اسناد واخواهی در دوره آتی تعیین تکلیف شود، ابواب

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین
   **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه

    **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک 
     **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی

     **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            
  **  عـملیات جـاري بابت گردان پـرداخـت تنخواه  
  **  عـملیات جـاري بابت پـیـش پــرداخــت  

 یافته،  اعتبار اختصاصی و اعتبار ابالغیاز محل اعتبار تخصیص پرداخت  و تنخواه گردان پرداخت به میزان واریز نقدي پیش

   **  اعتبار هزینه تخصیص یافته
   **  اعــتـبـار هــزیــنــه

    **  اعــتـبـار هزینه ابـــالغـی
 ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت  
  

   **  ي دریافتیها تضمین  -طرف حساب انتظامی
  **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  هزینه اسناد واخـواهی شده -ها و اسناد دریافتنی حساب
  **  عـملیات جـاري بابت گردان پـرداخـت تنخواه  
  **  عـملیات جـاري بابت پـیـش پــرداخــت  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  هزینه کسري ابواب جـمعی -ها و اسناد دریافتنی حساب
  **  اسناد واخـواهی شده هزینه -دریافتنیها و اسناد  حساب  
  **  عـملیات جـاري بابت پـیـش پــرداخــت  
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هـاي واخـواهی    د، مبلغ حساب کسري ابواب جمعـی در گـزارش حسـاب   هریور ماه کسري یاد شده رفع نگردکه تا پایان ش در صورتیذکر است؛ 
   .شود حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور ارایه می همراه صورت ، به)هاي پس از انقالب قانون تفریغ بودجه سال )4(ماده  )4(موضوع بند (

  
، گـردد رفـع   مربـوط کسـري  یـا  اسـناد  ، ابواب جمعی کسرياسناد واخواهی یا چنانچه در سال شناسایی ): 28( ثبت شماره

  .شود هاي ذیل در دفاتر اعمال می ثبت

  
  پس از شناسایی آن هاي مالی دورهدر  جمعی اسناد واخواهی شده و کسري ابوابرفع ): 29( ثبت شماره

  
که تا پایان شهریور ماه سال بعد کسري ایجاد شده رفع گردد؛ ذیحسابی مربوط مراتب را به دادسراي دیوان محاسبات کشور و وزارت  در صورتی

هاي عملکرد سال ایجاد کسري را اصالح و به  هاي اصالحی یادشده در سال رفع کسري، فرم اعمال ثبتامور اقتصادي و دارایی اعالم و پس از 
براي اعمال در ) موافقتنامه، اعالمیه تخصیص اعتبار، تاییدیه وجوه دریافتی از خزانه، تاییدیه وجوه واریزي به خزانه(همراه مدارك مربوط 

 .نماید ل کشور به مراجع قانونی ارایه میحساب عملکرد ساالنه بودجه ک اصالحیه صورت

هـاي مـالی    دورهدر صورت واریز نقدي کسري ابواب جمعی یا اسناد واخواهی شـده از سـوي اشـخاص در    ): 30(ثبت شماره 
  پس از شناسایی آن

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
  **  کسري ابواب جـمعی هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
 **  اسناد واخـواهی شده هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب  

  
      ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تـعـدیـالت سـنـواتـی
  **  اسناد واخـواهی شده هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
  **  جـمعی هزینهکسري ابواب  -ها و اسناد دریافتنی حساب  

  
      ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه
    **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک 

   **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی
   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع

  **  اسناد واخـواهی شده هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
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هاي بعد از ایجاد کسري ابواب جمعی، وجوه حاصل از رفع کسري به حساب بانک مربوط واحد گزارشگر واریز گردد و بـر   که در سال در صورتی   
به هنگام واریز وجوه یادشده به حسـاب مربـوط   واحد گزارشگر اساس قوانین و مقررات مربوط واحد مذکور مجاز به استفاده از این وجوه نباشد، 

  .بت منابع اختصاصی استفاده نمایداز سرفصل حساب وجوه ارسالی بابت منابع عمومی یا حساب وجوه ارسالی با بایستی نهخزا

  
  کیبان هاي برداشت از حسابصالح و  صادره از مراجع ذيتعهد آور احکام ): 31( ثبت شماره

 صالح ذياز سوي مراجع تعهد آور به هنگام صدور احکام ): 31-1(ثبت شماره 

 

الـذکر   فوق تعهداتتکافوي یا وجوه سایر منابع واحدگزارشگر درصورتی که اعتبار مصوب تخصیص یافته  ):31-2( ثبت شماره
بـه صـورت زیـر     منـابع مربـوط  ؛ مبلغ برداشت پـس از انجـام تـامین    واقع شودمورد قبول تعهدات شناسایی شده را بنماید و 
  .شود شناسایی می

بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، وزارتخانه ها و موسسات دولتی  مکلفند وجـوه مربـوط بـه       
 محکوم به دولت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار سال هاي قبل و در صورت عدم امکان تامین، در بودجه سـال بعـد منظـور و   

ماه پس از صدور حکم تامین شود، پرداخت قطعی شناسـایی خواهـد    18در صورتی که اعتبار الزم براي وجوه محکوم به دولت تا . خت نمایدپردا
هـاي   شـرکت (کننده از بودجه عمومی دولت  هاي اجرایی استفاده صالح در مورد سایر دستگاه که احکام قطعی از سوي مراجع ذي در صورتی. شد

در ثبت فوق تامین  بدیهی است  .سال و نیم براي تامین اعتبار وجود ندارد صادر شود، مهلت یک) ت و نهادهاي عمومی غیردولتیدولتی و موسسا
  .مذکور انجام شده است پرداختاعتبار الزم قبل از 

  **  کسري ابواب جـمعی هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
 از محل اعتبار تخصیص یافته، اعتبار اختصاصی و اعتبار ابالغیپرداخت  پرداخت و تنخواه گردان پیشبه میزان واریز نقدي 

   **  اعتبار هزینه تخصیص یافته
   **  اعــتـبـار هــزیــنــه

    **  اعــتـبـار هزینه ابـــالغـی
 ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
  **  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي    

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي
  **  هــزیــنــهبـانـک پــرداخـت     
  **  ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              

  
      ** اعتبار هزینه مصرف شده

  **  اعتبار هزینه تامین شده    
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صـالح   الزم در مهلت قانونی تعیین شده براي پرداخت احکام صـادره از مراجـع ذي   منابعدر صورتی که  ):31-3( ثبت شماره
تامین نشود و برداشت وجه از سوي اشخاص انجام شود، کسري وجوه ایجاد شده بر اساس اعالمیه بانکی مربوط به شرح ذیـل  

  .شود شناسایی می

هـاي قـانونی الزم توسـط     صالح براي اقدام به هنگام ایجاد کسري ابواب جمعی برداشتی، مراتب برداشت به موجب احکام صادره از مراجع ذي     
دارایی اعالم و موضوع تـا حصـول نتیجـه نهـایی     ذیحساب به دادسراي دیوان محاسبات کشور، واحد گزارشگر ذیربط و وزارت امور اقتصادي و 

هاي غیر قابل برداشت خزانه صرفاً بایستی با تشخیص و دستور خزانه صورت پـذیرد و لـذا    دستور پرداخت از حساب در ضمن .شود پیگیري می
دلیل نبود  بههی است در ثبت مذکور بدی. باشد توقیف و برداشت از حساب درآمدي بدون کسب نظر مکتوب خزانه یا خزانه معین استان ممنوع می

  .شود ها تامین اعتبار انجام نمی اعتبار مصوب تخصیص یافته، براي این گونه برداشت

  

صالح از حساب بانکی عامل ذیحساب انجام شـود، بـه    چنانچه برداشت وجه به موجب احکام صادره از مراجع ذي ):31-4(ثبت شماره 
  .گردد هاي ذیل در دفاتر واحد گزارشگر اعمال می نخواه گردان پرداخت، ثبتمحض اطالع از کسري ایجاد شده در ت

  
  .کسري مربوط رفع گرددچنانچه در سال شناسایی کسري ابواب جمعی برداشتی، منابع الزم تامین و  ):31-5( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي
  **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه    
  **  ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              

  
      **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی     

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

  **  گردان پـرداخـت بابت عـملیات جـاري تنخواه  
  اي مربوط هاي بودجه تعدیل حساب

      ** اعتبار هزینه تخصیص یافته
  ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت  

  
      **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی     

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

      **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی 
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  .پس از شناسایی آن تامین شود هاي مالی دورهچنانچه منابع الزم براي رفع کسري ابواب جمعی برداشتی، در  ):31-6(ثبت شماره 

  
  پس از شناسایی آن هاي مالی دورهاز سوي اشخاص در  در صورت واریز نقدي کسري ابواب جمعی برداشتی ):31-7(شماره ثبت 

  
   غیرنقدي کارکنانبه هنگام خرید بن و پس از تامین اعتبار الزم ): 32( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بـن غـیـر نـقـدي -ها و اسناد دریافتنی حساب

 
 

  **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه
  

  
  **  پــرداخـت هـزیـنـه ابـــالغــیبــانــک 

  
  

 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی

 **          سایر منابــــــعانک وجـــوه ب  

  **  ها و اسناد پـرداخـتـنـی حساب  
  .باشد نمی اي هاي بودجه شناسایی حساببه ذکر است؛ براي وجوه سایر منابع نیازي به   الزم   

  

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی     
  

    ** اعتبار هزینه مصرف شده

  **  تخصیص یافتهاعتبار هزینه   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه
    **  ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک 
   **  پــرداخــت اختصاصیبــانــک 

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            
  ** تـعـدیـالت سـنـواتـی    

  
    **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی     
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  کارکنانبه به هنگام تحویل بن غیرنقدي ): 33( ثبت شماره
 بستانکار بدهکار
 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
  

 **  بـن غـیـر نـقـدي -ها و اسناد دریافتنی حساب
  

     **  اعــتــبــار هـــزیــنــه مــصـرف شــده
 **  اعــتــبــار هـــزیــنــه تامین شده  

بدیهی است؛ . ي آن بازگردانده شود به فروشنده بایستیهاي خریداري شده واحد گزارشگر باقی مانده باشد،  مالی بن دورهکه در پایان  در صورتی
اي مرتبط  هاي بودجه و حسب مورد حساب شناسایی بن غیرنقدي -ها و اسناد دریافتنی به هنگام دریافت وجه، بانک مربوط در مقابل حساب

  .گردد تعدیل می
  

مطابق قوانین و  مالی اتیا موسسها  پس از تامین اعتبار الزم و به هنگام خرید کارت هدیه از بانک): 34( ثبت شماره
 مقررات مربوط

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  کـارت هـدیـه
  **  پــرداخـت هــزیــنــهبــانــک   
  **  ابـــالغــیپــرداخـت هـزیـنـه بــانــک   
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  

  **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              
  **  ها و اسناد پـرداخـتـنـی حساب  

  .باشد اي نمی هاي بودجه الزم  به ذکر است؛ براي وجوه سایر منابع نیازي به شناسایی حساب   

  
  کارت هدیه به اشخاص طبق قوانین و مقررات مربوطبه هنگام واگذاري ): 35( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
  **  کـارت هـدیـه  

  
     ** اعتبار هزینه مـصـرف شـده

 ** اعتبـار هـزیـنـه تـامـیـن شـده  
به بانک یا موسسه مالی فروشنده  بایستیي خریداري شده واحد گزارشگر باقی مانده باشد،  هاي هدیه که در پایان دوره مالی کارت در صورتی   

اي  هاي بودجه بدیهی است؛ به هنگام دریافت وجه، بانک مربوط در مقابل حساب کارت هدیه شناسایی و حسب مورد حساب. آن بازگردانده شود
  .گردد ط تعدیل میمرتب

  



 نظام حسابداري بخش عمومی   48

   مالی در پایان سالپرداخت نشده شناسایی هزینه هاي تحقق یافته ): 36( ثبت شماره

  
انجـام   د،شون شناسایی می) استهالكنظیر مزایاي پایان خدمت کارکنان و (هایی که در مقابل ذخایر  براي هزینهتامین اعتبار الزم به ذکر است؛    
 همچنین ذخیـره  .صادق است باشد نیز صیص یافته دوره جاري میهایی که مازاد بر اعتبار تخ درضمن، این موضوع در مورد تمام هزینه .شود نمی

  .گردد می نیز در مقابل حساب تعدیالت سنواتی شناساییمزایاي پایان خدمت کارکنان هاي قبل  سال ي شناسایی نشده

  رداخت مزایاي پایان خدمت کارکنانبه هنگام پ): 37( ثبت شماره

  
  مالی دورهدر پایان  الحساب ذخیره علیشناسایی ): 38( ثبت شماره

  

  
مانده علی الحساب در صورت وضعیت مالی پس در پایان سال معادل مانده علی الحساب شناسایی می شود به نحوي که ذخیره علی الحساب      

الحساب در سال  علی چنانچهبدیهی است،  .نمی شود افشاعلی الحساب در صورت وضعیت مالی حساب سرفصل لذا  ،صفر باشد آن از کسر ذخیره
  شود،   به هزینه منظور می) 20(ایجاد تسویه شود، بر اساس ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 ....)مانند آب، برق و گاز و (هاي تحقق یافته پرداخت نشده  هزینه

   **  دولتبندي اقتصادي  ها به تفکیک طبقه هزینه
  **  هاي تحقق یافته ذخیره هزینه  

 هزینه مزایاي پایان خدمت کارکنان

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
  **  کارکنان ذخیره مزایاي پایان خدمت  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اعتبار هزینه تامین شده
  **  اعتبار  هزینه تخصیص یافته    
  **  اعــتـبـار هزینه ابـــالغـی  
  

   **  کارکنان ذخیره مزایاي پایان خدمت
  **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه    
  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
  

      ** اعتبار هزینه مصرف شده
  **  اعتبار هزینه تامین شده  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

  **  عـملیات جـاري بابت ذخـیره علی الحساب  
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  ها بستن حساب
  هاي موقت بستن حساب ):39( شماره ثبت

مانده حساب . شود هاي صورت تغییرات در وضعیت مالی استفاده می ی موقت و واسطه براي انتقال حسابحساب خالص تغییر در وضعیت مالی به عنوان حساب -1
  .شود باشد و با حساب ارزش خالص بسته می میکار انبدهکار یا بست حسب موردمذکور 

  
  هاي دایمی بستن حساب ):40( شماره ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اعـــــتبار هــزیــنــه   ودجـــــــه ـب

  **    هــنــزیــهار ـبـاعــــت  
  **  تخصیص یافـته      ار هــزیــنــه  ـبـاعــــت  
 **  اعـــــتبار هــزیــنــه   هــا حــوالـــه  

 **  ابـــالغـیار هــزیــنــه  ـبـاعـــت  

  **  دهـتامــــین شار هــزیــنــه  ـبـاعـــت  
  ** دهـرف شـصـه مـنــزیــهار ـبـاعـــت  
 

   **  بـابـت عـملیـات جـاريدریافتــــــــــی 
     **  دریافــــــــتی از محل درآمدهاي اختصاصی

     **  هـا هــدایــا و کــمـک
     **  سایر منابــع از محلدریافــــــــتی 

  **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه  
 **  1خالص تغییر در وضعیت مالی  
  

      **  خالص تغییر در وضعیت مالی
  **  ارزش خـــالـــص  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  ها و اسناد پرداختنی حساب
     **  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

     **  بــیـــمــه پــرداخـــــــتنی
     **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی

     **  سـپــرده پــرداخـتـنـی
      **  عـملیات جـاري بابتذخـیره علی الحساب 
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پرداخت  گردان مانده حساب تنخواهباشد،  بعد دوره مالی بهخود گردان پرداخت  تنخواهانتقال  مجاز به ،که واحد گزارشگر طبق قوانین و مقررات مربوط در صورتی   
  .شود شناسایی می دایمیي ها از محل عملیات جاري در بستن و افتتاح حساب

   

     **  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي
      **  هـاي تـحقق یـافـتـه ذخـیـره هـزیـنـه
      **  ارزش خـــالـــص

 **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه    

  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی    

 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع                

  ** بندي اقتصادي دولت طبقهها طبق  موجودي    
  **  عـملیات جـاري بابت پـیـش پـرداخـت    
 **  عـملیات جـاري بابت عـلـی الـحـسـاب    

  **  اسناد واخـواهی شده هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب    
  **  کسري ابواب جـمعی هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
  **  ارزش خـــالـــص  

   .شود در نظر گرفته میاي ذیل  هاي بودجه هاي غیرقطعی مربوط، حساب به میزان مانده وجوه مصرف نشده قابل انتقال به سال بعد و پرداخت
     **  بـودجـــــــه  اعـــــتبار هــزیــنــه  

  **  اعـــــتبار هــزیــنــه    
 **  اعـــــتبار هــزیــنــه  تخصیص یافـته        

 **  اعـــــتبار هــزیــنــه  ابـــالغـی  

  **  اعـــــتبار هــزیــنــه  تامــــین شده  
 ** هاي غیر قطعی پرداخته بابت ـنـزیـهاعـــــتبار   
 

   **  ي دریافتیها تضمین  -طرف حساب انتظامی
  **  ي دریافتیها تضمین  -حساب انتظامی  

  
      **  برداشتیکسري ابواب جمعی  -حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی     
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  هاي دایمی افتتاح حساب
  .گردد هاي فوق افتتاح می می با معکوس نمودن ثبتهاي دای بعد مانده حسابمالی  دورهدر      
  

  خزانهحساب به مربوط مصرف نشده منابع به هنگام واریز مانده  ):41(ثبت شماره 

واحد گزارشگر ملزم به تسـویه   چنانچهالزم به ذکر است؛ . شود در صورت وجود مجوز قانون مبنی بر انتقال وجوه مذکور، ثبت فوق اعمال نمی   
حساب بانـک وجـوه    ،مانده وجوه مصرف نشده سایر منابع دریافتی از خزانه در پایان دوره مالی باشد، به هنگام واریز آن به حساب مربوط خزانه

مانده وجوه مصرف نشده برخی از واحدهاي مطابق مجوزها و ضوابط مربوط که  همچنین در صورتی .شود سایر منابع نیز در ثبت فوق بستانکار می
دد، به هنگام واریز رگها واگذار  واریز و در سال بعد به آننزد خزانه به حساب خاصی  دوره مالیدر پایان ) نظیر ستاد کل نیرهاي مسلح(گزارشگر 

حساب بانـک   بدیهی است، پس از دریافت مجدد وجوه مذکور. شود ها و اسناد دریافتنی بدهکار و بانک مربوط بستانکار می وجوه یادشده حساب
  .گردد ها و اسناد دریافتنی بستانکار می وجوه انتقالی مربوط بدهکار و حساب

  
  قبل به سال بعد هاي سالدر صورت وجود مجوز قانون مبنی بر انتقال مانده وجوه مصرف نشده  :)42(ثبت شماره 
  در سال جاري حساب مربوطمصرف نشده سال قبل به  منابعمانده انتقال به هنگام  :)42-1(ثبت شماره 

  
، یافتـه اسـت  هـاي مـالی قبـل کـه بـه سـال جـاري انتقـال          دورهاي  بودجـه میزان وجوه مصرف نشده  به ):42-2(ثبت شماره 

  .شود شناسایی میدر سال جاري  ،به همراه وجوه یادشدهاي ذیل  هاي بودجه حساب

 بستانکار بدهکار

 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

   **  یـومـمـع مـنـابـعت ـابـی بـالـوه ارسـوج
      ** وجـوه ارسالی بابت منابع اختصاصی

 **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه   

  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک   
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  هـنـزیـی هـالـبــانـک وجــوه انتق

 **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه  

 **  ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک   

 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  اعـــــتبار هــزیــنــه  
   **  اعـــــتبار هــزیــنــه  تخصیص یافـته      

   **  اعـــــتبار هــزیــنــه  ابـــالغـی
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هنگـام   بـدیهی اسـت، بـه   . شود شناسایی می )مصرف نشده( اي مذکور در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی هاي بودجه حسابالزم به ذکر است،    
شناسـایی   )مصـرف نشـده  ( اي الزم در سطح تفصیلی بـا عنـوان انتقـالی    هاي بودجه هاي قبل در سال جاري، حساب مصرف وجوه یادشده سال

  .باشد اي اعتبار هزینه تنها مربوط به اعتبار هزینه با ماهیت اختصاصی می در ضمن، حساب بودجه .شوند می
هـاي غیرقطعـی    بابـت پرداخـت   هزینـه اي اعتبار  هاي قبل پرداختی غیرقطعی انجام و حساب بودجه از محل وجوه مصرف نشده سال نچهچنا   

افتتـاح  ) سنواتی(اي مذکور در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی  شناسایی شود، در صورت انتقال مانده حساب یادشده به سال بعد، حساب بودجه
  . گردد می

  

 کـه  ....) الحسـاب و   پرداخـت، علـی   پـیش (هاي مالی قبـل   دوره اي بودجهغیرقطعی  يها میزان پرداخت به ):43(شماره ثبت 
سـال   در ،مربـوط دایمـی  هاي  اي ذیل به همراه حساب هاي بودجه  ، حسابسال جاري انتقال یافته استبه ها  آنحساب مانده 
  .شود شناسایی میجاري 

همچنـین، پـس از تسـویه    . شـود  شناسـایی مـی  ) سنواتی(اي مذکور در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی  هاي بودجه حسابالزم به ذکر است،    
تسـویه   چنانچـه  .گـردد  شناسـایی مـی  ) سـنواتی (در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی اعتبار هزینه مصرف شده   ، حسابغیرقطعیهاي  پرداخت
اي فوق با ثبت معکوس از دفـاتر   هاي بودجه ، حسابصورت واریز نقدي انجام شود، پس از شناسایی رویداد مالی مربوط هاي غیرقطعی به پرداخت
  .شود خارج می

 

به حساب واحدگزارشگر هاي قبل  مربوط به سالپرداخت انتقالی  در صورتی که تمام یا بخشی از پیش): 44( ثبت شماره
  . شود به صورت ذیل شناسایی میواریز گردد، وجوه مربوط 

  
  

    **  اعـــــتبار هــزیــنــه  تامــــین شده

 **  بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزیــنــه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معینعنوان 

   ** هاي غیر قطعی پرداختاعتبار هزینه بابت 
 **  بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزیــنــه   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین
    **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه

      **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک 
     **  یـاصـصـتـبــانــک پــرداخــت اخ

     **  ابــــــع            ـنـر مـایـک وجـــوه سـانـب
  **  عـملیات جـاري بابت پـیـش پـرداخـت    

  .یابد اي در سطح تفصیلی انتقالی کاهش می بودجه هاي حساب
   **  هــزیــنــهبـودجـــــــه اعـــــتبار 

 ** هاي غیر قطعی پرداختاعتبار هزینه بابت     
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هاي قبل به حساب واحدگزارشگر  الحساب انتقالی مربوط به سال علیتمام یا بخشی از در صورتی که ): 45(ثبت شماره 
  . شود واریز گردد، وجوه مربوط به صورت ذیل شناسایی می

  
پرداخت و  حاصل از پیشکه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، واحد گزارشگر ملزم به واریز وجوه  در صورتی): 46(ثبت شماره 

  .شود میشناسایی  لیذبه حساب خزانه به صورت مذکور به حساب خزانه باشد، واریز وجوه الحساب انتقالی  علی

  .شود به عنوان واگذاري دارایی مالی در نظر گرفته میواحد گزارشگر هاي تفصیلی  بدیهی است؛ وجوه ارسالی فوق در حساب   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه
      **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک 

     **  یـاصـصـتـبــانــک پــرداخــت اخ
     **  ابــــــع            ـنـر مـایـک وجـــوه سـانـب

 ** تـعـدیـالت سـنـواتـی    

  
      **  عـملیات جـاري الـحساب بـابـت عـلـی ذخـیره 

  **  ات جـاريـعـملی الـحساب بـابـت عـلـی    
  .یابد اي در سطح تفصیلی انتقالی کاهش می بودجه هاي حساب

   **  بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزیــنــه
 ** هاي غیر قطعی رداختـپاعـتـبـار هـزیـنـه بـابـت     

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  یـومـمـع عـابـنـمابت ـی بـالـوه ارسـوج
      ** ابع اختصاصیـنـابت مـالی بـوجوه ارس

  **  بـانـک پــرداخـت هــزیــنــه   
  **      ابـــالغــیهـزیـنـه پــرداخـت بــانــک     
 **  یـاصـصـتـبــانــک پــرداخــت اخ    



  
  

  

  
  

  فصل سومفصل سوم
  حسابداري حقوق و مزایاي مستمر کارکنانحسابداري حقوق و مزایاي مستمر کارکنان
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  قدمهم -1
مسئولیت هماهنگی در نظام پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان واحـدهاي گزارشـگر منـدرج در قـانون بودجـه سـاالنه کـل        

ک از بر این اساس اعتبار حقوق و مزایاي مستمر کارکنان، بـه تفکیـ  . باشد ي وزارت امور اقتصادي و دارایی می کشور، بر عهده
از سوي دیگر در قـانون مـذکور و در ذیـل اعتبـار وزارت امـور اقتصـادي و       . شود بینی می ها در قانون بودجه پیش سایر هزینه

بینی گردیده اسـت کـه اعتبـار     به مبلغ یک ریال پیش "اعتبار حقوق و مزایاي کارکنان"اي تحت عنوان  دارایی، ردیف متفرقه
ي وزارت امور اقتصادي و دارایی منظور  مورد اشاره در ابتداي سال از کل اعتبار دستگاه اجرایی کسر و به اعتبار ردیف متفرقه

 . شود می

اهانـه بـه وزارت امـور    مربوط را به صـورت م  کسورمستمر و  يواحدهاي گزارشگر موظفند فهرست تایید شده حقوق و مزایا
پس از پرداخت ماهانه حقوق و مزایاي مسـتمر کارکنـان و کسـورات متعلقـه توسـط خزانـه،       . اقتصادي و دارایی ارسال نمایند

اعتبار مذکور از اعتبار وزارت امور اقتصادي و دارایی کسر و بر اساس تاییدیه خزانه، به اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار و وجـوه  
خزانه خالص حقوق و مزایاي مستمر کارکنان را در وجه بانـک پرداخـت   . شود اجرایی اضافه می  ه مربوط دستگاهدریافتی برنام

هاي مزبور و سایر کسورات را به حساب بانک پرداخـت واحدگزارشـگر مربـوط     کننده حقوق و مزایا، کسور متعلقه را به حساب
ی سهم دولت و کارمند، بیمه تامین اجتماعی سهم دولـت و کارمنـد و   شامل مالیات، بیمه خدمات درمان کسور. نماید واریز می

باشد کـه توسـط واحـد     از قبیل اقساط وام، صندوق ذخیره کارکنان می کسورسایر . باشد بازنشستگی سهم دولت و کارمند می
  .شود متبوع پرداخت می

رست حقوق و مزایاي مستمر کارکنان با عنـوان  ذکر است که مبالغ مربوط به غیبت و کسري کار کارکنان نیز در فه  الزم به
مـذکور بـه عنـوان درآمـد عمـومی       کسـور . شـود  اعمال و به حساب بانک پرداخت واحدگزارشگر مربوط واریز مـی  کسور  سایر

  .گردد واحدگزارشگر شناسایی و به حساب مربوط نزد خزانه واریز و تاییدیه درآمدي آن اخذ می
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  حساب هاسرفصل  -3

  یلیحساب هاي تفص  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
    مصارف بودجه

  بودجه اعتبار هزینه بودجه واحــد گــزارشــگـر     
/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{نوع منابع به تفکیک 

مشخصات اعتبار ، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی 
 )ردیفابالغی و برنامه و / مصوب(

  *  

  اعتبار هزینه  اعتبار مصوب
/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{نوع منابع به تفکیک 

برنامه و (مشخصات اعتبار ، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی 
 و فصول اعتبار هزینه) ردیف

*    

  اعتبار هزینه تخصیص یافته  اعتبار تخصیص یافته
 انتقالی/ جاري عمومی و سال({نوع منابع  به تفکیک

برنامه و (مشخصات اعتبار   ،})مصرف نشده/ سنواتی(
 و فصول اعتبار هزینه) ردیف

  اعتبار هزینه ابالغی  اعتبار ابالغی
/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{نوع منابع  به تفکیک

دهنده، مشخصات  ابالغ، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی 
 و فصول اعتبار هزینه) برنامه و ردیف(اعتبار 

/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{نوع منابع  به تفکیک  اعتبار هزینه تامین شده  اعتبار تامین شده
مشخصات اعتبار  ،})مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی 

 و فصول اعتبار هزینه) ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(
  اعتبار هزینه مصرف شده  اعتبار مصرف شده

    ي جاريها دارایی

  موجودي نقد
  بـانـک پـرداخـت هـزیـنـه

بـانـک پـرداخـت هـزیـنـه     *  هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب
  ابـالغـی

    هاي جاري بدهی

پرداختنی حاصل از  اسناد و ها حساب
  اي عملیات مبادله

 حقوق و مزایاي پرداختنی

سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک
ابالغی و برنامه و / مصوب(اعتبار  اشخاص و مشخصات

  نوع سایر منابع/  )ردیف
  *  

  هاي جاري سایر بدهی

  بـیـمــه پـرداخـتـنـی
سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک نوع بیمه،

ابالغی و / مصوب(سال، اشخاص و مشخصات اعتبار ، )منابع
 نوع سایر منابع) / برنامه و ردیف

 حـق بـازنـشستـگی  *  
  پـرداخـتنی

سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک
ابالغی و برنامه و / مصوب(اشخاص و مشخصات اعتبار 

 نوع سایر منابع) / ردیف
  پـرداخـتـنـی سـایـر کـسـور

  مـالـیـات پرداخـــتنی
ها و اسناد  سـایـر حسـاب

  پـرداخـتنی
  *   به تفکیک اشخاص

    درآمدها
دریافتی از خزانه از محل اعتبارات 

  تخصیص یافته
دریافـتی از خزانه بابت حقوق و 

  مزایا
ابالغی و برنامه و / مصوب(به تفکیک مشخصات اعتبار 

 )ردیف
  *  

    ها هزینه
   *نوع مرکز هزینه،  بندي اقتصادي دولت، ریز فصل طبقهبه تفکیک بندي  ها به تفکیک طبقه هزینه  هـــزیــنـــه
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  یلیحساب هاي تفص  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
و مشخصات اعتبار ) سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع   اقتصادي دولت

  نوع سایر منابع) / ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(
   درآمدهاي شناسایی شده از طرف دولت

  درآمــــدهاي دولت

بندي  درآمدها به تفکیک  طبقه
شامل مالیات و عوارض، (مربوط 

درآمد حاصل از مالکیت دولت، 
فروش کاال و خدمات، جرایم و 

  )خسارات و سایر درآمدها

، )سایـر/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع درآمد 
 *   ) بندي بودجه شماره طبقه( درآمد مشخصات

    وجوه ارسالی به خزانه

 وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  وجوه ارسالی به خزانه

 هاي واگذاري دارایی/ درآمد(به تفکیک ماهیت منابع 
و مشخصات درآمد ) هاي مالی واگذاري دارایی/ اي سرمایه

 ) بندي بودجه شماره طبقه(

*    

 حسابداري حقوق و مزایاي مستمر کارکنان -4

  کاهش اعتبار مصوب بابت حقوق و مزایاي مستمر کارکنان:  )1(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  اعــتــبــار هـــزیــنــه بــودجــه

 **  هــنــزیـــار هــبــتــاع  
  

بیمه سهم دولـت   کسورمعادل ناخالص هزینه حقوق و مزایاي مستمر با احتساب اعتبارات اضافه شده بابت :  )2(ثبت شماره 
  .شود هاي ذیل در دفاتر اعمال می ، ثبت)بر اساس فهرست حقوق و مزایاي مستمر(به اعتبار واحدگزارشگر 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

 درصورت تامین اعتبار از محل اعتبار تخصیص یافته

   **  اعــتــبــار هـــزیــنــه

 **  بــودجــه اعــتــبــار هـــزیــنــه  

  
   **  اعــتــبــار هـــزیــنــه تخصیص یافته

 **  اعــتــبــار هـــزیــنــه  

 
   **  اعــتــبــار هـــزیــنــه تامین شده

 **  اعــتــبــار هـــزیــنــه تخصیص یافته  

  درصورت تامین اعتبار از محل اعتبار ابالغی
  **  اعــتـبـار هزینه ابـــالغـی

 



 نظام حسابداري بخش عمومی   58

 **  بــودجــه اعــتــبــار هـــزیــنــه  

  
  **  اعــتــبــار هـــزیــنــه تامین شده

 
  **  اعــتـبـار هـزیـنـه ابـــالغـی  

  
تر از مبلغ دریافتی مربوط باشد، اعتبار حقوق و مزایاي مسـتمر   بیشکه مبلغ اعتبار حقوق و مزایاي مستمر طبق آخرین موافقتنامه  در صورتی   

  .افزایش یابدمی بایست تا سقف آخرین موافقتنامه 
 

کـه  است شناسایی هزینه حقوق و مزایاي مستمر کارکنان معادل فهرست ناخالص حقوق و مزایاي مستمري  ):3(ثبت شماره 
  .شود ها منعکس می فهرست حقوق و مزایا در پایان ماه در حسابثبت زیر پس از تایید . شود به خزانه ارسال می

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  بندي اقتصادي دولت هـا به تفکیک طبقه هزینه
 **  یـنـتـمـه پـرداخـبـیـ  
 **  حـق بـازنـشستـگی پـرداخـتنی  
  **  پـــرداخــتــنــیمــالــیــات   
  **  پـرداخـتـنـی کسورسـایـر   
 ** رداخـتـنیـاي پـزایـوق و مـقـح  
 **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

حساب هزینه به میـزان ناخـالص   . شود میشناسایی  حساب سایر کسور پرداختنیدر  ...وام، صندوق ذخیره کارکنان و  اقساط مربوط بهبدهی    
تحـت  در ضمن غیبت و کسري کار کارکنان نیز به عنوان درآمد عمومی واحـد گزارشـگر   . باشد سهم کارفرما می کسورحقوق کارکنان به عالوه 

   .گردد میشناسایی کار  يجریمه غیبت و کسرحاصل از  درآمد عنوان

و واریز وجه نقد به حساب کارکنان و واحدگزارشـگر توسـط    کسورپس از دریافت اعالمیه مبنی بر پرداخت :  )4(ثبت شماره 
هـاي   همچنین واریز کسور متعلقه به حسـاب ساب بانکی کارکنان توسط خزانه و خزانه و واریز مبلغ خالص قابل پرداخت به ح

 .ذیربط، ثبت زیر در دفاتر اعمال می شود
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین نوانع
   ** هـزیــنــه ـترداخــــک پــــبــانـ

     **      بـانـک پـرداخـت هـزیـنـه ابـالغـی
    **  بـیــمـه پـرداخـتـنـی

   **  حـق بـازنـشستـگی پـرداخـتنی
    **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی

   ** تـنیـرداخـاي پـزایـحـقوق و م

 ** دریافــــــــتی از خـــــزانه بابت حقوق و مزایا  
اي ذیل  هاي بودجه هاي قطعی خزانه بابت بیمه، حق بازنشستگی، مالیات و خالص حقوق و مزایاي مستمر، حساب به میزان پرداخت

  .شود شناسایی می
      ** اعـتـبـار هــزیـنـه مصرف شـده

 **  تامین شدهاعــتــبــار هـــزیــنــه   
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  مرتبط با حقوق و مزایاي مستمرو واریز منابع  پرداخت سایر کسور:  )5(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
    **  پـرداخـتـنـی کسورسـایـر 

   ** یـومـمـع عـابـت منـابـی بـالـوه ارسـوج
  ** پــــــرداخــــــت هـزیــنــهبــانـــــک     
 **  ـزیـنـه ابـالغـیـبـانـک پـرداخـت ه  

  .شوند اي ذیل شناسایی می هاي بودجه ، حسابمرتبط با حقوق و مزایاي مستمرمنابع واریز و  کسورسایر   به میزان پرداخت
      ** اعـتـبـار هــزیـنـه مصرف شـده

 **  شدهاعــتــبــار هـــزیــنــه تامین   
باشد، حساب معین  هاي مربوط می بدیهی است، واحدگزارشگر باید براي هریک از کسور تکلیفی قانونی که مکلف به کسر و واریز آن به حساب     

  .شود، تائیدیه اخذ نماید هاي ذینفع که وجوه به حساب آنان واریز می جداگانه نگهداري و از سازمان

  ها بستن حساب:  )6(ثبت شماره 
  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  بــودجــه اعــتــبــار هـــزیــنــه
  

 
 **  اعــتــبــار هـــزیــنــه

  
 

 **  اعــتــبــار هـــزیــنــه تخصیص یافته

  
 

 **  اعــتـبـار هزینه ابـــالغـی

 **  اعــتــبــار هـــزیــنــه تامین شده   

  ** اعـتـبـار هــزیـنـه مصرف شـده   
  

   ** ـتی از خـــــزانه بابت حقوق و مزایادریافـ
    **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

 **  بندي اقتصادي دولت هـا به تفکیک طبقه هـزیـنـه    
 ** یـومـمـع عـابـت منـابـی بـالـوه ارسـوج  
  **  خالص تغییر در وضعیت مالی  
  

      **  خالص تغییر در وضعیت مالی
  **  ارزش خـــالـــص   

  
مزایـاي بازنشسـتگان و مـوظفین از طریـق واحـد گزارشـگر انجـام        حقـوق و  پرداخت وجوه  که در صورتی : )7(ثبت شماره 

از سـوي صـندوق بازنشسـتگی     و مـوظفین  مزایـاي بازنشسـتگی  حقوق و پس از وصول وجوه  بایستیواحد گزارشگر . شود می
مسـول دریافـت و پرداخـت    در این حالت، واحد گزارشـگر صـرفا   . مربوط، وجوه یاد شده را به حساب بانکی اعضاء واریز نماید

 .باشد ي صندوق بازنشستگی مربوط می عهده رب و موظفین مزایاي بازنشستگیحقوق و تعیین مبلغ ه مذکور بوده و وجو
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 میزان وجوه دریافتی از صندوق بازنشستگی مربوط به : )7-1(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ...بــانک پرداخت 

 ** ها و اســـناد پـرداخـتنی سـایـر حـساب  

  

  و موظفین مزایاي بازنشستگیحقوق و به هنگام پرداخت :  )7-2(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اســـناد پـرداخـتنی حـسابسـایـر 

 ** ...بــانک پرداخت   
  



  
  
  
  

  

    فصل چهارمفصل چهارم
  اياي  سرمایهسرمایه  ملیاتملیاتععحسابداري حسابداري 
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  سر فصل حساب ها -1

 حساب تفصیلی حساب معین حساب کل
 حساب ماهیت
 بستانکار بدهکار

  بــودجــه
  

 اي بودجه اعتبار سرمایه      واحــد گــزارشــگـربودجه 
/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{ منابعبه تفکیک نوع 

مشخصات اعتبار  و} 1)نشدهمصرف / سنواتی(انتقالی 
 )و ردیفپروژه  - طرحابالغی، / مصوب(

   * 

 اي اعتبار سرمایه اعتبار مصوب

/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{منابع به تفکیک نوع 
، مشخصات اعتبار })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی 

و فصول تملک دارایی هاي ) و ردیفپروژه  - طرح(
 اي سرمایه

*    
   

 اي تخصیص یافته اعتبار سرمایه اعتبار تخصیص یافته   
/ سنواتی ( انتقالی/ جاري سال({نوع منابع  به تفکیک

و پروژه  - طرح(مشخصات اعتبار ، })مصرف نشده
 اي هاي سرمایه و فصول تملک دارایی )ردیف

*  

 اي حواله اعتبار سرمایه  هــا حــوالـــه
، مشخصات )اختصاصی/ عمومی(منابع به تفکیک نوع 

و فصول  ابالغ گیرنده ،)و ردیفپروژه  -طرح(اعتبار 
  اي تملک دارایی هاي سرمایه

*  

 )و ردیف پروژه  -طرح (به تفکیک مشخصات اعتبار   اي سـرمـایـهکـنـتـرل اعـتـبـار   کــنـتـرل اعـتـبـار
 * 

 اي ابالغی اعتبار سرمایه اعتبار ابالغی

/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{به تفکیک نوع منابع 
، ابالغ دهنده، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی 

و فصول ) پروژه و ردیف -طرح(مشخصات اعتبار 
 اي هاي سرمایه تملک دارایی

*    

 اي تامین شده  اعتبار سرمایه اعتبار تامین شده      

/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{به تفکیک نوع منابع 
، مشخصات اعتبار })مصرف نشده /سنواتی(انتقالی 

و فصول ) پروژه و ردیف -ابالغی، طرح/ مصوب(
 اي تملک دارایی هاي سرمایه

*    

  هاي غیرقطعی  اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه  هاي غیرقطعی اعتبار پرداخت

/ عمومی{نوع پرداخت غیرقطعی، نوع منابع  به تفکیک
 مصرف/ سنواتی(انتقالی / جاري اختصاصی و سال

 -ابالغی، طرح/ مصوب(، مشخصات اعتبار })نشده
  اي و فصول تملک دارایی هاي سرمایه) پروژه و ردیف

* 
  

  اي مصرف شده اعتبار سرمایه  اعتبار مصرف شده

/ جاري اختصاصی و سال/ عمومی{نوع منابع  به تفکیک
مشخصات اعتبار  ، })مصرف نشده/ سنواتی(انتقالی 

و فصول ) ردیفپروژه و  -ابالغی، طرح/ مصوب(
 اي تملک دارایی هاي سرمایه

* 
  

  هاي جاري دارایی
  

 موجودي نقد

 اي بانک پرداخت سرمایه

 * به تفکیک مشخصات حساب هاي بانکی

   
   

  ابـالغـی اي سرمایه بـانـک پـرداخـت
 بانک پرداخت اختصاصی

 سـایــر مـنـابـعبــانـک وجــوه 
  اي وجــوه انتقالی سرمایه بــانـک  

تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات 
 اي سرمایه

، )2سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 
ابالغی، / مصوب (مشخصات اعتبار  اشخاص،سال، 
و فصول تملک  نوع سایر منابع/ ) پروژه و ردیف -طرح

 اي دارایی هاي سرمایه

*    
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 حساب تفصیلی حساب معین حساب کل
 حساب ماهیت
 بستانکار بدهکار

  بــودجــه
  

دریافتنی حاصل ها و اسناد  حساب
  اي از عملیات مبادله

 اسناد واخـواهی شده -ها و اسناد دریافتنی حساب
  اي سرمایه

، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 
ابالغی، / مصوب (سال، اشخاص، مشخصات اعتبار 

و فصول تملک  نوع سایر منابع/ ) پروژه و ردیف -طرح
  اي دارایی هاي سرمایه

* 
  

 جمعی کسري ابواب -ها و اسناد دریافتنی حساب
  اي سرمایه

نوع منابع موضوع کسري ابواب جمعی،  به تفکیک
، سال، اشخاص، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(

پروژه و  - ابالغی، طرح/ مصوب (مشخصات اعتبار 
و فصول تملک دارایی هاي  نوع سایر منابع/ ) ردیف
  اي سرمایه

*   

دریافتنی حاصل حساب ها و اسناد 
  اي از عملیات غیرمبادله

  حساب ها و اسناد دریافتنی
سال، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 

و )  بندي بودجه شماره طبقه(اشخاص، مشخصات درآمد 
 وضعیت مطالبات

* 
  

 ها موجودي
 بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي

نوع ، دولت بندي اقتصادي ریز فصل طبقهبه تفکیک 
مشخصات  ، سال،)سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع 

نوع /  )و ردیف پروژه -طرحابالغی، / مصوب(اعتبار 
 اي هاي سرمایه تملک داراییو فصول  سایر منابع

*    

  موجودي مربوط و سال طبقه  به تفکیک  3ها ذخیره کاهش ارزش موجودي
  *  

 ها پیش پرداخت
 اي عملیات سرمایهپیش پرداخت بابت 

، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 
ابالغی، / مصوب (سال، اشخاص، مشخصات اعتبار 

و فصول تملک  نوع سایر منابع/ ) پروژه و ردیف -طرح
 اي هاي سرمایه دارایی

*    
 پیش پرداخت مواد و کاال    

، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک   اي عملیات سرمایه علی الحـساب بابت  عـلـی الـحـسـاب
ابالغی، / مصوب (مشخصات اعتبار سال، اشخاص، 

و فصول تملک  نوع سایر منابع/ ) پروژه و ردیف -طرح
 اي هاي سرمایه دارایی

*    

  الـحـسـاب ذخیره عـلـی
ذخیره علی الحـساب بابت عملیات 

  *    4اي سرمایه

    هاي غیرجاري دارایی

 هاي ثابت مشهود دارایی

  دارایی در جریان تکمیل

، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 
پروژه  -ابالغی، طرح/ مصوب (سال،  مشخصات اعتبار 

هاي  و فصول تملک دارایی نوع سایر منابع/ ) و ردیف
 اي سرمایه

*    

اقتصادي بندي  ها به تفکیک طبقه دارایی
  دولت

نوع ، بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
مشخصات و ، سال )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع 

نوع / ) پروژه و ردیف -ابالغی، طرح/ مصوب (اعتبار 
  سایر منابع

*   

  مربوط  به تفکیک دارایی  5...استهالك انباشته 
  *  

  سال  دارایی مربوط وطبقه به تفکیک   6اـه یـش ارزش دارایـاهـره کـیـذخ
  * 

  نامشهود هاي دارایی
بندي اقتصادي  ها به تفکیک طبقه دارایی

  7 دولت

نوع ، بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
مشخصات  و ، سال)سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(منابع 

نوع / ) پروژه و ردیف -ابالغی، طرح/ مصوب (اعتبار 
  سایر منابع

* 
  

  هاي بلند مدت گذاري سرمایه
 *  به تفکیک شرکت  ها سرمایه گذاري در شرکت

  
 *  به تفکیک نوع و ماهیت  ها گذاري سایر سرمایه
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 حساب تفصیلی حساب معین حساب کل
 حساب ماهیت
 بستانکار بدهکار

  بــودجــه
  

  هاي جاري بدهی
  

ها و اسناد پرداختنی حاصل  حساب
 اي از عملیات مبادله

 ها و اسناد پرداختنی حساب
 ،)سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 

ابالغی، / مصوب (مشخصات اعتبار  و سال، اشخاص
 نوع سایر منابع/  )پروژه و ردیف -طرح

   * 

  ســپـرده هاي پرداخـتــنی
/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  ماهیت سپرده،به تفکیک 
/ مصوب (و مشخصات اعتبار ، سال، اشخاص )سایر منابع

  نوع سایر منابع) / پروژه و ردیف -طرحابالغی، 
  

* 

پرداختنی حاصل  اسناد و ها حساب
 اي از عملیات غیرمبادله

سال، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک   ها و اسـناد پرداخـتنی حساب
    ) بندي بودجه شماره طبقه(اشخاص و مشخصات درآمد 

* 

 )و ردیفپروژه  -طرح(به تفکیک  مشخصات اعتبار   اي دریافت اعتبار سرمایه پیش  ها دریافت پیش
  * 

  هاي جاري سایر بدهی

/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع بیمه، نوع منابع   بــیــمـه پرداخـــتنی
/ مصوب (مشخصات اعتبار  و ، سال، اشخاص)سایر منابع

 نوع سایر منابع/  )پروژه و ردیف -ابالغی، طرح
  مـالـیـات پرداخـــتنی *  

  صالح ذيذخیره احکام صادره از مراجع 
سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک

 پروژه -طرحابالغی و / مصوب(اشخاص، مشخصات اعتبار 
 *    نوع سایر منابع) / و ردیف

    ارزش خالص
  

  خالص تغییر در وضعیت مالی  خالص تغییر در وضعیت مالی
  * 

  خالص پایان دوره  ارزش
 *  مربوط  تفکیک طبقه  داراییبه   هـاي انتقـالـی دارایـی

 
  مربوط  به تفکیک طبقه دارایی  هـاي دریــافـتـی دارایـی

  * 

  مربوط  به تفکیک طبقه دارایی  تعدیالت سنواتی
 

* 

  مربوط و سال  به تفکیک طبقه دارایی  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی
  

*  
  درآمدها

  
محل اعتبارات خزانه از  از دریافتی

  تخصیص یافته
 اي سرمایه عملیاتدریافتی بابت 

ابالغی، / مصوب (به تفکیک مشخصات اعتبار 
 )پروژه و ردیف - طرح

   
   * 

خزانه از محل  از دریافتی
  دریافــــــــتی از محل درآمدهاي اختصاصی  درآمدهاي اختصاصی

  *   تفکیک  طـبـقـه هدیه و کمک دریافتیبه   هـا هــدایــا و کــمـک هاي بالعوض دریافتی کمک
  به تفکیک نـوع سـایـر مـنـابـع  دریـافـتـی از محل سـایـر مـنـابـع  سـایــر درآمــدهــا

  *  
  ها هزینه

  

بندي اقتصادي  ها به تفکیک طبقه هزینه  هـــزیــنـــه
  8دولت

مرکز  بندي اقتصادي دولت، ریز فصل طبقهبه تفکیک 
و ) سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع هزینه، 

) / ابالغی و برنامه و ردیف/ مصوب(مشخصات اعتبار 
  نوع سایر منابع

*  
  

درآمدهاي شناسایی شده از طرف 
    دولت

  درآمــــدهاي دولت

سود حاصل از واگذاري  - سایر درآمدها 
  ها دارایی

__    *  
درآمد برگشت کاهش ارزش  - سایر درآمدها 

  ها دارایی
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 حساب تفصیلی حساب معین حساب کل
 حساب ماهیت
 بستانکار بدهکار

  بــودجــه
  

بازیافت کاهش ارزش  - سایر درآمدها 
  ها موجودي

به تفکیک نوع و موضوع تضمین و وثیقه و اشخاص  هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی هاي انتظامی حساب    هاي انتظامی حساب
 واگذارنده 

*    

 *    هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی هاي انتظامی طرف حساب

سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی   هاي انتظامی حساب
 پروژه -طرحابالغی و / مصوب(اشخاص، مشخصات اعتبار 

  نوع سایر منابع) / و ردیف

*  
  

کسري ابواب جمعی  -طرف حساب انتظامی   طرف حساب هاي انتظامی
    برداشتی

*  

  .شود نگهداري حسابهاي معین و تفصیلی بر اساس این فهرست انجام می      
 

هاي  هاي غیر قطعی سال بخش سنواتی مربوط به پرداخت. شوند اي در سطح تفصیلی انتقالی به دو بخش سنواتی و مصرف نشده تفکیک می هاي بودجه حساب - 1
مصرف نشده  هاي قطعی و غیرقطعی از محل وجوه هاي غیرقطعی سنوات قبل و بخش مصرف نشده مربوط به پرداخت وضعیت پرداخت  قبل به منظور تکمیل فرم

باشند و براي تکمیل فرم وضعیت وجوه مصرف نشده  هاي قبل به سال بعد می هاي قبل واحدهایی است که  مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده سال سال
 . سنوات قبل در نظر گرفته شده است

هدایا و کمک هاي بالعوض، از جمله . شود سایر منابع در نظر گرفته مینگردیده باشد، به عنوان آن بخش از منابعی که در بودجه واحد گزارشگر منظور  -2
  .... .هاي سازمانی و  سایر واحدها، درآمد خانهگردان دریافتی از  تنخواه

  .شود ها محسوب می عنوان کاهنده حساب موجودي هها ب حساب ذخیره کاهش ارزش موجودي -3
  .شود اي محسوب می هاي سرمایه الحساب بابت دارایی علیاي به عنوان کاهنده حساب  سرمایهالحساب بابت عملیات  حساب ذخیره علی - 4
  .شود پذیر محسوب می هاي استهالك به عنوان کاهنده حساب دارایی..... حساب استهالك انباشته  -5
  .شود ها محسوب می عنوان کاهنده حساب موجودي هب ها داراییحساب ذخیره کاهش ارزش  -6
سرفصل فوق بایست تحت  مطابقت دارد و می )عینی  و فاقد ماهیت  غیرپولیقابل تشخیص   دارایی  یک( اي نامشهوده که با تعریف دارایی ها داراییآن بخش از  - 7

  .اعمال حساب شود
  . الزم نیست غیر نقديهاي  هزینه استهالك و سایر هزینهنوع منابع و مشخصات اعتبار براي به تفکیک نگهداري اطالعات تفصیلی  -8
  

  اي  حسابداري عملیات سرمایه -2
 یا تبادل موافقتنامه) اختصاصی/ عمومی ( به هنگام ابالغ بودجه ):1(ثبت شماره 

  
  گردان حسابداري از خزانه در صورت دریافت تنخواه ):2( ثبت شماره

  

  .شود می انجام شود، ثبت ذیل قبل از آن پرداخت اعمالگردان حسابداري پرداختی  که از محل تنخواه در صورتی ):3(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي اعــتـبـار سـرمـایـه
 ** اي هـایـسرماعـتـبـار ه ــودجــب    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اي سرمایه بـانـک پــرداخـت

  **  اي دریافت اعتبار سرمایه پیش  
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 به هنگام تخصیص اعتبار ):4(ثبت شماره 

  
  گردان حسابداري با اعتبار تخصیص یافته در صورت دریافت وجه و تسویه و پا به پایی تنخواه ):5( ثبت شماره

که یک حساب بانکی بر اساس قوانین و مقررات مربوط مسدود شود و تا پایان دوره گزارشگري رفع نگردد، ضـروري اسـت حسـاب     در صورتی   
  .ها گزارش شود بندي سایر دارایی مذکور در طبقه

  

  دریافت وجه از محل اعتبار اختصاصی مصوب ):6( ثبت شماره

  
یا محتمل شدن ورود جریان منافع اقتصادي آتی یا خدمات به هنگام دریافت هدایا و کمک هاي نقدي و غیر نقدي  ):7( ثبت شماره

  :ثبت زیر در دفاتر اعمال می گرددکه نحوه مصرف وجوه توسط واگذارنده تعیین نشده باشد،  بالقوه مربوط، در صورتی

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي تامین شده     اعتبار سرمایه
 **  اي کـنـتـرل اعـتـبـار سـرمـایـه  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اي تخصیص یافته اعتبار سرمایه

 ** اي اعـتـبـار سـرمـایـه  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اي هـایـرمـار سـبـتـرل اعـتـنـک
  ** اي تخصیص یافته    اعتبار سرمایه    
 

    **  اي هـایـرمـس ت اعتبار ـافـدری پیش
      **  اي هـایـرمـس بـانـک پــرداخـت

  ** اي هـایـرمـس اتـملیـعت ـابـتی بـافـدری  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

      **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی
  **  از محل درآمدهاي اختصاصیتی ـافـدری  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب مبلغ عنوان حساب

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع          

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
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گیري شده درآمـد شناسـایی    کند، معادل مبلغ دارایی اندازه اي دارایی شناسایی می در نتیجه عملیات غیرمبادله گزارشگر واحـدهنگامی که     
هنگامی کـه  . شود ها شناسایی می صورت درآمد معادل افزایش در خالص دارایی این در. کند، مگر اینکه ملزم به شناسایی یک بدهی نیز باشد می

 .شود درآمد، شناسایی می عنوان بهیابد، مبلغ کاهش در بدهی  بدهی با ایفاي تعهدات کاهش می

در زمان وقوع بالیاي  است ممکنبراي مثال . اي تحصیل شود طریق عملیات غیرمبادله ازیا یک قلم دارایی ثابت مشهود ها  موجودي است ممکن   
ازاي  ازا یا مابـه  زمینی بدون دریافت مابهیا  اختیار یک بیمارستان دولتی قرار دهد المللی مقداري ملزومات پزشکی را در طبیعی، یک سازمان بین

برابـر  یـی مـذکور   یـا دارا هـا   موجـودي  شـده  تمـام  بهـاي چنین شرایطی  در. اهدا شود گزارشگر واحـدناچیز جهت احداث پارك یا جاده به 
  .در تاریخ تحصیل استآن  منصفانه ارزش با

  

دریافتی از ذیحسابی سـایر  (به هنگام دریافت اعالمیه بانکی در خصوص واریز وجوه تنخواه گردان پرداخت  ):8( ثبت شماره
  .  وجوه مذکور را به عنوان بدهی شناسایی نماید بایستیگردان پرداخت  به حساب مربوط، واحد دریافت کننده تنخواه) ها واحد

ا و اسناد پرداختنی شناسایی تحت عنوان حساب ه بایستیگزارشگر  معادل وجوه دریافت شده از محل تنخواه گردان پرداختی سایر واحدهاي     
  .شود

  

مشـروط کـه   غیرنقـدي  به هنگام دریافت اعالمیه بانکی در خصوص واریز وجوه حاصل از هـدایاي نقـدي و    ):9( ثبت شماره
واگذار شده و شرایط مصرف آن توسط  واگذار کننده وجه تعیین شده است، واحد گزارشـگر ملـزم بـه    تحت عنوان سایر منابع 

ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات  حسابها تحت عنوان  این دارایی بکارگیري دارایی مذکور طبق شرایط مشخص شده بوده و
  .شود شناسایی می اي غیرمبادله

نقض این شرایط، اصل دارایی یـا معـادل    صورت درکه واحد گزارشگر ملزم باشد دارایی انتقالی را طبق شرایط مشخص بکار گیرد و  در صورتی    
اقتصادي آتی یا خـدمات بـالقوه بـه     دارایی، مشروط محسوب و یک تعهد فعلی براي انتقال منافع کنترلدهنده برگرداند،  لانتقابه  را آنارزش 

دارایی براي ارائه خدمات یا تحویل کاال بـه اشـخاص ثالـث طبـق      از استملزم  گزارشگر واحـدچنین وضعیتی  در. گردد ثالث ایجاد میاشخاص 
  .شود زمان با دریافت دارایی یک بدهی نیز ایجاد می بنابراین هم. دهنده برگشت دهد به انتقال را آناستفاده کند یا  شده مشخصشرایط 

   ** اقتصادي دولت بندي  ها طبق طبقه موجودي

    **   ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب

  **  هـا  هــدایــا و کــمـک  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            

  **   حساب ها و اسناد پرداختنی    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی

   ** اقتصادي دولت بندي  ها طبق طبقه موجودي

  **   حساب ها و اسناد پرداختنی  
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زمانی که هدایاي نقدي محدود شده براي هدف خاص مطابق با شرایط از پیش تعیین شده به مصرف برسند، ثبـت   ):10( ثبت شماره
  .گردد ذیل در دفاتر اعمال می

ها و جرایم واحد گزارشگر توسط اشخاص ذینفع، بایستی حساب بدهی مربوط مشابه با ثبت فوق  الزم به ذکر است، در صورت بخشودگی بدهی   
  .ها شناسایی گردد در مقابل حساب هدایا و کمک

  
عنوان سایر منابع از خزانه تـامین و  که مطابق قوانین و مقررات مربوط، بخشی از منابع واحد گزارشگر به  در صورتی ):11( ثبت شماره

  .شود دریافت گردد، به صورت ذیل شناسایی می

  .شود الزم به ذکر است؛ دریافتی از محل سایر منابع به عنوان سایر درآمدهاي واحد گزارشگر در صورت تغییرات دروضعیت مالی گزارش می   

 

  واحدهابه هنگام ابالغ تمام یا بخشی از اعتبار تخصیص یافته به سایر  ):12( ثبت شماره

  .باشد اي با ماهیت اختصاصی می اي تنها مربوط به ابالغ اعتبار سرمایه اي اعتبار سرمایه حساب بودجه
  

  دریافت کننده اعتبار ابالغی واحدهايبه  ،)اختصاصی/ عمومی ( ها ارسال وجوه مربوط به حواله ):13( ثبت شماره

خزانه پس از بررسی اعتبار تخصیص . شود براي ابالغ اعتبار درخواست وجهی از سوي واحد گزارشگر ابالغ دهنده اعتبار به خزانه ارایه می     
غ واحد گزارشگر ابال. نماید یافته درخواست کننده و تایید درخواست وجه، وجوه مربوط را به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر مذکور واریز می

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب مبلغ عنوان حساب

   **   حساب ها و اسناد پرداختنی

  **  هـا  هــدایــا و کــمـک  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            

  **  سایر منابــع از محلدریافــــــــتی   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي حــوالــه اعتبار سرمایه
 ** اي تخصیص یافته    اعتبار سرمایه    

 ** اي اعــتـبـار سـرمـایـه  

 )بستانکار(ماهیت حساب  )بدهکار(ماهیت حساب 

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    ** اي سرمایه عملیاتدریافتی بابت 
  **  سرمایه اي بـانـک پــرداخـت    

  
      **  دریافـتی از محل درآمدهاي اختصاصی

  **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
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ها حواله  کننده اعتبار ابالغی را بر اساس موافقتنامه متبادله، به حساب بانک پرداخت مربوط آن دهنده اعتبار نیز سهم هریک از واحدهاي دریافت
  .نماید و مراتب را به ذیحسابی و دستگاه اجرایی دریافت کننده اعتبار، خزانه و دیوان محاسبات کشور اعالم می

هاي  حساب هدایا و کمک بایستیوانین و مقررات مربوط، واحد گزارشگر مجاز به ابالغ سایر منابع خود به سایر واحدها باشد، بر اساس ق چنانچه   
  .شود اي براي ابالغ وجوه سایر منابع شناسایی نمی هاي بودجه بدیهی است؛ حساب. مربوط در مقابل بانک وجوه سایر منابع شناسایی شود

  )اختصاصی/ عمومی (گام دریافت اعالمیه ابالغ اعتبار و واریز وجوه ابالغی به هن ):14( ثبت شماره

منابع مربوط به . یابد با ابالغ اعتبار، مسئولیت پاسخگویی منابع مربوط از واحد گزارشگر ابالغ دهنده به واحد گزارشگر ابالغ گیرنده انتقال می     
براي (اردیبهشت ماه سال بعد  15توسط خزانه به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر ابالغ دهنده واریز و حداکثر تا پایان  بایستیابالغ اعتبار 

بایست در  کننده اعتبار ابالغی می واحد گزارشگر دریافت. به حساب واحد گزارشگر ابالغ گیرنده واریز گردد) اي هاي سرمایه اعتبار تملک دارایی
وره مالی، مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذکور را براساس مشخصات اعتباري به حساب مربوط نزد خزانه واریز و تاییدیه اخذ نمایند تا پایان د

  .هاي بعد با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند تعهدات پرداخت نشده از آن محل را در سال
   مربوط به شرکت در مناقصه تضمیناخذ  ):15(ثبت شماره 

  .شود می شناساییهاي مزبور در دفاتر  ثبت معکوس حسابدریافتی،  تضمینبدیهی است به هنگام ابطال و یا تعدیل    

  )اختصاصی/ عمومی ( به هنگام تامین اعتبار ):16(ثبت شماره 

 )بستانکار(ماهیت حساب  )بدهکار(ماهیت حساب 

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **    ابـالغـیاي  اعتبار سرمایه
  ** اي بــودجــه اعـتـبـار سـرمـایـه  

  
   **  ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک 

  ** اي سرمایه عملیاتبابت دریافـتی     
  **  دریافـتی از محل درآمدهاي اختصاصی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی

 ** ي دریافتیها تضمین -طرف حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 از محل اعتبار تخصیص یافته) الف

   ** اي تامین شده     اعتبار سرمایه
 ** اي تخصیص یافته    اعتبار سرمایه    

 از محل اعتبار اختصاصی) ب

   ** تامین شدهاي  اعتبار سرمایه
 ** اي هـایـرمـار سـبـتــاع    

 از محل اعتبار ابالغی) ج

   ** اي تامین شده     اعتبار سرمایه

 ** اي ابالغی هـایـرمـار سـبـتـاع  
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در حدود ابالغ و تخصیص  بایستیساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، تعهد، پرداخت و مصرف  قانون برنامه پنج) 224(ماده ) و(طبق بند    
اي تخصیص یافته، به میزان مبلغ قابل پرداخـت شناسـایی    اي تامین شده به منظور کنترل اعتبار سرمایه لذا حساب اعتبار سرمایه. باشد اعتبار 
موردنظر مربوط در مقابل حساب ذخیره   حساب دارایی بایستیشایان ذکر است؛ در صورت وقوع تعهدات مازاد بر اعتبار تخصیص یافته، . شود می

  .شناسایی گردد

باشد، در این نظام حسابداري  الزم به ذکر است؛ از آنجایی که تامین اعتبار معادل تعهدات قابل پرداخت تا سقف اعتبار تخصیص یافته الزامی می   
  .باشد انجام ثبت فوق قبل از هر رویداد مالی مرتبط الزامی می از تکرار ثبت فوق براي هر رویداد مربوط خودداري شده است، بدیهی

صالح با رعایـت مقـررات    ذيهنگام واگذاري تنخواه گردان پرداخت به عاملین ذیحساب و سایر اشخاص  به ):17( ثبت شماره
   قانونی مربوط و ضوابط

. شـود  شناسایی می گردان پرداخت و تنخواه علی الحساب ،پرداخت هاي غیرقطعی پس از پرداخت پیش اي بابت پرداخت حساب اعتبار سرمایه   
  .شوند اي براي وجوه سایر منابع شناسایی نمی هاي کنترل بودجه بدیهی است حساب

  ها خرید موجودي ):18(ثبت شماره 

  : شود که می  اطالق  هایی دارایی  به ها موجودي
  د؛شو می  مصرف  گزارشگر واحد  فعالیت  در) الف

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي  سرمایهبابت عملیات  گردان پرداختتنخواه 
 ** اي ایهـت سرمـرداخـک پـانـب    

  **      ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  

 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع  

  
     ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 **  اي تامین شده سرمایهاعتبار   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اقتصادي دولتبندي  ها طبق طبقه موجودي
 ** اي بـانـک پـرداخـت سرمـایه    
  **      ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی    
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع                
 ** ها و اسناد پرداختنی حساب  

به هنگام خریـد موجـودي از    .شود شناسایی میي غیرقطعی ها به میزان پرداخت غیرقطعی هاي  بابت پرداختاي  حساب اعتبار سرمایه
هاي  اي بابت پرداخت اي اعتبار سرمایه از حساب بودجههاي خریداري شده از محل اعتبار هزینه  اي، بر خالف موجودي محل اعتبار سرمایه

اي  سرمایهار اي اعتب د، از حساب بودجهنبه مصرف برسیا طرحی   ها در پروژه زمانی که موجوديبدیهی است، . شود غیرقطعی استفاده می
  .مصرف شده استفاده خواهد شد

     ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه
 **  اي تامین شده اعتبار سرمایه  
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  ؛شود می  و نگهداري  شده  خریداري ، خدمات  یا ارائـه  محصول  منظور ساخت به) ب
  ؛ یادر فرایند تولید قرار دارد  خدمات  یا ارائـه  محصول  منظور ساخت به)  پ
  .شود می  نگهداري  گزارشگرواحد   عملیات  عادي  در روال  فروش  براي) ت

هاي  بندي اقتصادي اعتبارات تملک دارایی فصل چهار طبقهثبت فوق بابت خرید موجودي مواد و ملزومات، مصالح پاي کار و سایر اقالم موضوع      
هایی که معمـوال قابـل داد و سـتد     در ضمن بهاي تمام شده موجودي. گردد ، در دفاتر اعمال حساب می)رتغییر در موجودي انبا(اي دولت  سرمایه

  .روش شناسایی ویژه محاسبه شوداند، باید به  نیستند و کاالها و خدماتی که براي یک پروژه خاص تولید و تفکیک شده
جریان فعالیت  در گزارشگر واحـدها باید در برگیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که  موجودي شده تمام بهايهمچنین    

خرید شامل بهاي خرید و هرگونه مخارج دیگري  مخارج. معمول خود، براي رساندن کاال یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است
مشخص  در ضمن .شود تخفیفات تجاري از بهاي خرید کسر می. گردد از قبیل حقوق و عوارض گمرکی و حمل است که مستقیماً به خرید مربوط می

از ه تابع مقررات مربوط به قرارداد خرید مالکیت موجودي کاالهاي در را و ها براي تعیین مقادیر واقعی موجودي الزم است کردن مالکیت موجودي
باشد و نحوه حسابداري آن در بخش موارد خاص  کاالهاي امانی نیز جزء موجودي امانت گیرنده نمی. خواهد بود. ..جمله فوب، سیف، سی اند اف و 

  .ارایه شده است
  

  مقررات مربوطقوانین و با رعایت  پیش پرداخت به اشخاص طرف قراردادبه هنگام واگذاري  ):19(ثبت شماره   
  پرداخت مواد و کاال اي و پیش سرمایهعملیات بابت  پرداخت پیشدر قبال واگذاري  تضمین اخذ ):19-1(ثبت شماره 

  .یابد پرداخت، حساب انتظامی فوق و طرف حساب آن کاهش می بدیهی است به هنگام مستهلک نمودن پیش     
  

  مربوطمقررات قوانین و به هنگام واگذاري پیش پرداخت به اشخاص ذینفع با رعایت :  )19-2(ثبت شماره 

واحد گزارشگر بـه  وجه مربوط توسط و واگذار شود مجاز طور مستقیم از سوي فروشنده به اشخاص ذینفع  که موجودي مواد و کاال به در صورتی   
  .شود گردد، این رویداد به صورت فوق شناسایی می پرداختمذکور فروشنده 

 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی
 ** ي دریافتیها تضمین -طرف حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي ت عملیات سرمایهپیش پرداخت باب
    ** 1اال ـــواد و کــت مـرداخــپپیش 

 ** اي بـانـک پـرداخـت سرمـایه  
  **  ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک   
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              
  

     ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه
 **  اي تامین شده اعتبار سرمایه  
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  اشخاص ذینفع با رعایت قوانین و مقررات مربوطپرداخت از محل موجودي مواد و کاال به  پیش: )19-3(ثبت شماره 

 نیـز  پرداخـت غیرقطعـی  نـوع  نماید،  تغییرهاي غیرقطعی  یک حساب دیگر پرداختبه هاي غیرقطعی  پرداختمربوط به حساب یک چنانچه    
  .تغییر یابدهاي غیرقطعی  اي بابت پرداخت حساب اعتبار سرمایه در سطح تفصیلیبایستی 

به عنوان مثال (از سوي اشخاص معین  اي تخصیص یافته واحد گزارشگر، ایهبخشی از اعتبار سرم چنانچه): 20(ثبت شماره 
  .در اختیار اشخاص ذینفع مجاز قرار گیرد) اي قیر یارانه

واگذارکننده حواله به  واحد گزارشگرهاي الزم توسط  اي، معادل ارزش بازار آن، تضمین واگذاري قیر یارانهالزم به ذکر است؛ در خصوص    
هاي داخلی، نظارت بر فرآیند اجرایی و پیگیري الزم  تقویت کنترل بایستیمنظوراعمال کنترل عملیات فوق  بدیهی است؛ به. پیمانکار، اخذ گردد

  .مذکور انجام شود واحد گزارشگرتوسط 

ذکر این . شود قانونی انجام میذینفع با رعایت مقررات و ضوابط  هرگونه پرداخت علی الحساب به اشخاص): 21(ثبت شماره 
هـاي   پرداخـت  محاسبات مربوط به کسورات قانونی و اسـتهالك پـیش   ،به هنگام پرداخت علی الحساب نکته ضروري است که

  .شود قبلی نیز انجام و معادل خالص قابل پرداخت ثبت زیر انجام می

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال
 ** اقتصادي دولت بندي ها طبق طبقه موجودي  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

     ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 
   **  بندي اقتصادي دولت تفکیک طبقهها به  دارایی

 ** اي سرمایه دریافتی بابت عملیات  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اي بـابـت عملیات سرمایه علی الحـساب
     ** ل ـمیـکـان تـریــی در جــدارای

 ** اي بـابـت عملیات سرمایه پیش پرداخت   

  ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال   
  **  بــیـــمــه پــرداخـــــــتنی   
 **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی  

 **  1ســـپـــرده هاي پرداخـــتـــنی    

  ** اي بـانـک پـرداخـت سرمـایه    
  **      ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی    

 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع                
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  .عملیات شناسایی وجوه سپرده در بخش حسابداري وجوه مذکور ارایه گردیده است -1   
الحساب و مابقی  شود به عنوان علی بخشی از تعهدات که به صورت نقدي پرداخت می شوند؛ در ثبت فوق تعهدات به صورت کامل شناسایی می   

درضمن به دلیل نقدي بودن بودجه، بابت دارایی درجریان تکمیل . گردند تعهدات پرداخت نشده به عنوان دارایی در جریان تکمیل شناسایی می
  ).شود اي مصرف شده شناسایی نمی اعتبار سرمایه(یابد  ي تامین شده کاهش نمیا در ثبت فوق حساب اعتبار سرمایه

الحساب ایجـاد شـده در سـال     شود، تنها آن بخش از علی الحساب به منظور اداي بخشی از تعهد پرداخت می که علی در ضمن با عنایت به این   
الحساب ایجاد شده  که تا پایان دوره مالی علی یدر صورت. گیرد شود، در مقابل دارایی در جریان تکمیل قرار می جاري که در همین سال تسویه می

بدیهی اسـت، بـه هنگـام    . گردد الحساب شناسایی می در سال جاري تسویه نشود، دارایی در جریان تکمیل مربوط در مقابل حساب ذخیره علی
  . شود الحساب بسته می الحساب در مقابل ذخیره علی هاي بعد، علی الحساب در سال تسویه علی

، هـا  و احتساب صورت وضعیت و یا سایر مدارك مربـوط و همچنـین مصـرف موجـودي     به هنگام دریافت ):22(شماره ثبت 
 .شود د ثبت زیر در دفاتر انجام میمربوط حسب مورضمن رعایت مقررات مالی 

  شناسایی دارایی در جریان تکمیل ):22-1(ثبت شماره 

  .عملیات شناسایی وجوه سپرده در بخش حسابداري وجوه مذکور ارایه گردیده است -1

 ** حساب ها و اسناد پرداختنی  

هاي  پرداخت به میزان  ،پرداخت و تنخواه گردان مربوط پس از کسر استهالك پیشهاي غیر قطعی  بابت پرداختاي  اعتبار سرمایهحساب 
  .شود می شناساییغیرقطعی 

     ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه
 **  اي تامین شده اعتبار سرمایه  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معینعنوان  مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل
 **  اي بـابـت عملیات سرمایه علی الحـساب   
 ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه   

  ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال    
 ** بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي    
 ** اي  سرمایه تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات    
  **  بــیـــمــه پــرداخـــــــتنی  
 **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی  

 **  1ســـپـــرده هاي پرداخـــتـــنی  

  ** اي بـانـک پـرداخـت سرمـایه  
  **      ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک   
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              
 ** ها و اسناد پرداختنی حساب   

  .شود شناسایی می ي قطعیها مصرف شده به میزان پرداخت اي سرمایهحساب اعتبار 
     ** مصرف شده اي سرمایهاعتبار 

 ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه    
 **  شدهاي تامین  اعتبار سرمایه  
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 :توضیحات 

گـردان   ها و تنخواه پرداخت بدیهی است تامین اعتبار این ثبت معادل مبلغ دارایی در جریان تکمیل پس از کسر مبلغ مستهلک شده پیش) الف
 .باشد انجام شده است، میپرداخت و موجودي مواد و کاال که قبالً 

هـا و اسـناد    مبلغ حسـاب مربوط به صورت غیر نقدي شناسایی شود،  کسورپس از کسر در جریان تکمیل تعهدات مربوط به دارایی  چنانچه) ب
 .پرداختنی معادل خالص مبلغ قابل پرداخت به ذینفع است

  .عالوه مبلغ بیمه سهم کارفرما می باشده مبلغ دارایی در جریان تکمیل معادل ناخالص صورت وضعیت دوره ب) پ
بـراي  . هاي با ماهیت و کاربرد مشابه اسـتفاده کنـد   براي تمام موجودي شده تمام بهايباید از روشی یکسان براي محاسبه  گزارشگر واحـد) ت

  .توان از روشهاي محاسبه متفاوت استفاده نمود هایی با ماهیت و کاربرد متفاوت می موجودي
اقتصادي آتی آن مستقیما به توانـایی ایجـاد خـالص     داري کند که خدمات بالقوه و منافعنگههایی را  موجودي گزارشگر واحـد است ممکن) ث

ها در مواردي مصداق دارد که واحد گزارشگر کاالهایی را بدون مطالبه بها یا مطالبه بهاي  این نوع از موجودي. مرتبط نباشد نقد جریانهاي ورودي
اهداف گزارشگري مالی به مبلغی مـنعکس   نظر ازها  رسانی موجودي اقتصادي آتی یا توان بالقوه خدمت در این موارد، منافع. کند یع میناچیز توز

اقتصـادي آتـی یـا     که منافع یصورت در. رسانی مزبور بپردازد اقتصادي یا توان بالقوه خدمت شود که واحد گزارشگر باید براي تحصیل منافع می
  .گیري کرد، برآورد بهاي جایگزینی ضروري است طریق بازار اندازه لقوه را نتوان ازخدمات با

معـین منطبـق بـا تعریـف     دارایـی  یک قلـم  منجر به ایجاد و انجام شود اي  هاي سرمایه داراییدر صورتی که مخارجی از محل اعتبار تملک  )ج
به عنوان مثال مخارج طرح باروري ابرها یـا   ،)اي با ماهیت هزینه هاي سرمایه داراییاعتبار تملک (استانداردهاي حسابداري بخش عمومی نگردد 

نیـز  اي مربـوط   بودجـه   حساب الزم به ذکر است؛. را به عنوان هزینه شناسایی نماید، واحد گزارشگر بایستی مخارج یادشده رسانی آب هاي طرح
  .شود می شناساییاي مصرف شده  اعتبار سرمایهتحت عنوان حساب 

  ي دریافتیها به هنگام کاهش تضمین): 22-2(ثبت شماره 

  
  مربوطپرداخت مطالبات پیمانکار و کسور تسویه و به هنگام  ):23(ثبت شماره 

  .قانونی مقرر تسویه و پرداخت گرددالزم به یادآوري است؛ تعهدات مربوط به بیمه و مالیات بایستی در موعد    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ي دریافتیها تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تنیـرداخـاد پـاب ها و اسنـسـح
    **  بــیـــمــه پــرداخـــــــتنی
    **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی

 ** اي هـرمـایـبـانـک پـرداخـت س    
  **  ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی   
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع               

  
     ** مصرف شده اي سرمایهاعتبار 

 **  اي تامین شده اعتبار سرمایه  
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در اختیار سایر واحدها قرار دهنـد،  پرداخت در برخی موارد ممکن است واحدها وجوهی را به عنوان تنخواه گردان  ):24( ثبت شماره
مصـرف  تسویه و اسناد و مـدارك مربـوط بـه     موعد قانونی مقرردر بایستی گردان پرداخت  وجوه دریافتی از محل تنخواهدر این وضعیت 
و پـس  جـه  ودریافت کننده واحد سوي ارسال اسناد و مدارك مربوط از در صورت  .واگذارکننده وجوه ارسال گردد واحدوجوه مذکور به 

   .نماید اعمال می راحسب مورد ثبت هاي ذیل واحد دریافت کننده وجه  ها توسط واحد واگذارکننده تنخواه گردان پرداخت، از تایید آن

 :توضیحات

به واگذارکننده عودت داده شود و بـا   بایستیداشته باشد، این وجوه مانده گردان دریافتی  در صورتی که وجوه مصرف نشده از محل تنخواه )الف
  .استفاده از سرفصل حساب بانک وجوه سایر منابع اعمال حساب گردد

هاي مربوط در پایان دوره مالی و  هاي غیرقطعی انجام شود و مانده حساب گردان پرداختی به عاملین ذیحساب پرداخت از محل تنخواه چنانچه )ب
هـاي   تایید ذیحسابی مربوط از دفاتر عاملین ذیحساب خارج شود، ذیحسابی مورد نظر مجاز به تفویض مسولیت پیگیري و تسویه پرداختپس از 

گردان پرداخت را در مقابل  بر این اساس ذیحسابی واحد گزارشگر تفویض کننده بایستی تنخواه. باشد غیرقطعی به عاملین ذیحساب در سال آتی می
ها و اسناد پرداختنی در دفاتر خود  غیرقطعی موردنظر را در مقابل حساب هاي مذکور شناسایی و عامل ذیحساب مربوط بایستی پرداخت هاي پرداخت

  .شناسایی نماید
جمعی ایجـاد شـده باشـد مسـئولیت پاسـخگویی و       گردان پرداخت دریافتی، اسناد واخواهی و یا کسري ابواب که از محل تنخواه در صورتی )پ

هاي الزم را نیـز   پیگیري بایستیگردان نیز  کننده تنخواه در ضمن واحد پرداخت. باشد گردان می کننده تنخواه پیگیري آن بر عهده واحد دریافت
گردان  ها و اسنادپرداختنی در دفاتر دریافت کننده تنخواه در پایان دوره مالی معادل حساب کسري و اسناد واخواهی در مقابل حساب. دانجام ده

ها  گردان معادل کسري و اسناد واخواهی ایجاد شده در سایر حساب کننده تنخواه از سوي دیگر، در دفاتر واگذار. شود به دوره مالی بعد منتقل می
  .شود گردان پرداخت شناسایی می اسناد دریافتنی در مقابل حساب تنخواهو 

  و تایید اسناد و مدارك مربوط به تنخواه گردان پرداخت پس از دریافت ):25(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب مبلغ عنوان حساب

   **  حساب ها و اسناد پرداختنی

  ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل   
 **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی  

 ** اقتصادي دولت بندي ها طبق طبقه موجودي  
  ** اي عملیات سرمایهپــیــش پــرداخـت بـابـت   
  **  اي بـابـت عملیات سرمایه علی الحـساب  
  **  بانک وجـــوه سایر منابع  

  
   **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامیطرف 

  **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 
   **  بندي اقتصادي دولت تفکیک طبقهها به  دارایی

    ** اقتصادي دولت بندي ها طبق طبقه موجودي
    ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه

    **  اي بـابـت عملیات سرمایه علی الحـساب
  ** اي  تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه   
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هـاي   اي بابـت پرداخـت   غیرقطعی دیگر تغییر یابد، نوع حساب اعتبار سـرمایه ) هاي(پرداختی غیرقطعی به پرداخت چنانچهالزم به ذکر است؛ 
  .غیرقطعی نیز بایستی در سطح تفصیلی اصالح گردد

  
  جاري پرداخت سال و پیشپرداخت شناسایی واریز نقدي تنخواه گردان  ):26(ثبت شماره

  
  .باشند برداري می  طور مستقل قابل بهره  هایی که به خرید دارایی) : 27(ثبت شماره 

   **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی
  **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامیطرف   

  گردان پرداخت هاي قطعی از محل تنخواه به میزان پرداخت
     ** اي مـصـرف شـده اعتبار سـرمـایه

 ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي هـرمـایـبـانـک پـرداخـت س
    **      ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک 

     **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی
     **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            

 ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه  

  ** پــرداخـت مــواد و کاالپــیــش   
  ** اي  تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه  

 پرداخت از محل اعتبار تخصیص یافته، اعتبار اختصاصی و اعتبار ابالغی پرداخت و تنخواه گردان به میزان واریز نقدي پیش

   ** اي تخصیص یافته    اعتبار سرمایه
   ** اي اعــتـبـار سـرمــایـه
   ** ابـالغـی اي اعــتـبـار سـرمــایـه

 ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

  
   **  ي دریافتیها تضمین -طرف حساب انتظامی

  **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی

  ** اي بـانـک پـرداخـت سرمـایه    
  **  اي ابـــالغــی پــرداخـت سرمایهبــانــک    
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی    

 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع                

  **  ها و اســناد پـــــرداخـتـــنی حــسـاب    
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توان به  ها می این دارایی جمله ازشوند،  دارایی میراث ملی شناخته می عنوان بهدلیل اهمیت فرهنگی، محیطی یا تاریخی آنها  ها به برخی دارایی   
هاي میراث ملی را شناسایی کند،  دارایی گزارشگر واحـدچنانچه . بناها و آثار تاریخی، اماکن باستانی، مناطق حفاظت شده و آثار هنري اشاره کرد

هاي  برخی دارایی. گیري این استاندارد نیست رعایت الزامات اندازه به ملزمرا بکار گیرد، اما هاي ثابت مشهود  باید الزامات افشاي استاندارد دارایی
. گیرد قرار می استفاده مورددفتر اداري  عنوان بهبراي مثال، یک بناي تاریخی که . اقتصادي یا خدمات بالقوه آتی نیز هستند میراث ملی داراي منافع

  .گیري کرد هاي ثابت مشهود شناسایی و اندازه الم داراییتوان آنها را برمبنایی مشابه با سایر اق چنین مواردي می در

  
  اي هاي سرمایه موجودي مواد و کاال پس از پایان طرح تملک داراییمازاد احتساب  ):28(ثبت شماره

اي بابـت   حساب اعتبار سرمایهفوق اي  بودجهدر ثبت ، هاي قبل باشد سالموجودي مواد و کاالي واگذار شده در به مربوط یاشده مازاد چنانچه    
  .خواهند شدبه ترتیب بدهکار و بستانکار در سطح تفصیلی انتقالی اي  اعتبار سرمایهبودجه حساب هاي غیرقطعی و  پرداخت

  هاي تکمیل شده  شناسایی دارایی ):29(ثبت شماره 
  

هاي ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن  مخارج روزمره تعمیر و نگهداري دارایی   
معموالً به این  ها گیري جاده مثال، مخارج نگهداري یا بازدید کلی و لکهبراي . گردد عنوان هزینه شناسایی می شود، معموالً در زمان وقوع، به انجام می

مخارج بعدي مرتبط با دارایی ثابت  .شود گردد، هزینه محسوب می ی مییه افزایش استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارانو حفظ دلیل که موجب 
شود که مخارج انجام شده موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی  لغ دفتري دارایی اضافه میمشهود تنها زمانی به مب

 گزارشگراز این مخارج به درون واحد  ناشی آتی یا خدمات بالقوه بر وقوع جریان منافع اقتصادي اي که شواهد کافی مبنی گونه به ،شده اولیه آن گردد
  .باشد داشته وجود

  ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه    
 **  اي بـابـت عملیات سرمایه علی الحـساب    

  
     ** مصرف شده اي سرمایهاعتبار 

 **  اي تامین شده اعتبار سرمایه  

 ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت سرمایه اعتبار  

  
   **  ي دریافتیها تضمین -طرف حساب انتظامی

  **  ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي
 ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل   

  
     ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** مصرف شده اي سرمایهاعتبار   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت تفکیک طبقهها به  دارایی
 ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل     
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  بر اساس قوانین و مقررات مربوط ها مالکانه دارایی تبادل ):30(ثبت شماره 
واحـد   بـه  مزبـور  تحویل دارایی از پس باشد، شده واحد گزارشگر دیگري دارایی شناساییکه بهره بردار  در صورتی ):30-1(ثبت شماره 
 بـا ثبـت ذیـل از    را شـده  یـاد  دارایـی  مزبـور  مـدارك  بـه  توجـه  مجري بـا  واحد گزارشگر مربوط، مقررات رعایت با بردار گزارشگر بهره

  .نماید خارج می خود هاي حساب

  .شود میاز ارزش خالص ابتداي سال کسر  ،حساب تغییرات در ارزش خالصهاي انتقالی در گردش  حساب دارایی -1
مـالی   دفاتر و ها حساب در زیر شرح  به را دریافتیهاي  مربوط، دارایی مدارك به باتوجه بردار واحد گزارشگر بهره ):30-2(ثبت شماره 
  .نماید منعکس می

  .شود هاي دریافتی در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، به ارزش خالص ابتداي سال اضافه می حساب دارایی -2

هـاي دولتـی بـه عنـوان افـزایش سـرمایه        شـرکت ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط به  دارایی چنانچه ):30-3(ثبت شماره 
  :شود گذاري مربوط به صورت ذیل شناسایی می واگذار شود، سرمایه

  

بـه  طبق استاندارد مربوط ، دوبراي اولین بار ارزیابی شو که دارایی ها قبال شناسایی نشده باشد  در صورتی ):31(ثبت شماره 
  .گردد میشناسایی  مازاد تجدید ارزیابیعنوان 

  ه شدهارایواخواهی اسناد به هنگام  ):32( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  1هـاي انتقـالـی دارایـی
 **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
  **  2دریـافـتـیهـاي  دارایـی    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  هـا شـرکـتگـذاري در  سـرمـایـه
  **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی

    ** اقتصادي دولت بندي ها طبق طبقه موجودي

    **  هـا گـذاري در شـرکـت سـرمـایـه

  **  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اي سرمایه واخـواهی شدهاسناد  -ها و اسناد دریافتنی حساب
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گـردان پرداخـت و    مربوط به تسویه تنخواهدر برخی موارد ممکن است به علت نقص مدارك یا مغایرت با قوانین و مقررات، مدارك و مستندات    
منتقـل   اي سرمایه اسناد واخواهی شده -ها و اسناد دریافتنی هاي یاد شده به حساب پیش پرداخت قابل قبول نباشد، در این حالت مانده حساب

  .شود می

  یا عدم رفع اسناد واخواهی شدهو  ها در داراییایجاد کسري در صورت ): 33(ثبت شماره

هـا   جمعی در حسـاب  اي واحد گزارشگر کسري ایجاد شود، بنابراین ارزش ریالی آن به صورت کسري ابواب گاهی ممکن است در منابع سرمایه   
پرداخت، برداشـت از حسـاب    گردان جمعی گیرندگان تنخواه جمعی می توان به ایجادکسري در ابواب از مصادیق کسري ابواب. منظور خواهد شد

انتظار نرود کسري  چنانچه. اشاره کرد...  جب احکام صادره توسط مراجع قانونی یا برداشت از حساب بانکی به دلیل اختالس، سرقت و بانکی به مو
الزم بـه  . ها گزارش گردند بندي سایر دارایی ها در طبقه جمعی یا اسناد واخواهی در دوره آتی تعیین تکلیف شود، ضروري است این حساب ابواب

هـاي واخـواهی    که تا پایان شهریور ماه کسري یاد شده رفع نگردد، مبلغ حساب کسري ابواب جمعـی در گـزارش حسـاب    در صورتی ذکر است؛
  .شود حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور ارایه می ، به همراه صورت)هاي پس از انقالب قانون تفریغ بودجه سال )4(ماده  )4(موضوع بند (

ه در سال شناسایی اسناد واخواهی یا کسري ابواب جمعی، اسـناد یـا کسـري مربـوط رفـع گـردد،       چنانچ): 34( ثبت شماره
  .شود هاي ذیل در دفاتر اعمال می ثبت

  
  
  

  ** اي  تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه  
  ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه   
  ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **   اي سرمایه کسري ابواب جـمعی -ها و اسناد دریافتنی حساب

  **  اي اسناد واخـواهی شده سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
  **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی  
 ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل   
  ** بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي  
  ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه  
  ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 

    ** اقتصادي دولت بندي ها طبق طبقه موجودي
  **  اي اسناد واخـواهی شده سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
 **  اي  کسري ابواب جـمعی سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
      

      ** مصرف شدهاي  سرمایه اعتبار 
 ** هاي غیر قطعی بابت پرداختاي  سرمایه اعتبار   
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  پس از شناسایی آنهاي مالی  دورهجمعی در  رفع اسناد واخواهی شده و کسري ابواب): 35(ثبت شماره 

 
شهریور ماه سال بعد کسري ایجاد شده رفع گردد؛ ذیحسابی مربوط مراتب را به دادسراي دیوان محاسبات کشور و وزارت که تا پایان  در صورتی

هاي عملکرد سال ایجاد کسري را اصالح و به  هاي اصالحی یادشده در سال رفع کسري، فرم امور اقتصادي و دارایی اعالم و پس از اعمال ثبت
براي اعمال در ) امه، اعالمیه تخصیص اعتبار، تاییدیه وجوه دریافتی از خزانه، تاییدیه وجوه واریزي به خزانهموافقتن(همراه مدارك مربوط 

 .نماید حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به مراجع قانونی ارایه می اصالحیه صورت

هـاي مـالی    دورهوي اشـخاص در  از سـ  در صورت واریز نقدي کسري ابواب جمعی یا اسناد واخواهی شده): 36(ثبت شماره 
  پس از شناسایی آن

هاي بعد از ایجاد کسري ابواب جمعی، وجوه حاصل از رفع کسري به حساب بانک مربوط واحد گزارشگر واریز گردد و بـر   که در سال در صورتی   
به هنگام واریز وجوه یادشده به حسـاب مربـوط   واحد گزارشگر اساس قوانین و مقررات مربوط واحد مذکور مجاز به استفاده از این وجوه نباشد، 

  .بت منابع اختصاصی استفاده نمایداز سرفصل حساب وجوه ارسالی بابت منابع عمومی یا حساب وجوه ارسالی با بایستی نهخزا

  
  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل

    ** اقتصادي دولت بندي طبقهها طبق  موجودي
  **  اي اسناد واخـواهی شده سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب  
  **  اي  کسري ابواب جـمعی سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب  

  
      ** مصرف شدهاي  سرمایهاعتبار 

 ** هاي غیر قطعی بابت پرداختاي  سرمایهاعتبار   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    ** اي بـانـک پـرداخـت سرمـایه

     **  ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک 

    **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی

    **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            

  **  اي اسناد واخـواهی شده سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب    

  **  اي  کسري ابواب جـمعی سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب    

 یافته،  اعتبار اختصاصی و اعتبار ابالغیپرداخت از محل اعتبار تخصیص  پرداخت و تنخواه گردان پیش ،ها موجوديبه میزان واریز نقدي 

    ** اي تخصیص یافته    اعتبار سرمایه
     ** اي اعـتـبـار سـرمـایـه
     ** یـالغـاب اي اعـتـبـار سـرمـایـه

 ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه  
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  هاي بانکی صالح و برداشت از حساب صادره از مراجع ذيتعهد آور احکام  ):37( ثبت شماره
 صالح ذياز سوي مراجع تعهد آور به هنگام صدور احکام ): 37-1(ثبت شماره 

  .شود میشناسایی واحد گزارشگر نباشد، به عنوان هزینه  )ها(قابل انتساب به داراییچنانچه احکام تعهد آور صادره    
  

الذکر  فوق تعهداتتکافوي یا وجوه سایر منابع واحدگزارشگر درصورتی که اعتبار مصوب تخصیص یافته  ):37-2( ثبت شماره
صـورت زیـر   منـابع مربـوط بـه    ؛ مبلغ برداشت پـس از انجـام تـامین    واقع شودمورد قبول تعهدات شناسایی شده را بنماید و 
  .شود شناسایی می

بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، وزارتخانه ها و موسسات دولتی  مکلفند وجوه مربوط به    
 محکوم به دولت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار سال هاي قبل و در صورت عدم امکان تامین، در بودجه سال بعد منظور و

ماه پس از صدور حکم تامین شود، پرداخت قطعی شناسایی خواهد  18در صورتی که اعتبار الزم براي وجوه محکوم به دولت تا . خت نمایدپردا
هاي  شرکت(کننده از بودجه عمومی دولت  هاي اجرایی استفاده صالح در مورد سایر دستگاه که احکام قطعی از سوي مراجع ذي در صورتی. شد

در ثبت فوق تامین بدیهی است  .سال و نیم براي تامین اعتبار وجود ندارد صادر شود، مهلت یک) ت و نهادهاي عمومی غیردولتیدولتی و موسسا
 .مذکور انجام شده است پرداختاعتبار الزم قبل از 

صـالح   مراجـع ذي الزم در مهلت قانونی تعیین شده براي پرداخت احکام صادره از منابع در صورتی که  ):37-3( ثبت شماره
تامین نشود و برداشت وجه از سوي اشخاص انجام شود، کسري وجوه ایجاد شده بر اساس اعالمیه بانکی مربوط به شرح ذیـل  

  .شود شناسایی می

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 

  **  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین
   **  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي

  **   اي هاي سرمایه تملک دارایی بانک پرداخت    
  **  اي ابـــالغــی پــرداخـت سرمایهبــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی   
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع               

  
     ** مصرف شده اي سرمایهاعتبار 

 **  اي تامین شده اعتبار سرمایه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي
  **   اي هاي سرمایه دارایی تملک بانک پرداخت    
  **  اي ابـــالغــی پــرداخـت سرمایهبــانــک     
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هـاي قـانونی الزم توسـط     صالح براي اقدام به هنگام ایجاد کسري ابواب جمعی برداشتی، مراتب برداشت به موجب احکام صادره از مراجع ذي     
ذیحساب به دادسراي دیوان محاسبات کشور، واحد گزارشگر ذیربط و وزارت امور اقتصادي و دارایی اعالم و موضوع تـا حصـول نتیجـه نهـایی     

هاي غیر قابل برداشت خزانه صرفاً بایستی با تشخیص و دستور خزانه صـورت پـذیرد و لـذا     درضمن دستور پرداخت از حساب .شود پیگیري می
دلیل نبود  بدیهی است در ثبت مذکور به. باشد توقیف و برداشت از حساب درآمدي بدون کسب نظر مکتوب خزانه یا خزانه معین استان ممنوع می

  .شود ها تامین اعتبار انجام نمی افته، براي این گونه برداشتاعتبار مصوب تخصیص ی

  

صالح از حساب بانکی عامل ذیحساب انجام شود، بـه   چنانچه برداشت وجه به موجب احکام صادره از مراجع ذي ):37-4(ثبت شماره 
  .گردد گزارشگر اعمال میهاي ذیل در دفاتر واحد  محض اطالع از کسري ایجاد شده در تنخواه گردان پرداخت، ثبت

  
  .کسري مربوط رفع گردد چنانچه در سال شناسایی کسري ابواب جمعی برداشتی، منابع الزم تامین و ):37-5( ثبت شماره

  

 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  

 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع              

  
      **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی     

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 

  ** اي  تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه  
  اي مربوط هاي بودجه تعدیل حساب

      ** اي تخصیص یافته سرمایهاعتبار 
  ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

  
      **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی     

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی   
  

      ** اي مصرف شده اعتبار سرمایه
 **  تخصیص یافتهاي  اعتبار سرمایه  
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  .پس از شناسایی آن تامین شود هاي مالی دورهچنانچه منابع الزم براي رفع کسري ابواب جمعی برداشتی، در  ):37-6(ثبت شماره 

  
  پس از شناسایی آن هاي مالی دورهدر صورت واریز نقدي کسري ابواب جمعی برداشتی از سوي اشخاص در  ):37-7(ثبت شماره 

  مالی دورهالحساب در پایان  شناسایی ذخیره علی): 38( ثبت شماره

در پایان سال معادل مانده علی الحساب شناسایی می شود به نحوي که مانده علی الحساب در صورت وضعیت مالی پس از ذخیره علی الحساب    
  .بنابراین سرفصل علی الحساب در صورت وضعیت مالی افشا نمی شود. کسر ذخیره صفر باشد

  ها دارایی شناسایی هزینه استهالك ):39( ثبت شماره

  .بندي اقتصادي دولت شناسایی شود ها طبق طبقه بایست در ریز فصل هزینه ها می هزینه استهالك دارایی - 1

مبلغ اسـتهالك هـر دوره بایـد در صـورت     فته و طی عمر مفید آن تخصیص یا ،برمبنایی سیستماتیک بایستی  پذیر یک دارایی مبلغ استهالك  
چنانچه تفاوت  و گرددارزش باقیمانده و عمر مفید یک دارایی باید حداقل در پایان هر دوره مالی بازنگري  .تغییرات در وضعیت مالی منعکس شود

برآورد حسابداري محسوب و  عنوان تغییر در  هاي قبلی وجود داشته باشد، این تغییرات باید به برآوردهاي فعلی و  بینی اي بین پیش قابل مالحظه
کننده الگوي مصرف منافع اقتصادي یا خدمات بـالقوه مـورد انتظـار دارایـی توسـط       روش استهالك مورد استفاده، باید منعکس .شناسایی شود

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **   اي هاي سرمایه تملک دارایی بانک پرداخت

    **  ابـــالغــیاي  پــرداخـت سرمایهبــانــک 

   **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی
   **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع            

  **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی    
 ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل     

  
    **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی     

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 

  **  اي بـابـت عملیات سرمایهذخـیـره علی الحـساب   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معینعنوان 

   **  1بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
 ** ....اسـتـهالك انـبـاشـتــه   
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  مالحظه  تغییر قابل  صورت در ،باید حداقل در پایان هر دوره مالی بازنگري شود  دارایی  براي  فادهمورد است  استهالك  روش .گزارشگر باشد واحـد
  چنـین  و باید تغییر یابد  استهالك  جدید، روش  الگوي  انعکاس  ، جهت مربوط  یا خدمات بالقوه مورد انتظار دارایی  اقتصادي  منافع  مصرف  در الگوي
استهالك دارایی از زمان آماده شدن آن بـراي اسـتفاده و   همچنین  .تغییر در برآورد حسابداري محسوب و شناسایی شود عنوان باید به  تغییري
  .بدیهی است براي ثبت فوق نیازي به تامین اعتبار نمی باشد. یابد شود و تا تاریخ برکناري آن ادامه می برداري شروع می بهره

  

  هاي واحد گزارشگر با دارایی سایر واحدها طبق قوانین و مقررات مربوط معاوضه دارایی در صورت ):40( ثبت شماره
  

هاي پولی و  راییهاي غیرپولی، یا ترکیبی از دا یک یا چند دارایی ثابت مشهود ممکن است در معاوضه با دارایی یا دارایی ):40-1( ثبت شماره
  .شود گیري می هاي ثابت مشهودي به ارزش منصفانه اندازه بهاي تمام شده چنین داراییغیرپولی تحصیل شود، 

  .اقتصادي دولت شناسایی شودبندي  ها طبق طبقه در ریز فصل هزینهبایست  میها  زیان ناشی از واگذاري دارایی - 1

  .شود حسب مورد شناسایی میسرك نقدي و مربوط  هاي بدیهی است؛ سود یا زیان واگذاري دارایی   

  

معاوضه فاقد محتواي تجاري باشد یا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده و ارزش منصفانه دارایی واگذار شده  چنانچه  ):40-2( ثبت شماره
گیري نشود، بهاي تمام شده آن براساس مبلغ دفتري  دارایی تحصیل شده به ارزش منصفانه اندازه و گیري نباشد قابل اندازهاي اتکاپذیر  گونه به

  .شود گیري می اندازه) سرك نقدي+ دارایی واگذار شده (دارایی واگذار شده 

  .شود حسب مورد شناسایی میسرك نقدي بدیهی است؛    

  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  )جدید( بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
   ** ....اسـتـهالك انـبـاشـتــه 

    **  ها ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی
    ** ....بــانــک 
    **  1بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 **  )قدیم( بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی   
 ** ....بــانــک   

 **  ها سود حاصل از واگذاري دارایی -سایر درآمدها    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  )جدید( بندي اقتصادي دولت تفکیک طبقهها به  دارایی
   ** ....اسـتـهالك انـبـاشـتــه 

    **  ها ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی
    ** ....بــانــک 

 **  )قدیم( بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی  
 ** ....بــانــک   
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  ها دارایی شناسایی مازاد تجدید ارزیابی ):41(ثبت شماره

گیري باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنـی   اي اتکاپذیر قابل اندازه گونه ارزش منصفانه به چنانچهاز شناخت دارایی ثابت مشهود،  پس   
از انجام تجدید  پس. از تجدید ارزیابی، ارائه کرد از کسر استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس

  مبلغ  افزایش .نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفتري قبلی آن دارایی خواهد شد ی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هرارزیابی، استهالك انباشته قبل
  عنـوان  مالی به وضعیت صورت و در  ثبت  مازاد تجدید ارزیابی  عنوان  آن مستقیماً تحت  تجدید ارزیابی  مشهود درنتیجه  ثابت  دارایی  یک  دفتري
  هزینـه   عنـوان  به  باشد که  از تجدید ارزیابی ناشی  قبلی  کاهش  یک  مزبور عکس  افزایش  هرگاه. شود می  بندي جامع طبقه  صاز ارزش خال  بخشی

 درآمـد دوره   عنـوان  بایـد بـه    دارایـی   با همـان   در رابطه  شده  شناسایی  قبلی  هزینه  تا میزان  افزایش  این  صورت، ، دراین است  گردیده  شناسایی
   .یابد حساب دارایی مربوط حسب مورد افزایش یا کاهش میدر ثبت فوق همچنین  .شناسایی شود

  ها شناسایی کاهش ارزش دارایی ):42(ثبت شماره

  .بندي اقتصادي دولت شناسایی شود ها طبق طبقه در ریز فصل هزینهبایست  می ها هزینه کاهش ارزش دارایی - 1

از  هرگاه کاهشی در ارزش یک دارایی مشاهده شود و بازیافت بخشی. طور ادواري بررسی شود مبلغ دفتري یک قلم دارایی ثابت مشهود باید به   
طریق ایجاد یک حساب کاهنده،  عنوان هزینه دوره شناسایی و مبلغ دفتري دارایی از نظر رسد، مبلغ کاهش باید به مبلغ دفتري آن غیرممکن به

  صـورت، ایـن   دراینارزیابی باشد،  از تجدید آنکه کاهش مزبور عکس یک افزایش قبلی ناشی بلغ بازیافتنی برآوردي کاهش داده شود، مگرم به
  هزینـه   انعنو به  منظور گردد و باقیمانده  مازاد تجدید ارزیابی  بدهکار حساب  به  دارایی  همان  به  مربوط  مازاد تجدید ارزیابی  باید تا میزان  کاهش

   .و در گردش حساب ارزش خالص نیز منعکس شود  شناسایی

  هاي واحد گزارشگر طبق قوانین و مقررات مربوط داراییبرکناري دایمی در صورت  ):43(ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
   ** ....اسـتـهالك انـبـاشـتــه 

   **  ها ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی
  **  بندي اقتصادي دولت طبقهها به تفکیک  دارایی    
  **  ها دارایـیدرآمد برگشت کاهش ارزش  -سایر درآمدها     

 **  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ....اسـتـهالك انـبـاشـتــه 
   **  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی

   **  1بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
  **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی   
 **  ها ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ....اسـتـهالك انـبـاشـتــه 
   **  ها ارزش دارایـی ذخـیـره کـاهـش

    **  1بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
 **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی   
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  .بندي اقتصادي دولت شناسایی شود ها طبق طبقه بایست در ریز فصل هزینه ها می زیان ناشی از برکناري دایمی دارایی -1   

انتظـار    آن  از بکارگیري یـا واگـذاري    آتی ناشی  اقتصادي یا خدمات بالقوه  که منافع یا هنگامی  واگذاري  مشهود در زمان  ثابت  دارایی  قلم  یک   
بایـد در زمـان حـذف،    مشهود   ثابت  دارایی  یا واگذاري  از برکناري ناشی  سود یا زیاندر ضمن، . گردد  حذف  وضعیت مالی رود، باید از صورت نمی
  .صورت تغییرات در وضعیت مالی منظور شود در

  ها شناسایی کاهش ارزش موجودي ):44(ثبت شماره

  .بندي اقتصادي دولت شناسایی شود ها طبق طبقه بایست در ریز فصل هزینه می ها موجوديزیان کاهش ارزش  - 1

بر . شود  منعکس  مالی  هاي و در صورت  ارزشیابیو خالص ارزش فروش  شده  تمام بهايباید برمبناي اقل ) در پایان دوره(هاي مواد و کاال  موجودي   
ها  با موجودي  مرتبط  هاي زیان  و کلیه “ فروش  ارزش  و خالص  شده  تمام  بهاي  اقل  ”  قاعده  از اعمال  ها ناشی موجودي  زشار  کاهش  مبلغاین اساس 

 ها برحسب اقل بهاي تمام شده در ضمن، ارزشیابی موجودي .کرد  شناسایی  هزینه  عنوان به  مربوط  هاي زیان  یا وقوع  ارزش  کاهش  را باید در دوره
 ؛تک اقالم امکان پذیر نباشد مقایسه تککه  ، درصورتیها بصورت جداگانه انجام شود تک اقالم موجودي براي تک بایستی و خالص ارزش فروش

  .گیرد هاي اقالم مرتبط یا مشابه مبناي مقایسه قرار می گروه

  ها شناسایی درآمد حاصل از بازیافت کاهش ارزش موجودي ):45(ثبت شماره 

  ارزش  در خـالص   افـزایش   دلیل به  جاري  و در دوره  است  شده  ارزیابی  شده  تمام  کمتر از بهاي  مبلغی  به  قبل  در دوره  که  هایی مورد موجودي در   
حداکثر تا (  جاري  هدور  هزینه  درآمد یا کاهش  عنوان باید به  جاري  در دوره  بابت  از این  افزایشی  گردد، هرگونه می  ارزیابی  بیشتري  مبلغ ، به فروش

  .شود  شناسایی)  قبلی  کاهش  حد جبران

  

   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  1بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 **  اـه وديـوجـش ارزش مـاهـره کـیـذخ  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  هـا ذخـیـره کـاهـش ارزش مـوجـودي

 **  ها بازیافت کاهش ارزش موجودي -سایر درآمدها   
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  ها بستن حساب
  هاي موقت بستن حساب): 46(شماره ثبت 

هاي صورت تغییـرات در وضـعیت مـالی اسـتفاده      حساب خالص تغییر در وضعیت مالی به عنوان حسابی موقت و واسطه براي انتقال حساب -1
  .شود باشد و با حساب ارزش خالص بسته می مانده حساب مذکور حسب مورد بدهکار یا بستکار می. شود می
  

  هاي دایمی ستن حسابب): 47(شماره ثبت 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **      اي هـایـرمـس بـودجـه اعـتـبـار
  **  اي هـایـرمـار سـبـتـاع  
  ** اي تخصیص یافته    سرمایهاعـتـبـار   
  ** اي حــوالــه اعتبار سرمایه  
  **  اي ابـالغـی سـرمـایـهاعـتـبـار   

  ** ده    ـن شـیـامـتاي  سـرمـایـه اعـتبار  
 ** اي مـصـرف شـده اعتبار سـرمـایه  

  
     ** اي هـایـرمـسات ـلیـعمت ـابـی بـتـدریاف

     **  اختصاصیدریافـتی از محل درآمدهاي 
     **  هـا هــدایــا و کــمـک

     **  سایر منابــع از محلدریافــــــــتی 
     **  ها سود حاصل از واگذاري دارایی -سایر درآمدها 
     **  ها درآمد برگشت کاهش ارزش دارایـی -سایر درآمدها 

     **  ها بازیافت کاهش ارزش موجودي -سایر درآمدها 
 **  بندي اقتصادي دولت تفکیک طبقهها به  هزینه  
  **  1خالص تغییر در وضعیت مالی  
  

      **  خالص تغییر در وضعیت مالی
  **  ارزش خـــالـــص  

  .شود حساب ارزش خالص بابت تغییرات مربوط، حسب مورد شناسایی می
     **  هـاي دریـافـتـی دارایـی

      **  ارزش خـــالـــص
 **  انتقـالـیهـاي  دارایـی  
  **  ارزش خـــالـــص  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  نیـتـرداخـاد پـها و اسن حساب
     **  بــیـــمــه پــرداخـــــــتنی
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گردان پرداخت خود به دوره مالی بعد باشـد، مانـده حسـاب     که واحد گزارشگر طبق قوانین و مقررات مربوط، مجاز به انتقال تنخواه در صورتی   
 .شود هاي دایمی شناسایی می پرداخت از محل عملیات جاري در بستن و افتتاح حساب گردان تنخواه

   

     **  مــالــیــات پـــرداخـــتــنــی
     **  سـپــرده پــرداخـتـنـی
     ** ...اسـتـهالك انـبـاشـتــه 

      **  اي بـابـت عملیات سرمایه الحـساب ذخـیـره علی
     **  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي

     **  هـا ذخـیـره کـاهـش ارزش مـوجـودي
     **  ها ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی

     **  ی ـابـد ارزیـدیـجـازاد تـم
      **  ارزش خـــالـــص

  **  اقتصادي دولتبندي  ها به تفکیک طبقه دارایی    
 ** اقتصادي دولت بندي  ها طبق طبقه موجودي    
 ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل     
 **  هـا گـذاري در شـرکـت سـرمـایـه    
 ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه    
  ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال  
  **  اي بـابـت عملیات سرمایه علی الحـساب    
 **  اي اسناد واخـواهی شده سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب    
  **  اي  کسري ابواب جـمعی سرمایه -ها و اسناد دریافتنی حساب    
 ** اي بـانـک پـرداخـت سـرمـایـه    
  **  اي ابـــالغــی پــرداخـت سـرمایهبــانــک     
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی    
 **  بانک وجـــوه سایر منابــــــع                
  **  ارزش خـــالـــص  

   .شود در نظر گرفته میاي ذیل  هاي بودجه هاي غیرقطعی مربوط، حساب به میزان مانده وجوه مصرف نشده قابل انتقال به سال بعد و پرداخت
     **      اي بـودجـه اعـتـبـار سـرمـایـه

  **  اي سـرمـایـهاعـتـبـار   
  ** اي تخصیص یافته    اعـتـبـار سرمایه    
  **  اي ابـالغـی اعـتـبـار سـرمـایـه   
 ** اي تـامـیـن شـده     اعـتبـار سـرمـایـه    
 ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه  
 

   **  هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی
  **  هاي دریافتی تضمین  -حساب انتظامی  

  
      **  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی 

  **  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی     
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  هاي دایمی افتتاح حساب
 .گردد هاي فوق افتتاح می می با معکوس نمودن ثبتهاي دای بعد مانده حسابدوره مالی در    

 

  به هنگام واریز مانده وجوه مصرف نشده سال قبل به خزانه :)48(ثبت شماره 

واحد گزارشگر ملزم به تسـویه   چنانچهالزم به ذکر است؛ . شود در صورت وجود مجوز قانون مبنی بر انتقال وجوه مذکور، ثبت فوق اعمال نمی   
حساب بانـک وجـوه    ،مانده وجوه مصرف نشده سایر منابع دریافتی از خزانه در پایان دوره مالی باشد، به هنگام واریز آن به حساب مربوط خزانه

مصرف نشده برخی از واحدهاي که مطابق مجوزها و ضوابط مربوط مانده وجوه  همچنین در صورتی .شود سایر منابع نیز در ثبت فوق بستانکار می
ها واگذار گردد، به هنگام واریز  در پایان دوره مالی به حساب خاصی نزد خزانه واریز و در سال بعد به آن) نظیر ستاد کل نیرهاي مسلح(گزارشگر 

مجدد وجوه مذکور حساب بانـک   بدیهی است، پس از دریافت. شود ها و اسناد دریافتنی بدهکار و بانک مربوط بستانکار می وجوه یادشده حساب
  .گردد ها و اسناد دریافتنی بستانکار می وجوه انتقالی مربوط بدهکار و حساب

  مصرف نشده سنوات قبل به سال بعدوجوه مانده در صورت وجود مجوز قانون مبنی بر انتقال  :)49(ثبت شماره 
  حساب مربوط در سال جاريمانده وجوه مصرف نشده سال قبل به انتقال به هنگام  :)49-1(ثبت شماره 

 
، یافتـه اسـت  هـاي مـالی قبـل کـه بـه سـال جـاري انتقـال          دورهاي  بودجـه میزان وجوه مصرف نشده  به :)49-2(ثبت شماره 

  .شود شناسایی میجاري  سالبه همراه وجوه یادشده، در اي ذیل  هاي بودجه حساب

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  یـومـمـع عـابـنـمت ـابـی بـالـوه ارسـوج
    ** اختصاصی مـنـابـعت ـابـی  بـالـارس وه ـوج
 ** اي هــرمـایــانـک پـرداخـت سـب   
  **      ابـــالغــیاي  سرمایهپــرداخـت بــانــک   
 **  بــانــک پــرداخــت اختصاصی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اي سـرمـایـهی ـالـبــانـک وجــوه انتق
 ** اي هـرمـایـبـانـک پـرداخـت س  
 **  ابـــالغــیاي  سـرمایهپــرداخـت بــانــک   
 **  پــرداخــت اختصاصیبــانــک   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  اي اعـتـبـار سـرمـایـه
    ** اي تخصیص یافته    اعـتـبـار سرمایه

    **  اي ابـالغـی اعـتـبـار سـرمـایـه
   ** اي تـامـیـن شـده     ار سـرمـایـهـاعـتب

 **  اي سـرمـایـهبـودجـــــــه اعـــــتبار   
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هنگـام   بـدیهی اسـت، بـه   . شود شناسایی می) مصرف نشده(اي مذکور در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی  هاي بودجه الزم به ذکر است، حساب   
شناسـایی  ) مصـرف نشـده  ( اي الزم در سطح تفصیلی بـا عنـوان انتقـالی    هاي بودجه هاي قبل در سال جاري، حساب مصرف وجوه یادشده سال

   .باشد با ماهیت اختصاصی میاي  سرمایهتنها مربوط به اعتبار اي  سرمایهاي اعتبار  در ضمن، حساب بودجه .شوند می
هـاي غیرقطعـی    بابت پرداختاي  سرمایهاي اعتبار  پرداختی غیرقطعی انجام و حساب بودجههاي قبل  از محل وجوه مصرف نشده سال چنانچه   

 افتتـاح ) سنواتی(در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی مذکور اي  حساب بودجهبه سال بعد، حساب یادشده صورت انتقال مانده در شناسایی شود، 
  . گردد می

که مانده ....)  الحساب و  پرداخت، علی پیش(هاي مالی قبل  اي دوره ي غیرقطعی بودجهها میزان پرداخت به :)50(ثبت شماره 
هاي دایمی مربوط، در سـال جـاري    اي ذیل به همراه حساب هاي بودجه  سابها به سال جاري انتقال یافته است، ح حساب آن

  .شود شناسایی می

همچنـین، پـس از تسـویه    . شـود  شناسـایی مـی  ) سنواتی(اي مذکور در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی  هاي بودجه الزم به ذکر است، حساب   
تسـویه   چنانچـه . گـردد  شناسایی می) سنواتی(مصرف شده در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی  اي سرمایهاعتبار   هاي غیرقطعی، حساب پرداخت
اي فوق با ثبت معکوس از دفـاتر   هاي بودجه صورت واریز نقدي انجام شود، پس از شناسایی رویداد مالی مربوط، حساب قطعی بههاي غیر پرداخت
  .شود خارج می

  

هاي قبل به حساب واحدگزارشگر  پرداخت انتقالی مربوط به سال در صورتی که تمام یا بخشی از پیش): 51(ثبت شماره 
  . شود واریز گردد، وجوه مربوط به صورت ذیل شناسایی می

 
  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه
 **  اي سـرمـایـهبـودجـــــــه اعـــــتبار    

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  اي سـرمـایـه بـانـک پــرداخـت 
      **      ابـــالغــی اي سـرمـایـه پــرداخـت بــانــک 

     **  یـاصـصـتـبــانــک پــرداخــت اخ
     **  ابــــــع            ـنـر مـایـک وجـــوه سـانـب

  **  اي سـرمـایـه عـملیات بابت پـیـش پـرداخـت    
  .یابد اي در سطح تفصیلی انتقالی کاهش می بودجه هاي حساب

   **  اي سـرمـایـهبـودجـــــــه اعـــــتبار 
 ** هاي غیر قطعی پرداختابت ـب اي سـرمـایه اعتبار     
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هاي قبل به حساب واحدگزارشگر  الحساب انتقالی مربوط به سال در صورتی که تمام یا بخشی از علی): 52(ثبت شماره 
  . شود واریز گردد، وجوه مربوط به صورت ذیل شناسایی می

  .شود تعدیل می، بهاي تمام شده دارایی مربوط برداري رسیده باشدکه دارایی در جریان تکمیل به بهره  در صورتیبدیهی است؛    

که بر اساس قوانین و مقررات مربوط، واحد گزارشگر ملزم به واریز وجوه حاصل از  در صورتی): 53(ثبت شماره 
خزانه باشد، واریز وجوه مذکور به حساب خزانه به صورت ذیل شناسایی الحساب انتقالی به حساب  پرداخت و علی پیش
  .شود می

  .شود هاي تفصیلی واحد گزارشگر به عنوان واگذاري دارایی مالی در نظر گرفته می بدیهی است؛ وجوه ارسالی فوق در حساب   
  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معین عنوان حساب

    **  اي سـرمـایـه بـانـک پــرداخـت 
      **      ابـــالغــی اي سـرمـایـه پــرداخـت بــانــک 

     **  یـاصـصـتـبــانــک پــرداخــت اخ
     **  ابــــــع            ـنـر مـایـک وجـــوه سـانـب

 ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل    

  
      **  اي سـرمایهعـملیات  الحساب بـابـت علی ذخـیره 

  **  اي سـرمـایـه ات ـعـملی الـحساب بـابـت عـلـی    
  .یابد اي در سطح تفصیلی انتقالی کاهش می بودجه هاي حساب

   **  اي سـرمـایـه بـودجـــــــه اعـــــتبار 
 ** هاي غیر قطعی رداختـپبـابـت  اي سرمایه اعـتـبـار    

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  یـومـمـع مـنـابـعابت ـی بـالـوه ارسـوج
      ** ابع اختصاصیـنـابت مـالی بـوجوه ارس

  **  اي سـرمـایـه بـانـک پــرداخـت    
  **      ابـــالغــی اي سـرمـایـه پــرداخـت بــانــک     
 **  یـاصـصـتـبــانــک پــرداخــت اخ    



   

  

  

  پنجمپنجمفصل فصل 
هاها  ددــدرآمدرآم  حسابداريحسابداري  
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 مقدمه -1

در . نمایند اي کسب اي یا غیرمبادله است درآمدهاي خود را از عملیات مبادله عمومی ممکنگزارشگر بخش واحدهاي 
درآمد . مدنظر قرار گیرد رجحان محتوي بر شکلمعیار  بایستی اي اي و غیرمبادله تشخیص بین درآمدهاي عملیات مبادله

اي باید  درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلهو ازاي دریافتی یا دریافتنی  منصفانه مابه ارزش بهباید اي  از عملیات مبادله  حاصل
  .گیري شود هاي شناسایی شده توسط واحد گزارشگر، اندازه به میزان افزایش در خالص دارایی

ه میزان خدمات ارای  توجه به با بایستیاي اتکاپذیر برآورد کرد، درآمد مربوط  گونه هرگاه ماحصل ارائه خدمات را بتوان به
  :اي اتکاپذیر قابل برآورد است که همه شرایط زیر احراز شده باشد گونه ماحصل ارائه خدمات، زمانی به. گردد شده شناسایی

  گزارشگر محتمل باشد، درون واحـداقتصادي به  جریان منافع )الف
  گیري کرد، اي اتکاپذیر اندازه گونه مبلغ درآمد را بتوان به )ب
  گیري باشد و اندازه  اي اتکاپذیر قابل گونه شده تا تاریخ گزارشگري به  میزان خدمات ارائه )ج
  .گیري باشد اندازه ر قابلاي اتکاپذی گونه شده یا خواهد شد، به ارتباط با ارائه خدمات تحمل مخارجی که در )د

آن  از  استفاده مورد درانجام شود و شرطی  گزارشگر  واحدهاي نقدي و غیرنقدي به  که انتقال داوطلبانه دارایی در صورتی
ها و هدایا  چنانچه کمکاز سوي دیگر، . دنشو دارایی و درآمد شناسایی می عنوان بهها و هدایا  وجود نداشته باشد، این کمک

و ، تحقق شرایط، کاهش یافته تناسب  بهاین بدهی . دنگرد آن بدهی شناسایی می مقابل  رمشروط دریافت شوند، د صورت به
در تاریخ  منصفانه ارزش  به ها و هدایاي غیرنقدي همچنین در زمان شناخت اولیه، کمک. شود معادل آن درآمد شناسایی می

  .گردد میبازار یا توسط کارشناس واجد شرایط تعیین  هاي براساس قیمت منصفانه  ارزشگیري و  تحصیل، اندازه
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 فصل حساب هاسر -2

  ماهیت حساب  یلیحساب هاي تفص  حساب معین  حساب کل
  ربستانکا  بدهکار

    هاي جاري دارایی
  موجودي نقد

  تـافـک دریـانـب
  دریـافت بـانـک پـیـش   *  هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب

ها و اسناد دریافتنی حاصل از حساب 
  اي عملیات مبادله

  ها و اسناد دریافتنی حساب
سال، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 

و )  بندي بودجه شماره طبقه(اشخاص، مشخصات درآمد 
 وضعیت مطالبات

*   
ذخـیــره مــطــالـبــات مـشکـوك 

 *    سال به تفکیک  1الـوصـول

منابع وصولی سایر  مطالبات بابت
  واحدها

سال، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 
 ) بندي بودجه شماره طبقه(اشخاص و  مشخصات درآمد 

*   

حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از 
  اي عملیات غیرمبادله

  حساب ها و اسناد دریافتنی
سال، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 

و )  بندي بودجه شماره طبقه(اشخاص، مشخصات درآمد 
 وضعیت مطالبات

*   
ذخـیــره مــطــالـبــات مـشکـوك 

 *    سال به تفکیک  الـوصـول

مطالبات بابت منابع وصولی سایر 
  واحدها

سال، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک 
   *  ) بودجهبندي  شماره طبقه(اشخاص و مشخصات درآمد 

    هاي جاري بدهی
پرداختنی حاصل از  اسناد و ها حساب

بدهی بابت منابع وصولی به  اي عملیات مبادله
سال، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک   نمایندگی از سایر واحدها

از پرداختنی حاصل  اسناد و ها حساب *    ) بندي بودجه شماره طبقه(اشخاص و مشخصات درآمد 
 اي عملیات غیرمبادله

  دریافت درآمد پیش  هـا دریـافـت پـیش
  *   به تفکیک اشخاص  ها و اسناد پـرداخـتنی سـایـر حسـاب  هاي جاري سایر بدهی

    صـالـارزش خ

  خالص پایان دوره ارزش
  *    خالص تغییر در وضعیت مالی  خالص تغییر در وضعیت مالی

  *    مربوط  طبقه داراییبه تفکیک   تعدیالت سنواتی
درآمدهاي شناسایی شده از طرف 

  دولت
  

  درآمــــدهاي دولت

بندي  درآمدها به تفکیک  طبقه
مالیات و عوارض، شامل (مربوط 

درآمد حاصل از مالکیت دولت، 
فروش کاال و خدمات، جرایم و 

  )خسارات و سایر درآمدها

و ) سایر/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع درآمد 
 *   )  بندي بودجه شماره طبقه(مشخصات درآمد 

    ها هـنـزیـه

هزینه مطالبات  - ها  سایر هزینه  هـــزیــنـــه
   *  بر حسب مرکز هزینه  مشکوك الوصول 

    وجوه ارسالی به خزانه
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  ماهیت حساب  یلیحساب هاي تفص  حساب معین  حساب کل
  ربستانکا  بدهکار

  وجوه ارسالی به خزانه
هاي  داراییواگذاري / درآمد(به تفکیک ماهیت منابع  وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

و مشخصات درآمد ) هاي مالی واگذاري دارایی/ اي سرمایه
 ) بندي بودجه شماره طبقه(

*    
 وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی

  .شود هاي معین و تفصیلی بر اساس این فهرست انجام می نگهداري حساب
  

 .شود محسوب میها و اسناد دریافتنی  عنوان کاهنده حساب بهمشکوك الوصول حساب ذخیره مطالبات  - 1

  

 حسابداري درآمدها -3

  اختصاصی/ عمومی هايبه هنگام تحقق درآمد : )1(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  دریــــــافـــــت بــانــــــک
    **   ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب

 **  بندي مربوط تفکیک طبقهدرآمدها به    
کند که رویداد مشمول مالیات اتفاق افتاده باشد و معیارهاي شناخت دارایی نیز احراز  مالیات را زمانی شناسایی می با  مرتبط، درآمد گزارشگر  واحد   

اختصاصی کاهش و درآمد درآمد تفصیلی  هاي ، حسابانتقال یافته به حساب درآمد عمومی به میزان مازاد درآمد اختصاصیمچنین ه. شده باشد
در این خصوص تعدیل وجوه ارسالی بابت منابع عمومی اختصاصی و وجوه ارسالی بابت منابع  هاي حسابیابد، از سوي دیگر  افزایش می عمومی
   .دنشو می

  تبر اساس درصدي از مطالباشناسایی هزینه مطالبات مشکوك الوصول :  )2(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  هـزیـنه مطالبـات مشکوك الوصول  –ها  سایر هـزینه
 **  ذخــیــره مــطــالــبــات مـشکـوك الـوصـول  

الزم  .گیرد مربوط مورد توجه قرار میمانده سال قبل ذخیره ، شود محاسبهکه هزینه مطالبات مشکوك الوصول بر اساس درصدي از مطالبات  در صورتی   
  .شود شوند، تامین اعتبار انجام نمی هایی که در مقابل ذخیره شناسایی می به ذکر است؛ براي هزینه

 

  .داده شوندتشخیص قطعی غیر قابل وصول به طور واحد گزارشگر مطالبات  چنانچه:  )3(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  ات مـشکـوك الـوصـولذخـیــره مـطــالـبـ
 **   ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب  
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  سوخت شدهمطالبات  در صورت وصول:  )4(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **   ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب
 **  ذخــیــره مــطــالــبــات مـشکـوك الـوصـول  

  
     **  دریــــــافـــــت بــانــــــک

 **   ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب  
شود،  الوصول در مقابل مطالبات مربوط شناسایی می هنگام وصول مطالبات سوخت شده، حساب ذخیره مطالبات مشکوك که به  با عنایت به این   

الوصول کمتري در پایان سال مالی شناسایی شده و به تبع آن حساب ارزش خالص نیز تعدیل  به میزان ذخیره مذکور، هزینه مطالبات مشکوك
  .خواهد شد

  

  در صورت وصول مطالبات:  )5(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  دریــافـت بــانــک
 **   ها و اسـنــاد دریـافـتـنـی حـسـاب  

. منظور خواهد شد اسناد دریافتنیها و  که بخشی از منابع محقق شده واحد گزارشگر وصول نشوند، مبلغ مذکور در سرفصل حساب در صورتی   
در . باشد می) ها معادل سفته و سایر وثیقه(و اسناد دریافتنی ) معادل مطالبات قابل وصول(هاي دریافتنی ها و اسناد دریافتنی شامل حساب حساب

معادل اسناد ارسالی به (اسناد درجریان وصول وضعیت مطالبات بر اساس ، حسب مورد مقررصورت عدم تسویه مطالبات توسط اشخاص در موعد 
معادل اسناد نکول شده ارسالی به واحد حقوقی (و اجرا و دعاوي حقوقی ) معادل اسناد ارسالی وصول نشده(، اسناد نکول شده )بانک براي وصول

  .شود میتعیین ) جهت عملیات اجرایی وصولی
  

  اختصاصی/ عمومی  دریافت درآمد هنگام وصول پیش به:  )6(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  دریــافـت پیش بــانــک
 **  دــافت درآمـدری شـیـپ  

  
  اختصاصی/ ي عمومیبه هنگام ارایه خدمات یا تحویل کاال توسط واحد گزارشگر و تحقق درآمدها:  )7(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  دریـافت درآمــد پـیـش
 **  بندي مربوط طبقهبه تفکیک درآمدها     

  
     **  دریــافـت بــانــک

 **  دریــافـت شـیـپ بــانــک    



 97  نظام حسابداري بخش عمومی 

 

اي  عنوان معامله  مبادله گردد، این مبادله بهلحاظ ماهیت و ارزش مشابه باشد   قبال کاالها یا خدمات دیگري که از هرگاه کاالها یا خدمات در     
در این حالت درآمد . گردد اي درآمدزا تلقی می عنوان معامله  چنانچه کاال یا خدمات غیرمشابه مبادله شود، این مبادله به. شود درآمدزا تلقی نمی

منصفانه کاالها یا خدمات دریافتی   هرگاه ارزش. شود ي میگیر بابت سرك نقدي اندازه از تعدیل از منصفانه کاالها یا خدمات دریافتی پس  ارزش  به
گیري  بابت سرك نقدي، اندازه  از تعدیل از  شده پس  منصفانه کاالها یا خدمات واگذار  ارزش گیري کرد، درآمد به اي اتکاپذیر اندازه گونه را نتوان به

 .شود می

  واحدهاي گزارشگرمنابع عمومی متعلق به سایر  به هنگام تحقق: ) 8(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  دریــافـت بــانــک
    **   ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب

 **  بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحدها  
  

به حساب ذیربط خزانه و ارسال اعالمیه آن به  گزارشگرواحدهاي انتقال وجوه منابع عمومی متعلق به سایر :  )9(ثبت شماره 
  اصلیگزارشگر واحد 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحدها

 **  دریــافـت بــانــک  
  

  اصلی گزارشگر واحدتوسط  تحقق یافتهدریافت فهرست منابع  هنگام به:  )10(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  مطالبات بابت منابع وصولی سایر واحدها
 **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

  
بانک دریافت واحد گزارشگر به حساب  واحدهاي گزارشگرمنابع وصول شده توسط سایر  واریز در صورت : )11(ثبت شماره 

  اصلی
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  دریــافـت بــانــک
 **  مطالبات بابت منابع وصولی سایر واحدها  

 ،یافـت به جاي حسـاب بانـک در  در ثبت فوق شود، و تاییدیه مربوط اخذ به حساب خزانه واریز مذکور وصول شده  عمومی که منابع در صورتی   
  .شود بدهکار میوجوه ارسالی بابت منابع عمومی حساب 
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   : )12(ثبت شماره 
بر اساس قوانین و مقررات ) نظیر سازمان ملی استاندارد ایران(در برخی از واحدهاي گزارشگر  چنانچه : )12- 1(ثبت شماره 

ها توسط واحد گزارشگر یا سایر  ها توسط واحد گزارشگر پیش از ارایه خدمات یا فعالیت مربوط، بهاي ارایه خدمات یا فعالیت
  . شود شناسایی میبه صورت ذیل ادشده یرویداد ر از اشخاص وصول گردد، واحدها به تشخیص واحد گزارشگ

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  .. . بــانــک

 **  ها و اسناد پرداختنی سایر حساب  
 اسناد پرداختنی ها و سایر حسابدر مقابل ي دولت در صورتی که خدمات یا فعالیت موردنظر توسط واحد گزارشگر انجام شود، درآمدها   

  .گردند شناسایی می

نظر به خارج از واحد گزارشگر محول گردد، به میزان خدمات یا فعالیت  که خدمات یا فعالیت مورد در صورتی: )12-2(ثبت شماره 
  .شود انجام شده ثبت ذیل شناسایی می

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  و اسناد پرداختنیها  سایر حساب
 **  ...  بــانــک  

ابتدا دارایی مربوط شناسـایی و   ؛خریداري گردد هایی از محل وجوه دریافتی یادشده داراییموردنظر، هاي  براي ارایه خدمات یا فعالیت چنانچه   
  .شود استفاده می )13(شماره  ثبتاز  هاي مربوط ، به هنگام فروش داراییموردنظرارایه خدمات یا فعالیت پس از 

  ها فروش دارایی شناسایی  ):13(ثبت شماره 

به عنوان  بایستی، این وجوه دریافت شودهاي بیمه  هاي واحد گزارشگر وجوهی از شرکت هاي وارده به دارایی که بابت ترمیم خسارت در صورتی   
وجوه یادشده اساس مجوزهاي قانونی مربوط امکان مصرف الزم به ذکر است؛ چنانچه بر . واریز گردددرآمدهاي دولت شناسایی و به حساب خزانه 

، پس از طی فرایندهاي قانونی الزم، وجوه مورد اشاره از خزانه دریافت و حسب مورد به عنوان درآمد واحد واحد گزارشگر وجود داشته باشد براي
  .شود گزارشگر شناسایی می

 )بستانکار(ماهیت حساب  )بدهکار(ماهیت حساب 

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بــانــک دریـافـت
      **   ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب

      **  هـا ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی
     **  ....استهالك انباشته 

 **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی   
  **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه    

  
      **  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی

  **  یـواتـنـالت سـدیـعـت    
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 و دریافت تاییدیه مربوط حساب خزانهبه ) اختصاصی/ عمومی(منابع به هنگام واریز  : )14(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** عمومی منابعوجوه ارسالی بابت 
    ** اختصاصی منابعوجوه ارسالی بابت 

 **  دریــافـت بــانــک  
 **  ...  بــانــک  

هاي  هاي انتظامی تضمین هاي دریافتی توسط واحد گزارشگر ضبط شود، حساب نامه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط، ضمانت در صورتی   
هاي مربوط حسب مورد به عنوان درآمد یا درآمد شناسایی شده از  ها یا کاهش بدهی دریافتی و طرف حساب آن کاهش یافته و افزایش دارایی

  .گردد بت میطرف دولت ث
  

  ها بستن حساب : )15(ثبت شماره 
 هاي موقت بستن حساب : )15-1 (ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

 ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  

  ** وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی  
  **  هــزیـــنـــه مــطــالــبــات مـشکـوك الـوصـول  
  **  خالص تغییر در وضعیت مالی  

  
      **  1خالص تغییر در وضعیت مالی

  **  ارزش خـــالـــص  
  

     **  یـواتـالت سنـدیـعـت
  **  ارزش خـــالـــص  

هاي صورت تغییـرات در وضـعیت مـالی اسـتفاده      حساب خالص تغییر در وضعیت مالی به عنوان حسابی موقت و واسطه براي انتقال حساب -1
  .شود باشد و با حساب ارزش خالص بسته می مانده حساب مذکور حسب مورد بدهکار یا بستکار می. شود می

  

  میهاي دای بستن حساب : )15-2 (ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

     ** دریـافـت درآمـد پـیـش

     **  بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحدها
     **  ها و اسناد پرداختنی سایر حساب
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     **  ـبــات مـشکـوك الـوصـولذخـیـره مــطــال

    ** ارزش خــــــالــــــص

 **  دریـــــافـــت بــانــــــک  
 **  دریــافـت پیش بــانــک   
 **  ... بــانــک    

 **  ها و اســــناد دریـافـتـنی حســـاب   

 **  مطالبات بابت منابع وصولی سایر واحدها  
  

  ها افتتاح حساب : )16(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  دریـــــافـــت بــانــــــک

    **  دریــافـت پیش بــانــک

    **  ...  بــانــک

    **  ها و اســــناد دریـافـتـنی حســـاب

    **  مطالبات بابت منابع وصولی سایر واحدها

 ** دریـافـت درآمـد پـیـش  
 **  بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحدها  

 **  ها و اسناد پرداختنی سایر حساب  

 **  ذخــیــره مــطــالــبــات مـشکـوك الـوصـول  

 ** ارزش خــــــالــــــص  

  



  
  

  

  

  فصل ششمفصل ششم
  وجوه سپردهوجوه سپردهحسابداري حسابداري 
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  سرفصل حساب ها -1

  ماهیت حساب  یلیحساب هاي تفص  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

    ي جاريها دارایی

  موجودي نقد

  بانک رد وجوه سپرده    *  هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب  دریافت وجوه سپردهک ـانـب
تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین 

    * اشخاصسال و  به تفکیک  ذیحساب

اسناد دریافتنی  و ها حساب
  اي عملیات مبادله حاصل از

 سال به تفکیک  وجوه سپرده نزد خزانه
*    

  *    1دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده
    هاي جاري بدهی

پرداختنی  اسناد و ها حساب
 اي حاصل از عملیات مبادله

 هاي پرداختنی سپرده

/ عمومی(نوع منابع  ماهیت سپرده،به تفکیک 
، سال، اشخاص و مشخصات )سایر منابع/ اختصاصی

پروژه و  -طرح/ برنامهابالغی، / مصوب (اعتبار 
  نوع سایر منابع) / ردیف

  *  

    درآمدها
  *    به تفکیک  اشخاص  ها دریافتی از محل ضبط سپرده  سایر درآمدها

  

  .شود کاهنده حساب وجوه سپرده نزد خزانه محسوب میحساب دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده به عنوان  -1

  وجوه سپردهحسابداري  -2
  طارسال وجوه سپرده به حساب مربوبه هنگام :  )1(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    **  بــانــک دریــافت وجـوه سپرده
 **   ...بــانــک   

  
  هاي دریافتی به حساب ذیربط خزانه پس از اخذ تاییدیه مربوط انتقال سپرده:  )2(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  زانهــزد خــرده نــپـوه ســوج
 **  بــانــک دریــافت وجـوه سپرده    

 

  گردان رد وجوه سپرده تنخواهدریافت وجه از خزانه بابت  ):3(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  بــانک رد وجوه سپـــــرده
 **  رد وجوه سپردهدریافتی بابت تنخواه   

 .شود حساب وجوه سپرده نزد خزانه در صورت وضعیت مالی منعکس می ي رد وجوه سپرده به عنوان کاهندهحساب دریافتی بابت تنخواه    
  .شود گردان رد وجوه سپرده نیز از ثبت فوق استفاده می بدیهی است براي ترمیم تنخواه
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  دریافت وجه از خزانه بابت رد وجوه سپرده ):4(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بــانک رد وجوه سپـــــرده
 **  وجــوه سـپــرده نــزد خــزانه  

  

به میزان وجوه دریافتی گردان در اختیار ذیحسابی قرار نگیرد،  صورت تنخواه هاي دریافتی به که مبالغ مورد نیاز براي استرداد سپرده در صورتی   
  .یابد کاهش می حساب وجوه سپرده نزد خزانهاز خزانه، 

  واگذاري تنخواه گردان رد سپرده به عاملین ذیحساب ):5(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب تنخواه
 **  بــانک رد وجوه سپـــــرده  

 
  ذیحساب استرداد سپرده توسط ذیحسابی یا عاملپس از دریافت اسناد و مدارك مربوط به  ):6(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

  **  ــــتنیرده هاي پرداخــســپ
 

 **  ــپـردهبـــــانــک رد وجـــوه ســـ  

  **  گردان رد وجـوه سپرده عاملین ذیحساب تنخواه  
  .شود ثبت ذیل نیز شناسایی میانجام شود، سپرده گردان رد وجوه  محل تنخواههاي دریافتی از  که استرداد سپرده در صورتی

     **  دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده
 **  ــرده نـزد خزانـــــــهوجــوه سپــ  

  

خسارت تاخیر، معایب و نقایص در کار و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و به علت عواملی همچون حوادث قهري، فسخ، تعلیق،  که در صورتی   
خواهد هاي پرداختنی بدهکار و حساب وجوه سپرده نزد خزانه بستانکار  حساب سپردههاي دریافتی توسط واحد گزارشگر ضبط شود،  سپرده، ... 
و حساب درآمد شناسایی شده از طرف دولت بانک مربوط بدهکار به عنوان درآمد تلقی شود، حساب این وجوه به طور کامل  چنانچهدر ضمن . شد
بدیهی  .گردد میو بانک مربوط بستانکار  وجوه ارسالی به خزانه بدهکارو به هنگام واریز وجوه یادشده به حساب خزانه، حساب  شود انکار میبست

شرایط عمومی ) 42(مانند ماده (در اختیار واحد گزارشگر قرار گیرد به منظور مصرف طبق قوانین و مقررات مربوط این وجوه  که در صورتیاست 
دریافتی از محل حساب به ذکر است؛ الزم . خواهد شدبستانکار ها  ضبط سپردهدریافتی از محل و حساب حساب بانک مربوط بدهکار ، )پیمان

  .شود می گزارشسایر درآمدهاي واحد گزارشگر در صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان ها  ضبط سپرده
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  ها حساببستن :  )7(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده
     **  ـیسپـــــرده هاي پــــــرداخــتنــ

  
 

 **  ردهــــوه سپرد وجــ ـــانــــکب
  

 
 **  عاملین ذیحساب تنخواه گردان رد وجوه سپرده

  
 

 **  هــزد خزانــن ـردهـوجــــــوه سپ
 **  ردهـــــــوه سپـــــت وجک دریافــــبان   

 

  افتتاح حساب ها
  .شوداعمال حساب میهاي بستن در دفاتر  ها با معکوس نمودن ثبت عملیات حسابداري مربوط به افتتاح حساب     



  
  فصل هفتمفصل هفتم

  موارد خاصموارد خاص  حسابداريحسابداري

  
  

  :عناوین مندرجات            
 عناوین  بخش

 وجوه نامشخص حسابداري 1

  هاي بین راهی وجوه چک حسابداري  2
  استرداد وجوه اضافه دریافتی حسابداري  3
 شده وجوه اداره حسابداري 4

  ودایع حسابداري  5
  سازمانی هاي خانه حسابداري  6
  عنوان ضمانتنامه وجه الضمان حسابداري مطالبات تایید شده پیمانکاران به  7
  اوراق مشارکت حسابداري  8
  حسابداري اوراق بهادار 9
  حسابداري تسهیالت مالی دریافتی  10
  تعهدات و دیون تهاتر و حسابداري تسویه  11
  حسابداري اعتبار اسنادي و فاینانس  12
  حسابداري مالیات بر ارزش افزوده 13
  وجوه یارانه حسابداري 14
  هاي فاقد سند رسمی روش حسابداري وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و ساختمان  15
  تسعیر ارز حسابداري  16
  هاي امانی حسابداري دارایی  17
  اموال سرقتی و اختالسی در نیروهاي مسلححسابداري وجوه حاصل از استرداد   18
  حسابداري وجوه حاصل ازفروش اراضی نیروهاي مسلح  19

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش اول بخش اول 
و و   حسابداري وجوه نامشخصحسابداري وجوه نامشخص

  اشتباه واریزياشتباه واریزي
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 مقدمه  -1

هاي بانکی را شناسایی و در  حسابکلیه گزارشگر موظف است وجوه نامشخص واریز شده به  واحدو امور مالی  یذیحساب

پس از  بایستیذیحسابی و امور مالی مربوط همچنین . هاي الزم را انجام دهد ها پیگیري خصوص تعیین تکلیف قطعی آن

اقدام اداره کل خزانه یا خزانه معین استان  مخصوص به حسابآن نسبت به واریز  ،وجوه مذکوراز تاریخ واریز  گذشت سه ماه

   .اخذ نمایند) 1شماره پیوست  فرممطابق (و تاییدیه مربوط را 

از خزانه براي استرداد به   وجوه، نسبت به درخواست آناین تعیین مشخصات بایست پس از  و امور مالی می یذیحساب

ذیحسابی و آن،  تکلیفو عدم تعیین وجوه نامشخص  گذشت یک سال از تاریخ واریز در صورت. نماید اقداماشخاص ذینفع 

از خزانه انتقال این وجوه به حساب درآمد عمومی اقدام و تاییدیه مربوط را پیگیري نسبت به  بایستیامور مالی مربوط 

  .دریافت نماید

  
 تعریف مفاهیم -2

شود و مشخصات  اجرایی واریز می  دستگاه بانکیهاي  وجوه نامشخص وجوهی است که به حساب: وجوه نامشخص 
  . باشد کننده آن نامشخص می واریز
 
  
 ها حساب سرفصل -3

 هاي تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

 *  هاي بانکی  به تفکیک مشخصات حساب  ....  کـانـب  موجودي نقد    هاي جاري دارایی
  

  اي اسناد دریافتنی حاصل ازعملیات مبادله و ها حساب
وجوه نامشـخص انتقـــالی بـه    

 خزانه
 * به تفکیک سال

 

  هاي جاري بدهی
  

  هاي جاري سایر بدهی
ـــوه   ــت وجــــ ــدهی بابـــ بـــ

 نامشــخص
 به تفکیک سال

 
* 

  
 حسابداري وجوه نامشخص -4

به صورت ذیل  بدهی بابت وجوه نامشخص حسابهاي بانکی ذیحسابی، ابتدا با  واریز شده به حسابنامشخص وجوه ) : 1(ثبت شماره 
  .شود شناسایی می

  
 بستانکار بدهکار
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 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ....  کــانـبـ

 ** بدهی بابت وجــوه نامشــخص  
  

در صورتی که ماهیت این وجوه کماکان  ،هاي الزم و گذشت سه ماه از تاریخ دریافت پس از انجام پیگیري) : 2(ثبت شماره 
  .شود اب مخصوص نزد خزانه واریز میحس  هنامشخص باشد با ثبت ذیل ب

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** خزانهوجوه نامشخص انتقــالی به 

 ** .... بــانــک   
  

در مورد وجوه (جایی از خزانه  که این وجوه ماهیت درآمدي داشته باشند و تاییدیه جابه در صورتی) :  3(ثبت شماره 
  .اخذ گردد) انتقالی به خزانه

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی بابت وجــوه نامشـخص

 ** وجوه نامــشخــص انتقــالی به خـزانه  
  

   ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی
   ** وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی

 **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

حساب درآمد عمومی و دریافت در صورت عدم تعیین تکلیف وجوه نامشخص پس از گذشت یک سال از تاریخ واریز آن و انتقال این وجوه به    
  .گردد تاییدیه مربوط از اداره کل خزانه نیز، ثبت مذکور اعمال می

  
  درخواست و دریافت وجه از خزانه بابت استرداد وجوه نامشخص از محل وجوه انتقالی به خزانه) :  4(ثبت شماره 
  نامشخص دریافت وجوه) : 4-1(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   ** .... بــانــک 

 ** وجوه نامشخص انتقـالی به خـزانه  
  

  استرداد وجوه نامشخص) : 4-2(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی بابت وجـــوه نامشـخص

 ** .... بــانــک   

  
  ها بستن حساب) : 5(ثبت شماره 
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 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی بابت وجـــوه نامشـخص

 ** وجوه نامشخص انتقـالی به خـزانه  
  

   **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه
 ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی    

 ** منابع اختصاصیوجوه ارسالی بابت   
  

  ها  افتتاح حساب) : 6(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجوه نامشخص انتقـالی به خـزانه

 ** بدهی بابت وجـــوه نامشـخص  

  
  اشتباه واریزيوجوه  -5

هاي بانکی کارکنان به دلیل پرداخت متمرکز سیستم حقـوق و  عملیات مالی مرتبط با انتقال وجوه اشتباه واریزي از حساب   
  :باشدشرح ذیل می بهواحد گزارشگر دستمزد 

هاي تامین شده توسط خزانـه در خصـوص حقـوق و دسـتمزد کارکنـان باشـد؛       چنانچه اضافه واریزي بابت درخواست وجه) 1
هاي معرفـی شـده   نسبت به اصالح درخواست وجه ماهانه و انتقال وجوه اضافه واریزي به حساباست  مکلف مربوط ابیذیحس

  .توسط اداره کل خزانه یا خزانه معین استان اقدام نماید
خزانـه  به حساب درآمد متفرقـه  مربوط   توسط ذیحسابی بایستیکلیه وجوه کسر شده بابت تاخیر و غیبت کارکنان دولت ) 2

  .واریز و تاییدیه خزانه مبنی بر واریز درآمدهاي عمومی اخذ شود
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  )1(شماره پیوست  -» نامشخصوجوه «فرم تاییدیه 
  

یف
رد

  

  نامشخصه ومبلغ وج  بانک واریز کننده  شماره و تاریخ چک یا حواله واریز

        

        

        

        

        

  نـامشخصمبلغ کل وجوه 

      دستگاه اجرایی                                                       مدیر کل امور مالی/ ذیحساب

  :تاریخ                  

  :شماره                  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ ذیحساب

  .فوق الذکر به مبلغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریال مورد تایید قرار گرفت نامشخصوصول صورت ریز وجوه 

  

                  

  اداره کل خزانه

  
  



 

  
  
  

  
  بخش دوم بخش دوم 

  هاي بین راهیهاي بین راهی  حسابداري وجوه چکحسابداري وجوه چک
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 مقدمه  -1

وجه به بانک عامل وصول براي دریافتی، هاي  چک تاریخ صدور از طی مدت سه ماهپس از در صورتی که اشخاص ذینفع 
اداره کل خزانه یا مشخص به حساب ها را  وجوه این قبیل چک مکلف استذیحسابی و اداره کل امور مالی  اقدام ننمایند،

  . اخذ نماید مربوط راخزانه معین استان واریز و تاییدیه 
پس از بایست  ها می ریال باشد، وجوه این قبیل چک» پنجاه میلیون«هاي بین راهی بیش از  مبلغ هر یک از چک چنانچه

 صحیح درج عدم یا و شده ارائه گرفته، کاالي صورت خدمت کننده چک، دریافت با رابطه الزم در تحقیقات و بررسی انجام

 صورت محتواي بررسی عدم مراجعه ذینفع به بانک عامل بوده و نتیجه تحقیقات ضمن اسناد مالی و کسب دالیل در ارقام

تاییدیه «در نمونه فرم  بایستیهاي گذشته،  بانکی ماه مغایرت صورت در مشابه ارقام وجود عدم از مغایرت بانکی و اطمینان
 واحد گزارشگر و ذیحساب و مدیر کل امور مالی آنمقامات مجاز  یدتای که به) 2پیوست شماره فرم مطابق (» هاي بین راهی چک

از طریق دفاتر  قانون محاسبات عمومی کشور،  )105(در اجراي ماده  واحد گزارشگر موظف است. رسد، درج گردد می
هاي داخلی سیستم بانکی کشور با اعالم مدیران مالی نسبت  حقوقی خود با توجه به قانون صدور چک و مقررات و بخشنامه

  .گزارشگر اعالم نماید هاي بین راهی از طریق مراجع قضایی اقدام و مراتب را نیز به بانک عامل و واحد ابطال چکبه 
نماید؛ خزانه  از خزانه درخواست وجه می ،براي استرداد وجه به اشخاص ذینفعمربوط مالی  ذیحسابی و اموردر مواقعی که 

وجوه مورد واریز نسبت به  ،هاي بین راهی اییدیه نمونه فرم تاییدیه چکمکلف است با رعایت کامل مقررات مربوط و اخذ ت
  . دحساب بانک عامل اولیه اقدام نماینظر در 

  
 تعریف مفاهیم -2

، در وجه واحدگزارشگر بانکی هاي حساب گردد که از اطالق می هاي هاي بین راهی به چک چک: هاي بین راهی  وجوه چک
  .اند ي صورت مغایرت بانکی، براي وصول به بانک مربوط ارایه نشده تاریخ تهیهصادر شده است و تا  ذینفعاشخاص 

 
 ها حساب سرفصل -3

 هاي تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

    هاي جاري دارایی
هاي  به تفکیک مشخصات حساب  ....  کـانـب  موجودي نقد

   *  بانکی 

حاصل ازعملیات اسناد دریافتنی  و ها حساب
  اي مبادله

هاي بین راهی انتقالی به  وجوه چک
 خزانه

 * به تفکیک سال و اشخاص
 

    هاي جاري بدهی
 به تفکیک سال و اشخاص هاي بین راهــــی بدهی بابت چک  هاي جاري سایر بدهی

 
* 
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١١٣ 
 

 هاي بین راهی وجوه چک حسابداري -4
و ) از طریق مراجع قضایی یا ذیحسابیحسب مورد (ابطال آن ، راهی هاي بین به هنگام شناسایی چک ) :1(ثبت شماره 

  تایید بانک عامل
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین
   ** .... بــانـک 

 ** هاي بین راهــــی بدهی بابت چک  

  
  هاي بین راهی به خزانه به هنگام انتقال وجوه چک ) :2(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک

 ** .... بــانـک   

  
  هاي بین راهی از خزانه به هنگام دریافت وجوه چک):  3( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** .... بــانـک 

 ** هاي بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک  

  
  ن راهی به اشخاص ذینفعیبهاي  هنگام پرداخت وجوه چک  به)  4( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي بین راهــــی بدهی بابت چک

 ** .... بــانـک   

  
   ها بستن حساب):  5( شمارهثبت 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي بین راهــــی بدهی بابت چک

 ** هاي بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک  
  

   ها حسابافتتاح ):  6( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک

 ** هاي بین راهــــی بدهی بابت چک  
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  )2(پیوست شماره  - » هاي بین راهیچک«فرم تاییدیه 
  

یف
رد

  

عنوان و شماره حساب   گیرنده چک  موضوع چک صادره  شماره و تاریخ چک
  بانک صادر کننده چک

مبلغ چک بین راهی 
  )معوق(

            

            

            

            

            

  هاي بین راهیمبلغ کل چک

  

      دستگاه اجرایی                                                 مدیرکل امور مالی /ذیحساب

  :تاریخ                  

  :شماره                  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ ذیحساب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریـال مـورد تاییـد قـرار      هاي بین راهی فوق الذکر به مبلغ وصول صورت ریز چک

  .گرفت

  

            

  اداره کل خزانه                
  

   



 

  
  

  
  

  بخش سوم بخش سوم 
  وجوه اضافه دریافتیوجوه اضافه دریافتیحسابداري استرداد حسابداري استرداد 
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 مقدمه  -1

منظور ایجاد تسهیل و تسریع در استرداد وجوه اضافه دریافتی به نحوي که در اداء  فرآیند استرداد وجوه اضافه دریافتی به
به برخی مالحظات در خصوص دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی . حق ذینفع تاخیري صورت نگیرد، ایجاد شده است

  :شود شرح ذیل قابل اشاره می
گردان رد وجوه اضافه دریافتی به نسبت مبالغ مسترد شده در سال قبل بوده و برابر یک  ابت تنخواهمیزان دریافتی ب - 1

 .گردد دوازدهم آن تعیین می

جاري براي استرداد وجوه اضافه  در سنوات قبل استرداد وجوه اضافه دریافتی نداشته ولی در سال واحديچنانچه  - 2
مجاز است باتوجه به مدارك و مستندات الزم وجوه مورد نیاز را واگذار دریافتی نیاز به وجوهی داشته باشد، خزانه 

 .نماید

 .شود اي طبق مقررات افتتاح می حساب بانکی جداگانه ،براي عملیات مالی استرداد مازاد منابع عمومی وصولی - 3

 

 تعریف مفاهیم -2

میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشا شود که بدون مجوز و یا زاید بر  به وجوهی اطالق می:  وجوه اضافه دریافتی
که تحقق اضافه  و یا این اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد  این دریافت

  .دریافتی بر اثر رسیدگی واحد ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود
  
 ها حساب سرفصل -3

 تفصیلی هاي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

 *  هاي بانکی  به تفکیک مشخصات حساب بانک رد وجوه اضافه دریافتی  موجودي نقد    هاي جاري دارایی
 

اسناد دریافتنی حاصل  و ها حساب
  اي ازعملیات مبادله

طلب از خزانه بابت وجوه اضافه 
 دریافتی

 )اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک سال، اشخاص، 
 ) بندي بودجه شماره طبقه(و مشخصات درآمد 

*  

دریافتی بابت رد وجوه اضافه 
 *   به تفکیک سال 1دریافتی

    هاي جاري بدهی
 هاي جاري سایر بدهی

بدهی به اشخاص بابت وجوه 
 اضافه دریافتی

 )اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک سال، اشخاص، 
  ) بندي بودجه شماره طبقه(و مشخصات درآمد 

* 

  .شود محسوب میبابت وجوه اضافه دریافتی خزانه طلب از به عنوان کاهنده حساب اضافه دریافتی حساب دریافتی بابت رد وجوه  -1
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 حسابداري استرداد وجوه اضافه دریافتی -4

   مربوط شناسایی بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی براساس مدارك):  1(ثبت شماره
  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی  

  
   بابت رد اضافه دریافتیاز خزانه هنگام دریافت وجوه  به):  2(ثبت شماره 

 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   ** بانک رد وجوه اضافه دریافتی

 ** دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی  

  
رد بابت و تسویه و تعدیل مانده طلب از خزانه با دریافتی  در زمان استرداد وجوه اضافه دریافتی به اشخاص ذینفع ):3(ثبت شماره 

  وجوه اضافه دریافتی
  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بانک رد وجـــــــــوه اضـــافه دریافتی  

  
   ** دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی

 ** طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی  

  
جاري باشد، ثبت زیر نیز معادل مبلغی که  مبلغ وصولی اضافه دریافتی و پرداختی آن مربوط به سال که در صورتی):  4(ثبت شماره 

  .واست و مسترد شده انجام خواهد شددرخ
  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

 ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  

 ** وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی  
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ذینفع اشخاص به  معین استان خزانهتوسط  ،دارك مربوطمبر اساس چه وجوه اضافه دریافتی واحد گزارشگر  چنان): 5(ثبت شماره 
  .شود مسترد

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    **  مربوطبندي  درآمدها به تفکیک طبقه

 ** بــانــک دریــافــت  

  
     ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی  

هاي  استرداد درآمدها و وجوهی که زاید بر میزان یا اشتباها واریز گردیده است، صرفا پس از انتقال وجوه مزبور به حسابذکر است؛  الزم به
شود و خزانه معین استان پس از درخواست ذیحسابی و اداره کل امور مالی مربوط و تطبیق مدارك ارایه شده،  درآمد خزانه معین استان انجام می

 یهاعالمدریافت پس از نیز هاي مذکور  ثبت. نماید ه مورد استرداد را از حساب درآمد واحد مربوط به اشخاص ذینفع صادر میدستور انتقال وجو
به هنگام ارایه اسناد و مدارك را ) 1(ثبت شماره واحد گزارشگر در این حالت بدیهی است؛ . شود بر رد وجوه اضافه دریافتی انجام می خزانه مبنی

  .استشناسایی نموده  مربوط

  .شود در دفاتر اعمال می در پایان سال با واریز مانده دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی به خزانه ثبت زیر):  6(ثبت شماره 
  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی

 ** وجــــوه اضـــافه دریافتیبانک رد   

  
  ها بستن حساب):  7(ثبت شماره

  
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب مبلغ عنوان حساب

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی  

  
  ها افتتاح حساب):  8(ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   ** طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی  

  



 

  

  
    چهارمچهارمبخش بخش 

  وجوه اداره شدهوجوه اداره شده  حسابداريحسابداري
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 تعریف مفاهیم -1

گیرد تا با نظارت  می  عامل در اختیار آنها قرار موسسهاعتباراتی است که طی قراردادهاي منعقد شده با : وجوه اداره شده 
خاص حقیقی و تسهیالت در اختیار اش  هاي توسعه و بودجه به صورت گذاري در جهت اهداف قوانین برنامه دولت براي سرمایه

 .حقوقی غیردولتی قرار دهند
  

 ها حساب سرفصل -2

 هاي تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  هاي جاري دارایی
 *  هاي بانکی  به تفکیک مشخصات حساب ....  کـبـان موجودي نقد  

 

 بلندمدت دریافتنی تسهیالت مالی  1هــا ســایــر دارایـــی
 اشخاص و/ سال، موسسه عامل به تفکیک

/ ابالغی، برنامه / مصوب (مشخصات اعتبار 
 نوع سایر منابع/  )پروژه و ردیف -طرح

*  

  درآمدهاي شناسایی شده از طرف دولت
  

  درآمــــدهاي دولت

بندي مربوط  درآمدها به تفکیک  طبقه
شامل مالیات و عوارض، درآمد حاصل از (

کاال و خدمات، مالکیت دولت، فروش 
  )جرایم و خسارات و سایر درآمدها

/ عمومی(به تفکیک نوع درآمد 
، مشخصات )سایر/اختصاصی

 ) بندي بودجه شماره طبقه(درآمد
 

* 

  وجوه ارسالی به خزانه
  

 وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  وجوه ارسالی به خزانه

واگذاري / درآمد(به تفکیک ماهیت منابع 
واگذاري / اي سرمایههاي  دارایی
و مشخصات درآمد ) هاي مالی دارایی

 ) بندي بودجه شماره طبقه(

* 
  

  
 .شود بندي می ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله اي طبقه مربوط بلندمدت نباشد، در حسابماهیت وجوه اداره شده که  در صورتی -1

  
 اداره شده وجوهحسابداري  -3

پرداخت توسط واحدگزارشگر واگذارنده اعتبار به عنوان تامین اعتبار الزم و اعتبارات وجوه اداره شده پس از  ):1(ثبت شماره
  .شود مطالبات واحدگزارشگر شناسایی می

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بلندمدت دریافتنی تسهیالت مالی

 ** ....بــانــک   

  
     ** مصرف شده.... اعتبار 

 **  تامین شده.... اعتبار   
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وجوه یادشده  ،بر اساس قوانین و مقررات مربوط چنانچه .اي مربوط انجام شده است بدیهی است، تامین اعتبار الزم از محل اعتبار بودجه   
که بر اساس قوانین و مقررات مربوط،  همچنین در صورتی .شودبه عنوان هزینه شناسایی  بایستی، گرددواگذار اشخاص به صورت بالعوض  به

هاي فوق براي شناسایی آن استفاده  از حسابشود،  واگذار به اشخاص مجاز بلندمدت تسهیالت مالی بخشی از منابع واحد گزارشگر به صورت 
  .خواهد شد

به هنگام دریافت گزارش عملکرد سه ماهه وجوه اداره شده توسط واحدگزارشگر واگذارنده اعتبار و به میزان اصل و  ):2(ثبت شماره
 منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیالت اعطاییسود حاصل از بازپرداخت اقساط واریز شده وجوه مذکور به حساب درآمد عمومی خزانه، 

  .شوند  شناسایی می

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 ** بلندمدت دریافتنی تسهیالت مالی  

 **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

  
  

  

  



 

  
  
  

  بخش پنجم بخش پنجم 
  حسابداري ودایعحسابداري ودایع
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  تعریف مفاهیم -1
سپارد تا او به طور رایگان از آن  است که در آن شخصی مال خود را نزد دیگري می قرارداديدر قالب  امانتنوعی : ودیعه 

  .نگاهداري کند
  سرفصل حساب ها -2

  حساب هاي تفضیلی  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
    هاي جاري دارایی

    *  هاي بانکی حسابمشخصات به تفکیک   .... کــانــب  موجودي نقد
اسناد دریافتنی حاصل  و ها حساب

  ودایــع  اي ازعملیات مبادله
سال، اشخاص، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع به تفکیک 

نوع ) / و ردیف پروژه -طرح /ابالغی و برنامه/ مصوب(مشخصات اعتبار 
  اي تملک دارایی هاي سرمایه /و فصول اعتبار هزینه سایر منابع

*    

  
 حسابداري ودایع  -3

  طبق قوانین و مقررات مربوط هنگام پرداخت ودیعه به ) :1(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** عـــودای

 ** ....  کــانـبـ  

  
     ** مصرف شده.... اعتبار 

 **  تامین شده.... اعتبار   

  .مربوط انجام شده استاي  محل اعتبار بودجهبدیهی است، تامین اعتبار الزم از    

  به هنگام استرداد ودایع): 2( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** .... بــانــک 

 ** ودایـــع  

  
   ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 ** .... بــانــک   

  
  بستن حساب ها: )3(ثبت شماره 

  .شود بسته می مربوطهاي  حسابحسب مورد با حساب ودایع در پایان سال مالی      
  



  

  

  
  بخش ششمبخش ششم

هاي سازمانیهاي سازمانی  خانهخانه  حسابداريحسابداري  
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 مقدمه -1

و خزانه واریز مربوط نزد هاي سازمانی را شناسایی و به حساب  حاصل از درآمد خانهوجوه  بایستی عمومیبخش هاي  واحد   
نسبت به تعهد و پرداخت مرتبط با اداره مربوط بر اساس قوانین و مقررات  طی درخواست وجهی وجوه مربوط را دریافت

 . دنهاي سازمانی اقدام نمای خانه
  

 سرفصل حساب ها -2

  صیلیهاي تف حساب  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
    هاي جاري دارایی

  موجودي نقد
  هاي سازمانی بانک دریافت درآمد خانه

    *  هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب
  هاي سازمانی بانک پرداخت خانه

    درآمدها
  *    اشخاصبه تفکیک   هاي سازمانی دریافتی بابت خانه  ســایـــر درآمــــدهـــا

    درآمدهاي شناسایی شده از طرف دولت

  درآمــــدهاي دولت
اي ـه هـانـد خـدرآم -اـدهـر درآمـسای

  سازمانی
) سایر/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع درآمد 

  *    ) بندي بودجه شماره طبقه(و مشخصات درآمد 

    وجوه ارسالی به خزانه

  وجوه ارسالی به خزانه
هاي وجوه ارسالی بابت منابع خانه 

  سازمانی
__  

*    

  

 هاي سازمانی خانه حسابداري -3

  نگام تحقق و وصول درآمد خانه هاي سازمانیه به ) :1(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  انیـازمـاي سـه هـانـت خـافـدریک ـانـب

    **  یـتنـافـاد دریـها و اسن ابـحس

  **  اي سازمانیـه هـانـد خـدرآم -اـدهـدرآمر ـسای   
  

 و دریافت تاییدیه مربوط حساب خزانههاي سازمانی به  خانهدرآمد واریز  ) :2(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** هاي سازمانی خانهدرآمد وجوه ارسالی بابت 

 **  هاي سازمانی دریــافـت خانه بــانــک  

  



 نظام حسابداري بخش عمومی   126

 هاي مربوط براي انجام پرداخت هاي سازمانی خانه درآمددریافت  ) :3(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** هاي سازمانی هـانـت خـرداخـک پـانـب

 **  یـانـاي سازمـه هـانـخت ـابـبتی ـافـدری  

  
در سطح تفصیلی با  ،اي سرمایهجاري یا طبق حسابداري عملیات حسب مورد مذکور  درآمدالزم به ذکر است، رویدادهاي مالی مربوط به مصرف    

  .شوند شناسایی میعنوان سایر منابع 

  



  
  
  

  
  هفتمهفتمبخش بخش 

عنوان عنوان   ید شده پیمانکاران بهید شده پیمانکاران بهمطالبات تایمطالبات تای  حسابداريحسابداري
  ضمانتنامه وجه الضمانضمانتنامه وجه الضمان
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  مقدمه -1
و  واحد گزارشگرمورد تایید ي قراردادها به میزان  ، مطالبات قانونی قطعی شدهمقررات مربوط به اخذ تضمینطبق    
ذینفع به باشد، بر این اساس با پذیرش مطالبات اشخاص  ها قابل قبول می نواع تضمینحساب مربوط به عنوان یکی از ا ذي

در این راستا خالص وجوه مذکور پس از درخواست وجه از خزانه اخذ و  .شود می مستردها  عنوان تضمین، مبلغ سپرده آن
وجوه تخصیص یافته مربوط از خزانه، در صورت تحقق منابع مالی دولت و دریافت همچنین . شوند تعهدات مربوط تسویه می

 .شود کسورات متعلقه پرداخت می دي به حساب مربوط در خزانه واریز وهاي نق خالص تعهدات پرداخت شده از محل سپرده

 

  ها حساب  سرفصل -2

 هاي تفصیلیحساب حساب معین حساب کل
  حساب ماهیت
 بستانکار بدهکار

    هاي جاري بدهی

 الـضمان بـدهی بـه خزانه بابت وجـه  جاريهاي  سایر بدهی

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  ماهیت سپرده،به تفکیک 
ابالغی، / مصوب (، سال، اشخاص و مشخصات اعتبار )منابع
  نوع سایر منابع/  )پروژه و ردیف -طرح

  
* 

  حساب هاي انتظامی
  

 هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی  حساب هاي انتظامی
 به تفکیک نوع و موضوع تضمین و وثیقه و اشخاص واگذارنده 

* 
  

  طرف حساب هاي انتظامی
هاي  تضمین -طرف حساب انتظامی
   دریافتی

* 

  
  عنوان ضمانتنامه وجه الضمان مطالبات تایید شده پیمانکاران بهحسابداري  -3

حداکثر معادل خالص قابل پرداخت ( موردنظرمنعقده قرارداد از محل هاي دریافتی  سپردههنگام دریافت  به ):1( ثبت شماره
  )به پیمانکار

  
و پرداخت ، استرداد سپرده مربوط منعقده به عنوان تضمینبه هنگام تعیین و احتساب مطالبات پیمانکار بابت قرارداد ): 2( ثبت شماره

   از محل سپرده هاي دریافتی بابت قرارداد مزبور) حداکثر معادل خالص قابل پرداخت به پیمانکار(تمام یا بخشی از مطالبات پیمانکار 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

     **  بــانک رد وجوه سپـــــرده
 **  وجــوه سپــرده نزد خزانه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی

  ** ي دریافتیها تضمین  -طرف حساب انتظامی  



 129  نظام حسابداري بخش عمومی 

 

  
  مطالبات پیمانکار و واریز آن به حساب سپرده مربوط پس از تامین وجوه بابت تادیه تمام یا قسمتی از): 3( ثبت شماره

  
  واریز وجوه سپرده به حساب مربوط): 4( ثبت شماره

  .، پرداخت خواهد شداعتبار الزم تامینبدیهی است کسورات مربوط نیز پس از    

  

  
    ** حساب ها و اسناد پرداختنی

 ** الـضمان وجـهبـدهی بـه خزانه بابت   

  
     **  هاي پـرداخـتنـی پـردهـس
 **  بــانک رد وجوه سپـــــرده  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

     ** ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامیطرف 
 ** ي دریافتیها تضمین -حساب انتظامی  

  

   ** الـضمان وجـهبـدهی بـه خزانه بابت 

 **  هاي پـرداخـتنـی پـردهـس  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

     **    بــانــک دریــافت وجـوه سپرده
 ** اي رمـایهـبـانـک پـرداخـت س  



 

 

  
  

  

  
  

  بخش هشتمبخش هشتم
  اوراق مشارکتاوراق مشارکتحسابداري حسابداري 
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  قدمهم -1

رود، استقراض عمومی از طریق  کار می هاي عمرانی به یکی از ابزارهاي مالی که براي تامین کسري بودجه و اجراي طرح   
هاي عمرانی با  اصوالً هدف از انتشار اوراق مشارکت، تامین منابع مالی مورد نیاز براي اجراي طرح. انتشار اوراق مشارکت است

اي پولـی در راستاي جـمع آوري نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت امور هاجراي سیاستمشارکت عمومی و یا 
  .باشد زیربنایی و تولیدي می

اوراق مشارکت عموماً مربوط به تامین مالی یک طرح انتفاعی خاص بوده و دستگاه اجرایی مشخصی متولی انتشار آن    
گیرد و در راستاي تامین مالی طرح معینی ولت صورت میساً توسط درخی مواقع انتشار اوراق مشارکت راالبته در ب. است

، لذا این دستورالعمل براي ارایه روش حسابداري عملیات مربوط به اوراق )به لحاظ ماهیت مشابه اوراق خزانه(نمی باشد 
  .هاي اجرایی مربوط و با توجه به دو رویکرد فوق االشاره تهیه و ارایه گردیده است مشارکت در دستگاه

  تعاریف و اصطالحات -2

نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی مشخص  اوراق بهادار بانام یا بی: مشارکت اوراق
قانون مذکور را ) 1(هاي موضوع ماده  گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرح شود و به سرمایه براي مدت معین منتشر می

دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجراي طرح  .گردد دارند، واگذار می
  .مربوط شریک خواهند بود

الحساب و قطعی، بازپرداخت  نسبت به عرضه اوراق براي فروش، پرداخت سود علی ناشربانکی است که از طرف  : بانک عامل
ن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات مربوط اوراق مشارکت و انجام اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آ
  .ورزد سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می

 
  سرفصل حساب ها -3

  حساب هاي تفضیلی  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
    هاي جاري دارایی

حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از 
  ودایــع  اي عملیات مبادله

  ، سال، اشخاص،)سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 
نوع / ) پروژه و ردیف -طرح/ ابالغی، برنامه/ مصوب (مشخصات اعتبار 

  سایر منابع
*    

    بدهی هاي غیر جاري

  بلند مدت حساب ها و اسناد پرداختنی
اوراق مشـارکــت 

  پــرداخــتـنـی
  *    و مشخصات اوراق مشارکت تفکیک سالبه 

    حساب هاي انتظامی

کنترل  -حساب انتظامی  حساب هاي انتظامی
  اي منابع بودجه

/ واگذاري دارایی هاي سرمایه اي /درآمد(به تفکیک ماهیت منابع
شماره طبقه بندي (  و مشخصات درآمد) واگذاري دارایی هاي مالی

  )بودجه اي

*    

 -طرف حساب انتظامی  انتظامیطرف حساب هاي 
  *    اي کنترل منابع بودجه
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 اوراق مشارکتحسابداري  -4

و اي انتفاعی خاص منتشر  که اوراق مشارکت با هدف تامین منابع مالی طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه هنگامی )الف
  .شود قرار داده واحد گزارشگردر اختیار وجوه حاصل از آن 

  موافقتنامه تبادل یا بودجه ابالغ هنگام به) : 1(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   **  اي هـایـرمـار سـبـتـاع

 **  اي هـایـرمـار سـبـتـه اعـودجـب  
  

  به میزان فروش اوراق مشارکت انتشار یافته:  )2(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   **  .... کـانـب

   **  1 عـــودای
  ** اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی   

  
  .چه بخشی از مبلغ فروش اوراق مشارکت به عنوان ودیعه نزد بانک عامل نگهداري شود چنان -1

شود،  برداشتطبق قوانین و مقررات مربوط از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مذکور تامین و هاي انتشار اوراق مشارکت  که هزینه در صورتی   
از محـل   بایسـتی هاي مـذکور   هزینه صورت، غیر این در ،شناسایی گردداوراق مشارکت پرداختنی در مقابل حساب  بایستیهاي یاد شده  هزینه

مشخصی باشـد،  ها قابل انتساب به دارایی  البته چنانچه این هزینه .دوره شناسایی شود هاي به عنوان هزینهو تامین مربوط اعتبار تخصیص یافته 
  .شود به بهاي تمام شده آن دارایی اضافه می

  مربوط تاییدیه دریافت و خزانه حساب به حاصل از فروش اوراق مشارکت منابع واریز هنگام به): 3(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ عنوان حساب معین

   **  وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 **  .... کـانـب  

  
 به هنگام وصول وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت از خزانه) : 4(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  .... کـانـب

 **  اي سرمایه عملیاتدریافتی بابت   

  
اي تخصیص یافته نیز می بایست به میزان اعالمیه تخصیص اعتبار طرح مورد نظر، شناسایی  اي اعتبار سرمایه الزم به ذکر است؛ حساب بودجه   

  .شوند شناسایی میاي  وجوه مذکور طبق حسابداري عملیات سرمایهمصرف همچنین رویدادهاي مالی مربوط به  .شود
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  اصل اوراق مشارکت بازپرداخت ) :5(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   ** اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی

 **  .... کـانـب  

 ** عـــودای  

آن هـاي   به عنوان هزینـه و  تامینمربوط دوره یافته تخصیص اعتبار از محل  بایستینیز اوراق مشارکت دریافتی سود تضمین شده بازپرداخت    
دیهی است؛ ب .شود ها قابل انتساب به دارایی مشخصی باشد، به بهاي تمام شده آن دارایی اضافه می البته چنانچه این هزینه .شناسایی شوددوره 
نیـز شناسـایی   الزم اي  بودجـه هـاي   ، حسابمربوط ص یافتهیاز محل اعتبار تخص سود تضمین شده اوراق مشارکتو اصل هنگام بازپرداخت  به
  .شوند می

  

  .واگذار شوداشخاص اوراق مشارکت به  ،در قبال تعهدات تایید شدهکه  در صورتی )ب

  موافقتنامه تبادل یا بودجه ابالغ هنگام به ):1(ثبت شماره
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   **  اي هـایـرمـار سـبـتـاع

 ** ه اعتبار سرمایه ايـودجـب  

  
یرجـاري  هـاي غ  بـه بـدهی  مربـوط  ، تعهدات شناسـایی شـده   اشخاصبه میزان اوراق مشارکت واگذار شده به  ):2(ثبت شماره
  .یابد انتقال می

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  ها و اسناد پرداختنی حساب

  
 

 ** مشـارکــت پــرداخــتـنـیاوراق 
  

   ** مصرف شدهاي  اعتبار سرمایه

 **  دهـن شـیـامـاي ت هـایـرمـار سـبـتـاع  

  .شودمربوط تامین و پرداخت  از محل اعتبار مزبوردر چارچوب موافقتنامه  بایستی تایید شدهتعهدات قانونی  اتکسور ؛خاطر نشان می سازد   

  .شوند هاي انتظامی ذیل شناسایی می حساببه میزان اوراق مشارکت واگذار شده به اشخاص،  :)3(ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی

 ** کنترل منابع بودجه اي -طرف حساب انتظامی  

  .دنشو نگهداري می اي بودجهمنابع عملکرد کنترل منظور  بهانتظامی مذکور، به عنوان حساب موقت محسوب و   هاي حساب   
 

  بازپرداخت اصل اوراق مشارکت ) :4(ثبت شماره 
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 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی

 **  .... کـانـب  

هـاي آن دوره   دوره مربـوط، بـه عنـوان هزینـه    یافته تخصیص طبق اعتبار  بایستینیز اوراق مشارکت دریافتی سود تضمین شده بازپرداخت    
ـ  .شـود  ها قابل انتساب به دارایی مشخصی باشد، به بهاي تمام شده آن دارایی اضافه مـی  البته چنانچه این هزینه .شناسایی شود دیهی اسـت؛  ب

نیـز شناسـایی   الزم اي  هـاي بودجـه   ، حسابمربوط ص یافتهیاز محل اعتبار تخصاصل و سود تضمین شده اوراق مشارکت هنگام بازپرداخت  به
  .شوند می

  



  

  
  

  نهمنهمبخش بخش 
  حسابداري اوراق بهادارحسابداري اوراق بهادار
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 ها حساب سرفصل -1

 هاي تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  هاي جاري دارایی
  

 *  به تفکیک نوع و تعداد اوراق بهادار  اوراق بـهـادار –ها  سایـر موجودي  ها موجودي
  

  هاي جاري بدهی
  

  به تفکیک نوع و تعداد اوراق بهادار  بـدهی بـابـت اوراق بـهـادار هاي جاري سایر بدهی
  

*  

  

 اوراق بهادارحسابداري  -2
 

  به هنگام دریافت اوراق بهادار): 1(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ادارـهـباوراق  –ها  ر موجوديـایـس

 **  ادارـهـت اوراق بـابـدهی بـب  
  

  اوراق بهادار به واحدهاي تابعهگردان  تنخواهواگذاري در صورت ): 2(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ادارـهـردان اوراق بـگ واهـخـنـت

 **  ادارـهـباوراق  –ها  ایـر موجوديـس  
  .شود گردان اوراق بهادار نیز ثبت فوق انجام می بدیهی است؛ به هنگام ترمیم تنخواه   

  

  اوراق بهادارو یا مصرف  فروشدر صورت : )3(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ... بـانـک 

 **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

  
   **  ادارـهـت اوراق بـابـدهی بـب

  
 **  ادارـهـباوراق  –ها  ایـر موجوديـس  

 **  گـردان اوراق بـهـادار تـنـخـواه  
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 حساب خزانهدرآمد حاصل از فروش اوراق بهادار به به هنگام واریز  : )4(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 **  ... بـانـک   

  
  ها بستن حساب: )5(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

 ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  

 **  خالص تغییر در وضعیت مالی  

  
   **  خالص تغییر در وضعیت مالی

  
  **  ارزش خـــالـــص    

  
   **  ادارـهـت اوراق بـابـدهی بـب

  
 **  ادارـهـباوراق  –ها  سـایـر موجودي  

 **  گـردان اوراق بـهـادار تـنـخـواه  

 



  
  

  

  
  دهمدهمبخش بخش 

  دریافتیدریافتی  تسهیالت مالیتسهیالت مالیحسابداري حسابداري 
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  تعاریف و اصطالحات-1
  قوانین بودجه سنواتی اي ملی و ملی استانی شده شروع شده مندرج هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح: طرح هاي در دست اجرا

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبـردي  قراردادي که براي تامین منابع مالی طرح هاي در دست اجرا با تایید : داد تسهیالت مالیقرار

  .شود رییس جمهور بین دستگاه اجرایی و تامین کننده منابع مالی منعقد می

پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات اعتباري مـالی و پـولی   : تامین کننده منابع مالی

ــالم    ــوري اس ــزي جمه ــک مرک ــد بان ــورد تایی ــد       م ــی گیرن ــده م ــه عه ــام را ب ــه تم ــاي نیم ــرح ه ــالی ط ــامین م ــه ت ــران ک  .ی ای

 

  سرفصل حساب ها -2

  ماهیت حساب  یلیحساب هاي تفص  حساب معین  حساب کل
  بستانکار  بدهکار

    بدهی هاي غیر جاري

 تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت  حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت
قرارداد و و مشخصات  ، اشخاصبه تفکیک سال

  تسهیالت
  * 

    حساب هاي انتظامی
  هاي واگذارشده تضمین -حساب انتظامی  حساب هاي انتظامی

به تفکیک نوع و موضوع تضمین و وثیقه و اشخاص 
 واگذارنده 

*   

  طرف حساب هاي انتظامی
هاي  تضمین -طرف حساب انتظامی
 *    واگذارشده

واگذاري دارایی هاي / درآمد(به تفکیک ماهیت منابع  کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی  حساب هاي انتظامی
و مشخصات ) واگذاري دارایی هاي مالی/ سرمایه اي
  )اي شماره طبقه بندي بودجه(  درآمد

*   

کنترل منابع بودجه  -طرف حساب انتظامی  طرف حساب هاي انتظامی
 *    اي

 
  یافتیحسابداري تسهیالت مالی در -3

  :که تسهیالت مالی به صورت نقدي به دستگاه اجرایی پرداخت گردد در صورتی) الف

  موافقتنامه تبادل یا بودجه ابالغ هنگام به ):1(ثبت شماره
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   **  اعتبار سرمایه اي

 ** بودجه اعتبار سرمایه اي  
  
تبار طرح مورد نظر، شناسایی حساب بودجه اي اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته نیز می بایست به میزان اعالمیه تخصیص اعاست؛ الزم به ذکر    

  .شود

   



 نظام حسابداري بخش عمومی   140

  وصول بخشی از اعتبار تخصیص یافته از طریق استقراض ):2(ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** هاي واگذارشده تضمین -حساب انتظامی
  

 ** هاي واگذارشده تضمین -طرف حساب انتظامی
 

   **  ....بـانـک 
 ** تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت    

  
   **  کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی

  
 ** کنترل منابع بودجه اي -طرف حساب انتظامی

رویدادهاي همچنین  .دنشو نگهداري می اي بودجهمنظور کنترل عملکرد منابع  بهانتظامی مذکور، به عنوان حساب موقت محسوب و   هاي حساب   
  .شوند اي شناسایی می وجوه مذکور طبق حسابداري عملیات سرمایهمصرف مالی مربوط به 

در مقابـل حسـاب    بایسـتی هاي یاد شـده   هاي کارمزد تسهیالت دریافتی از محل وام مذکور تامین و برداشت شود، هزینه که هزینه در صورتی   
از محل اعتبار تخصیص یافته مربوط تامین و بـه   بایستیهاي مذکور  هزینه صورت، تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت شناسایی گردد، در غیر این

ها قابل انتساب به دارایی مشخصی باشد، به بهاي تمـام شـده آن دارایـی اضـافه      البته چنانچه این هزینه. هاي دوره شناسایی شود هزینهعنوان 
  .شود می

  مربوط تاییدیه دریافت و خزانه حساب بهحاصل از تسهیالت مالی دریافتی  منابع واریز هنگام به ):3(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معینعنوان 

   **  وجوه ارسالی بابت منابع عمومی
 **  ....بـانـک   

  

  به هنگام وصول تسهیالت مربوط از خزانه  ):4(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ عنوان حساب معین

   **  ....بـانـک 
 **  اي سرمایه عملیاتدریافتی بابت   

  

  تسهیالت دریافتیهاي مالی  پرداخت اقساط و هزینهبه هنگام باز ):5(ثبت شماره
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   ** تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
 **  ....بـانـک   

  
بـدیهی اسـت؛ بـه هنگـام     . شود تامین و پرداخت میموردنظر هزینه بهره تسهیالت مالی دریافتی با نرخ معین محاسبه و از محل اعتبار تخصیص یافته    

  .شوند نیز شناسایی میالزم اي  هاي بودجه ، حسابمربوط ص یافتهیتسهیالت دریافتی از محل اعتبار تخصهاي مالی  و هزینهبازپرداخت اقساط 
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  .یید شده به پیمانکار پرداخت گرددکه تسهیالت مالی در قبال تعهدات تا در صورتی )ب

  موافقتنامه تبادل یا بودجه ابالغ هنگام به ):1(ثبت شماره
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   **  اعتبار سرمایه اي

 ** بودجه اعتبار سرمایه اي  
  

ور مستقیم توسط اشـخاص ارایـه دهنـده تسـهیالت مـالی تسـویه       که تعهدات واحد گزارشگر به ط ورتیدر ص ):2(شمارهثبت 
  .یابد هاي غیرجاري انتقال می شود، تعهدات مربوط به بدهی

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** هاي واگذارشده تضمین -حساب انتظامی
  

 ** هاي واگذارشده تضمین -طرف حساب انتظامی
 

   **  ها و اسناد پرداختنی حساب
  

 
 ** تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت

  
   ** اي مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه    

 **  اي تـامـیـن شـده اعـتـبـار سـرمـایـه  
تعهدات مذکور از محل تسهیالت فوق تسویه شود، حساب تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت به قانونی  اتکسورچه  چنان ؛نشان می سازدخاطر    

  .شود اي مربوط نیز براي تسویه کسورات یادشده شناسایی می هاي بودجه همچنین حساب. یابد میزان کسورات تسویه شده افزایش می

، بـه همـراه اخـذ تاییدیـه از      )معادل تسهیالت مالی دریـافتی ( ع تحقق یافته بدون گردش مالیعملکرد مناب ):3(ثبت شماره
  .خزانه بر اساس حساب هاي انتظامی ذیل شناسایی و نگهداري می شود

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی
 ** کنترل منابع بودجه اي -انتظامیطرف حساب   

  
  به هنگام بازپرداخت اقساط تسهیالت مالی ):4(ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت
   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 **  ....بـانـک   
بدیهی اسـت؛ بـه    .شود تامین و پرداخت میموردنظر هزینه بهره تسهیالت مالی دریافتی با نرخ معین محاسبه و از محل اعتبار تخصیص یافته    

نیـز شناسـایی   الزم اي  هـاي بودجـه   ، حسابمربوط ص یافتهیتسهیالت دریافتی از محل اعتبار تخصهاي مالی  و هزینههنگام بازپرداخت اقساط 
  .شوند می
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هـاي فنـی و    گذاري و کمک توسط سازمان سرمایهاز سوي واحدهاي گزارشگر، چنانچه تسویه تسهیالت مالی دریافتی خارجی ) پ
  .بازپرداخت گردداقتصادي ایران 

ن المللی به صورت وام تامی ها و موسسات بین هاي گزارشگر ممکن است بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از بانک واحد   
در صورت بازپرداخت . تواند از منابع داخلی واحد گزارشگر یا منابع عمومی دولت تامین شود بازپرداخت وام مربوط می. نمایند

هاي اقتصادي و فنی ایران تحت  گذاري و کمک وام یادشده از محل منابع عمومی دولت، اعتبار الزم در بودجه سازمان سرمایه
هاي مستقیم در بودجه  ها تحت عنوان وام چه اعتبار بازپرداخت اصل وام چنان. گردد آورد میهاي مالی بر عنوان تملک دارایی

که سازمان  در صورتی. باشد ها به طور مستقیم بر عهده سازمان مذکور می آن سازمان برآورد شود، مسولیت بازپرداخت آن
هاي تضمینی در  بار بازپرداخت آن تحت عنوان وامیادشده ضمانت بازپرداخت وام واحد دریافت کننده را برعهده گیرد، اعت

کننده مربوط، پرداخت آن توسط سازمان  بودجه آن سازمان برآورد و در صورت عدم پرداخت آن از سوي واحد دریافت
بر این اساس؛ واحد دریافت کننده تسهیالت و سازمان  .شود هاي اقتصادي و فنی ایران انجام می گذاري و کمک سرمایه
  .بایست بازپرداخت تعهدات یادشده را به صورت ذیل شناسایی نمایند هاي فنی و اقتصادي ایران می گذاري و کمک هسرمای

  

هاي خارجی،  بایست پس از تامین اعتبار الزم و بازپرداخت تعهدات مربوط به وام گذاري می سازمان سرمایه ):1( ثبت شماره
  .هاي ذیل را شناسایی نماید ثبت

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
  **  بــانــک پــرداخــت هــزیــنــه  

  
     ** اعتبار هزینه مـصـرف شـده

 ** اعتبـار هـزیـنـه تـامـیـن شـده  
هاي خارجی را به تفکیک اصل، سود تضمین شده، کارمزد و  اطالعات مرتبط به بازپرداخت وامبایست  گذاري می الزم به ذکر است؛ سازمان سرمایه

  .هاي مربوط، به واحدهاي دریافت کننده تسهیالت ارسال نماید هزینه

  .هاي ذیل را شناسایی نماید بایست پس از اخذ اطالعات مربوط، ثبت واحد دریافت کننده تسهیالت خارجی می): 2(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت
     **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 **  بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

  



  
  
  
  

  

  
  دهمدهمیازیازبخش بخش 

  تعهداتتعهدات  وو  دیوندیون  تهاترتهاتر  وو  تسویهتسویهحسابداري حسابداري 
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  مقدمه -1
 و اموال سهام، واگذاري و مشارکت اوراق صدور محل از دولتی اجرایی هايدستگاه تعهدات و دیون تهاتر اخیر هايسال در   

 هايبدهی تسویه براي دولت صالح و صرفه جهت در مطلوب روشی عنوان به یافته خاتمه و تمام نیمه هايطرح هايدارایی
 فوق طرق از تعهدات و دیون تسویه و تهاتر دولتی بخش در اساس این بر. است شده بینی پیش دولتی، اجرایی هايدستگاه
 محول اجرایی هايدستگاه به موضوعه مقررات و قوانین سایر و اخیر هايسال بودجه قوانین در مندرج تکالیف قالب در الذکر
 ماده) 35( بند) الف( جزء و 1389 سال بودجه قانون واحده ماده) 8( بند) 3-الف( جزء به توان می نمونه براي. است شده

 تسویه و پرداخت در دولت نقدینگی محدودیت به توجه با بنابراین. نمود اشاره کشور کل 1390 سال بودجه قانون واحده
 کارایی ارتقاي مردم، عموم سطح در مالکیت گسترش واسطه به و اجتماعی عدالت تامین منظور به و خود دیون و تعهدات

 و ملی اقتصاد در تعاونی و خصوصی بخش سهم افزایش تکنولوژیک، و انسانی و مادي منابع وريبهره و اقتصادي هايبنگاه
 دولت سازيکوچک راستاي در قانونی الزام و تکلیف نیز و اقتصادي هايفعالیت تصدي در دولت مدیریتی و مالی بار کاستن

 و اجتماعی و اقتصادي توسعه برنامه از موادي اصالح قانون( دولتی هايشرکت سهام واگذاري و سازي خصوصی طریق از
 براي حسابداري دستورالعمل تدوین ،)اساسی قانون) 44(اصل کلی هايسیاست اجراي و ایران اسالمی جمهوري فرهنگی

 و تمام نیمه هايطرح هايدارایی و اموال سهام، واگذاري محل از دولت تعهدات و دیون تسویه و تهاتر مالی عملیات ثبت
  .است ضروري یافته خاتمه

  سر فصل حساب ها -2

  

   تعهدات و دیون تهاتر و تسویه حسابداري
متعلق به سایر هاي  از محل واگذاري سهام یا دارایی) معادل خالص مطالبات(تسویه تعهدات واحد گزارشگر  ):1(ثبت شماره 

 واحدهاي گزارشگر

کسـور قـانونی    درضـمن . شوند شناسایی میپیش از ثبت مذکور الزم اي  هاي بودجه حسابو مربوط به ایجاد تعهدات  رویدادهايبدیهی است،    
واحـد گزارشـگر   همچنین . شودمربوط تامین و پرداخت تخصیص یافته  مزبور از محل اعتباردر چارچوب موافقتنامه  بایستی تایید شدهتعهدات 

 حساب تفصیلی حساب معین حساب کل
 حساب ماهیت

 بستانکار بدهکار

  حساب هاي انتظامی
  

واگذاري دارایی هاي / درآمد(به تفکیک ماهیت منابع  کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی  حساب هاي انتظامی
و مشخصات ) واگذاري دارایی هاي مالی/ سرمایه اي

  )شماره طبقه بندي بودجه اي( درآمد

*  
  

  طرف حساب هاي انتظامی
کنترل منابع بودجه  -طرف حساب انتظامی
    اي

*  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  یـنـتـرداخـاد پـنـها و اس سابـح

 ** .....  عملیاتت ـابـتی بــدریاف  

 
     ** مصرف شده .....اعتبار 

 **  تامین شده ....اعتبار   
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و تعیین سود و از دفاتر آن واحد هاي مربوط در مقابل حساب ارزش خالص  داراییخارج نمودن ضمن  بایستیهاي واگذارشده  مالک سهام یا دارایی
  .ها، ثبت ذیل را نیز اعمال نماید زیان واگذاري آن

  
متعلـق بـه   هـاي   سهام یا سایر دارایـی از محل واگذاري  )مطالبات معادل خالص(واحد گزارشگر که تعهدات  در صورتی ):2(ثبت شماره

  .واحد گزارشگر تسویه شودهمان 

هاي دولت مدبه عنوان درآبایست  میمربوط التفاوت  مابه ،باشدمورد نظر تعهدات مبلغ واگذار شده بیش از ارزش دفتري دارایی که  در صورتی   
بایست به  میالتفاوت مربوط  از مبلغ تعهدات مورد نظر باشد، مابهکمتر ارزش دفتري دارایی واگذار شده چه  و چنانشناسایی ) سایر درآمدها(

 مزبور از محل اعتباردر چارچوب موافقتنامه  بایستی تایید شدهتعهدات کسور قانونی  در ضمن، .شودشناسایی ) ها سایر هزینه(ها  عنوان هزینه
  .شودمربوط تامین و پرداخت 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی

 ** بودجه ايکنترل منابع  -طرف حساب انتظامی  

 )بستانکار(ماهیت حساب  )بدهکار(ماهیت حساب 

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  یـنـتـرداخـاد پـنـاسها و  سابـح
      **  هـا ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی

      **  ها ذخیره کاهش ارزش موجودي
     **  ....ه ـتـاشـبـهالك انـتـاس
 **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی    
 ** هـا وديــوجــم    
 **  لـیـکمــان تـریــی در جــدارای    

  
      **  ارزیـابـیمـازاد تـجـدیـد 

  **  ها واگذاري یا برکناري دارایی  –تعدیالت سنواتی     
  

     ** مصرف شده اي سرمایهاعتبار 
 **  اي تامین شده اعتبار سرمایه  

  .شود اي شناسایی می هاي واگذار شده، حساب انتظامی کنترل منابع بودجه داراییارزش دفتري به میزان 
   **  بودجه ايکنترل منابع  -حساب انتظامی

 ** کنترل منابع بودجه اي -طرف حساب انتظامی  



  
  
  

  
  دوازدهمدوازدهمبخش بخش 

  فاینانسفاینانس  اعتبار اسنادي واعتبار اسنادي وحسابداري حسابداري 
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   مقدمه -1
میزان پرداختی خریدار به شود و شامل  ارایه میکه به خریدار و فروشنده باشد  میبانک سوي اعتبار اسنادي تعهدي از    

باقیمانده یا تمام مبلغ هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است . استموقع  بهارسال  و فروشنده
اسنادي اغلب در معامالت بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار  اعتبار .خرید را بپردازد

  .می گیرد
هاي خریدار و فروشنده و رفع اختالفات احتمالی از اهمیت باالیی  ولیتو مسمبادالت بین المللی تعیین وظایف در    

و این قواعد بر نقطه انتقال مخاطرات از فروشنده به خریدار و در نتیجه تعیین مالکیت کاال نیز موثر است . برخوردار است
 .تبعیت شودآن زامات مقرر شده در باید در اجرا از ال ،چنانچه در توافقات فیمابین از اصطالحات اینکوترمز استفاده شود

یدیه که کاالهاي خریداري شده یافت تایاسنادي است تا زمان در اعتبار به نیابت از خریدار که نگهدارنده بانک نیز همچنین
  .نماید نمیرا پرداخت مربوط وجه  ،حمل شده اند

به اسناد دریافت کاال توسط اداره رسیدگی  طور موقت از ابتداي گشایش اعتبار تا هنگام رسیدگی پرونده سفارشات به   
در طی چند مرحله به اداره رسیدگی ارسال شود در ) مثال خرید(که اسناد مربوط به یک فعالیت درصورتی. شود نگهداري می

طور موقت  هاي الزم نسبت به مدارك مربوطه به سفارش خرید اعمال گردیده و در قسمت رسیدگی به هر مرحله رسیدگی
هاي نهایی کلیه اسناد به اداره  شود تا هنگامی که سایر اسناد دریافت گردد که در این مرحله پس از کنترل ی میبایگان

  .گردد دریافت و پرداخت یا اداره صدور سند مربوطه ارسال می
. مالی نرسیده باشدحساب خرید مربوطه تا پایان ماه به امور  که اقالم خریداري، به دستگاه تحویل ولی صورت در مواردي   

اسناد مربوط به خریدهاي . هاي الزم را تا اخذ فاکتور اعمال نماید گیري اداره رسیدگی موظف است از طریق تدارکات پی
هاي الزم و تهیه کپی، براي پرداخت و یا صدور سند به ادارات  شوند پس از رسیدگی خارجی که به اداره رسیدگی تحویل می

کپی آنها در پرونده مربوط به آن سفارش جهت محاسبه قیمت تمام شده اقالم خریداري شده در مربوطه فرستاده شده و 
  . شود اداره رسیدگی بایگانی می

  
  اعتبار اسنادي و فاینانس هاي حساب  سرفصل -2

 هاي تفصیلیحساب حساب معین حساب کل
  حساب ماهیت
 بستانکار بدهکار

    هاي جاري دارایی

 اسنادي پیش پرداخت اعتبار ها پیش پرداخت
، سال، اشخاص، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 

نوع /  )و ردیفپروژه  -ابالغی، طرح/ مصوب (مشخصات اعتبار 
 اي هاي سرمایه و فصول تملک دارایی سایر منابع

*   

    هاي جاري بدهی
حاصل  ها و اسناد پرداختنی حساب

  1از عملیات مبادله اي
 - ها و اسناد پرداختنی حساب

 اعتبار اسنادي

، سال، اشخاص )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(به تفکیک نوع منابع 
نوع /  )و ردیفپروژه  - ابالغی، طرح/ مصوب (و مشخصات اعتبار 

 سایر منابع
  *  

 .شود میبندي  بلندمدت طبقهها و اسناد پرداختنی  حساببلندمدت باشد، در  که ماهیت تعهدات اعتبار اسنادي در صورتی - 1
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  فاینانساعتبار اسنادي و حسابداري  -3
  .هاي مربوط در سال جاري تأمین و پرداخت شود در صورتی که اعتبار الزم براي خرید سفارش) الف

هاي اعتبار  پس از وصول مبلغ ریالی قرارداد منعقده با بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بابت سفارش ):1(ثبت شماره
پرداخت، کارمزد و  ، به میزان مبلغ پرداختی بابت پیش...)گشایش اعتبار و,انجام سفارش(اسنادي و طی مراحل قانونی الزم 

  .گردد مربوط شناسایی میواحد گزارشگر در دفاتر .... هاي ثبت سفارش از قبیل بیمه کاال، ترخیص کاال و  سایر هزینه

 اعتبار صورتی در شوند، می نامیده متقاضی دستگاه که دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه وارداتی کاالهاي و خدمات خرید براي   
 از ذیربط هاي هزینه سایر و بازرگانی سود و گمرکی عوارض و حقوق و بانکی هاي هزینه و آن مبلغ کل معادل که شد خواهد افتتاح اسنادي
 جمهوري مرکزي بانک به متعلقه بانکی هاي هزینه و ارزي هاي هزینه ریالی معادل و تأمین مربوط مالی سال یافته تخصیص مصوب اعتبار محل

  .باشد شده پرداخت مورد حسب عامل بانک  یا ایران اسالمی

  

   فوقبه هنگام دریافت سفارش  ):2(ثبت شماره  

  
  

  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** اي تامین شده     اعتبار سرمایه

  ** اي تخصیص یافته    اعتبار سرمایه  
  

     ** پیش پرداخت اعتبار اسنادي
 **  اي بـانـک پـرداخـت سـرمـایـه  

  
     ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** اي تـامیـن شـده     اعـتـبـار سـرمـایـه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** موجودي مواد و کاال 

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی

  **  اسنادي تبارـت اعـرداخـش پـیـپ  
 **  اي هـایـرمـت سـرداخـک پـانـب  

  
     ** دهـرف شـصـماي  اعـتـبـار سـرمـایـه

 ** هاي غیر قطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

 ** اي تـامیـن شـده     سـرمـایـهاعـتـبـار   
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  هاي بعد تأمین اعتبار و تسویه شود، چنانچه موضوع سفارش در سال جاري دریافت و تعهدات آن در سال) ب
  پس از دریافت موضوع سفارش ):1(ثبت شماره

  
هاي بعد بـه   سالجا در  که به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها باید تدریجا و یا به طور یک در مورد آن قسمت از خدمات و کاالهاي وارداتی   

دریافت بهاي کاالها و خدمات مزبور با تعهد  فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بدون پیش

در صورت چنین هم .باشد هاي مربوط مجاز می بینی اعتبار الزم در بودجه سال بر پیشنظارت راهبردي رییس جمهور مشعر  معاونت برنامه ریزي و

تسویه در خصوص موردنظر اي  بودجههاي  حساببعد، رویدادهاي مالی و ) هاي(ص یافته سالیتسویه تعهدات اعتبار اسنادي از محل اعتبار تخص

  .شوند میشناسایی طبق حسابداري عملیات مربوط تعهدات مذکور 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** موجودي مواد و کاال 

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی

  ** اعتبار اسنادي - ها و اسناد پرداختنی حساب  



  
  
  
  

  

  سیزدهمسیزدهمبخش بخش 
  مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزودهحسابداري حسابداري 
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 ها سرفصل حساب -1

  هاي تفصیلی حساب  معینحساب   حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار
    هاي جاري دارایی

    * هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  نقد موجودي

اسناد دریافتنی  و ها حساب
 اي حاصل ازعملیات مبادله

مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال 
    * اشخاص و دوره مالیاتی ،سالبه تفکیک   و خدمات

    هاي جاري بدهی

پرداختنی  اسناد و ها حساب
 اي حاصل از عملیات مبادله

مالیات و عوارض ارزش افزوده  فروش 
  کاال و خدمات

سایر / اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک
سال، دوره مالیاتی، اشخاص و مشخصات ، )منابع

و  پروژه -طرح/ ابالغی و برنامه/ مصوب(اعتبار 
 نوع سایر منابع/  )ردیف

  *  

 

  مالیات ارزش افزوده و عوارض حسابداري -2

  :باشد پذیر می حسابداري مالیات و عوارض ارزش افزوده در حاالت ذیل امکان
  .که مودي موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشد واحد گزارشگرخرید کاال یا دریافت خدمات توسط  –حالت اول 

در صورتی مالیات و عوارض ارزش افزوده  براي خرید کاال یا دریافت خدمات توسط دستگاه اجرایی مزبور پرداخت  گردد،    
  .شود مالیات و عوارض یاد شده به بهاي تمام شده کاال و یا خدمات مربوط اضافه می

  
  .مالیات بر ارزش افزوده باشد که مودي موضوع قانون واحد گزارشگرفروش کاال یا ارایه خدمات توسط  -حالت دوم

چنانچه به هنگام فروش کاال و ارایه خدمت، مالیات و عوارض کالً وصول شود و یا وصول نشود و یا بخشـی از   ):1( ثبت شماره
 واحـد گزارشـگر  در دفـاتر  ) معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات(آن وصول گردد، حسب مورد ثبت زیر 

  :شود انجام می

 
دهنده بدهی بابـت مالیـات و    و عوارض ارزش افزوده فروش نشاندر پایان دوره مالیاتی مانده حساب مالیات ):  2( بت شمارهث

  شود زیر انجام می  هاي مالیاتی و تسویه آن ثبت عوارض ارزش افزوده بوده که پس از واریز آن به حساب
  
  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده
   **  ها و اسناد دریافتنی حساب

  **  مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات  
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اقـدام بـه خریـد کـاال و     اي  هاي سرمایه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از محل اعتبار طرح تملک دارایی واحد گزارشگردر مواردي که    
  .گردد نظر منظور می به بهاي تمام شده طرح مورد خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نماید، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط،

  : توضیحات
ها  قانون محاسبات عمومی کشور توسط اداره کل خزانه و یا خزانه معین استان) 76(حساب بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق ماده ) الف

 .گردد هاي اجرایی به این حساب واریز می دستگاهافتتاح و کلیه وجوه دریافتی از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مودیان مشمول قانون موظفند در زمان مقرر نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مذکور ) 21(طبق ماده ) ب
  .اهند شدقانون مالیات بر ارزش افزوده خو) 23(اقدام کنند و درصورت عدم پرداخت، مشمول جریمه ماده 

  

که مودي موضوع قانون مالیات بر ارزش  واحد گزارشگرخرید کاال یا دریافت خدمات به منظور فروش توسط  -حالت سوم 
  .افزوده می باشد

به هنگام خرید کاال یا دریافت خدمات، چنانچه مالیات و عوارض کالً پرداخت شود و یا پرداخت نشود و یا ): 1( بت شمارهث
در دفاتر ) معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات( هاي زیر پرداخت گردد، حسب مورد ثبتبخشی از آن 
  :شود انجام می واحد گزارشگر

 
چنانچه به هنگام فروش کاال و ارائه خدمت، مالیات و عوارض کالً وصول شود ویا وصول نشود و یا بخشی از ): 2( ثبت شماره

 واحد گزارشگردر دفاتر ) معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات(آن وصول گردد حسب مورد ثبت زیر 
  :شود انجام می

                                                
از  کاال یا دریافت خدمت که خرید بدیهی است در صورتی، باشداي قابل استفاده میهاي سرمایههزینه یا تملک دارایی ساب مذکور حسب مورد براي اعتبارح .1

  .خواهد بودمحل سایر منابع صورت گیرد نیازي به ثبت فوق ن

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات
  **  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  تامین شده 1.....ار ـتبـاع
  **  تخصیص یافته ....ار ـتبـاع  

  
     **  کاال و خدمات خریدمالیات و عوارض ارزش افزوده 

  **  ها و اسـناد پرداخـتنی حساب    
  **  .... بــانــک     

  
      **  مـصـرف شـده.... ار ـتبـاع
 **  تامین شده..... ار ـتبـاع    
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در صورتی که در پایان دوره مالیاتی مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات از ): 3( ثبت شماره

دهنده بدهی بابت مالیات و عوارض ارزش  مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات بیشتر باشد، نشان
  :شود افزوده است که پس از واریز و تسویه آن ثبت زیر انجام می

  
مانده حساب بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب بانک  پس از تسویه بدهی مالیاتی، وجوه باقی): 4( ثبت شماره

  :شود زیر اعمال می هاي مربوط واریز و ثبت

 
مالیاتی مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات از مانده حساب در صورتی که در پایان دوره ): 5( ثبت شماره

  :شود است و به صورت ذیل شناسایی می واحد گزارشگردهنده طلب  مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش بیشتر باشد، نشان

  .شود ها و اسناد دریافتنی به تفکیک سال و دوره مالیاتی نگهداري می الزم به ذکر است؛ معین سرفصل حساب    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده
   **  ها و اسناد دریافتنی حساب

  **  مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  فروش کاال و خدماتمالیات و عوارض ارزش افزوده 
 **  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده   

  **  کاال و خدمات خریدمالیات و عوارض ارزش افزوده   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  .... بــانــک 

  **  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  
  
      **  تخصیص یافته.... ار ـتبـاع
  **  مـصـرف شـده.... ار ـتبـاع  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  اسناد دریافتنیها و  حساب
    **  مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات

  **  کاال و خدمات خریدمالیات و عوارض ارزش افزوده   
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قانون مالیات بر ارزش افزوده ) 17(ماده ) 1(اجرایی طبق تبصره  هاي تایید شده دستگاهدر صورتی که طلب ): 6( ثبت شماره
  :شود شود، طلب مذکور به صورت زیر شناسایی می استرداد

  
  .گردد بدیهی است پس از تایید طلب مالیاتی، وجوه حساب بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب بانک پرداخت مربوط واریز می   

مالیات و عوارض ارزش افزوده با طلب در پایان دوره مالیاتی، تمام یا بخشی از بدهی بابت که  در صورتی): 7( ثبت شماره
  :شود هاي قبل تهاتر شود، رویداد مذکور به صورت زیر شناسایی می دوره

به حساب  بایستیالزم به ذکر است که پس از تسویه بدهی مالیاتی و تعیین طلب مالیاتی، وجوه حساب بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده    
  .بانک پرداخت مربوط واریز شود

 
  ها در پایان دوره مالی حساببستن ): 8( ثبت شماره

  .بدیهی است، حساب هاي فوق با ثبت معکوس در ابتداي دوره بعد افتتاح می شود   

  :شود ذیل انجام می  از سازمان امور مالیاتی در سال بعد ثبت گزارشگرواحد به هنگام دریافت مبلغ طلب ): 9( بت شمارهث

 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  . ...ک ــانــب
  **  ها و اسناد دریافتنی حساب  

  
      **  تخصیص یافته.... ار ـتبـاع
  **  مـصـرف شـده.... ار ـتبـاع  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات
  **  کاال و خدمات خریدمالیات و عوارض ارزش افزوده     
 **  ها و اسناد دریافتنی حساب   
  **  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  ارزش خالص
  **  ها و اسناد دریافتنی حساب  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  .... بــانــک 
  **  ها و اسناد دریافتنی حساب  
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  :شود می ثبت زیر انجامبه هنگام واریز طلب وصول شده به حساب خزانه و اخذ تاییدیه مربوط ): 10( ثبت شماره

  
مالیاتی سال قبل با بدهی مالیاتی سال جاري تهاتر شود،  در پایان دوره مالیاتی، طلبکه  در صورتی): 11( بت شمارهث

  .شود می به صورت زیر اعمال حسابو مانده بدهی مالیاتی تسویه  باقی

 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    **  عمومی منابعوجوه ارسالی بابت 
  **  .... بــانــک   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات
      **  عمومی منابعوجوه ارسالی بابت 

  **  کاال و خدمات خریدمالیات و عوارض ارزش افزوده      
 **  ها و اسناد دریافتنی حساب   
  **  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  چهاردهمچهاردهمبخش بخش 
  وجوه یارانهوجوه یارانهحسابداري حسابداري 
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 مقدمه  -1

براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارایی ابالغ گردید، سازمان  1388ها که در سال  هدفمند کردن یارانهمطابق قانون    

. شده است...) حساب سرپرست خانوارها و (هاي قانونی مربوط  مکلف به پرداخت وجوه یارانه به حسابها  یارانههدفمندي 

هاي مالی این سازمان تهیه  روش حسابداري حاضر به منظور شناسایی رویدادهاي مالی مربوط به فرایند فوق در صورت

  .است گردیده

  
  
 ها حساب سرفصل -2

 هاي تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 اهیت حسابم

 بستانکار بدهکار

 *  هاي بانکی  به تفکیک مشخصات حساب  بـانک پرداخت وجـوه یـارانـه  موجودي نقد    هاي جاري دارایی
  

  درآمدها
  

 )ردیف/ ابالغی و برنامه/ مصوب(به تفکیک مشخصات اعتبار  دریافتی بابت وجوه یارانه  خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته از دریافتی
 

* 

  
 وجوه یارانهحسابداري  -3

  .شود به هنگام دریافت وجوه یارانه از خزانه، ثبت ذیل شناسایی می): 1(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانـک پـرداخـت وجــوه یــارانــه

  **  دریــافتی بـابـت وجـوه یـارانـه  
  

زمان با قطعی  ها را هم پس از تامین اعتبار الزم، تعهدات مربوط به یارانه بایستیها  سازمان هدفمندي یارانه): 2(شماره ثبت 
  . به صورت ذیل شناسایی نماید)  تحمل هزینه(شدن آن 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  اقتصادي دولتبندي  ها به تفکیک طبقه هزینه

  **  ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب  
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ها و اسناد پرداختنی مربوط کاهش یافته و حسب مورد  پس از پرداخت تعهدات شناسایی شده، حساب): 3(ثبت شماره 
  .شوند اي الزم نیز شناسایی می هاي بودجه حساب

 بستانکار بدهکار

 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

     **  ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب
  ** بــانـک پـرداخـت وجــوه یــارانــه  

 
      ** اعتبار هزینه مصرف شده

  **  اعتبار هزینه تامین شده  
  

 ،...)ها و  به دلیل مسدود بودن حساب(در صورت استرداد بخشی از وجوه واریزي به حساب بانک مربوط ): 4(ثبت شماره 
  .شود هاي ذیل شناسایی می ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

    ** بــانـک وجـوه انـتـقـالـی هـزیـنــه

  **  ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب  
  

      **  اعتبار هزینه تخصیص یافته
  ** اعتبار هزینه مصرف شده  

است؛ در  بدیهی. اي فوق با ثبت معکوس شناسایی خواهند شد هاي مالی و بودجه ي مذکور پرداخت گردد، حساب شدهچه تعهدات شناسایی  چنان
  .اي مربوط در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی شناسایی خواهند شد هاي بودجه صورتی که تسویه تعهدات فوق مربوط به سال قبل باشند، حساب



 

 

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  پانزدهمپانزدهمبخش بخش 
وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و حسابداري حسابداري 

  هاي فاقد سند رسمیهاي فاقد سند رسمی  ساختمانساختمان
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 مقدمه  -1

هاي فاقد سند رسمی، هزینه  آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان) 17(طبق ماده    

قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و امالك استان نزد  بایستیکارشناسی مربوط 

میزان هزینه . نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهاي مجاز معرفی شده از سوي مدیر کل ثبت قابل برداشت است

ن بر اساس تبصره ذیل این ماده، در صورتی که حسب همچنی. شود مذکور بر اساس معیارهاي مندرج در این ماده تعیین می

تشخیص هیات، انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی 

  .پرداخت خواهد شد

  
 ها سرفصل حساب -2

 هاي تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

   *  هاي بانکی  به تفکیک مشخصات حساب  ثبتبـانـک وجـوه کـارشناسـی   موجودي نقد    هاي جاري دارایی
  درآمدها

  
  *   به تفکیک اشخاص  ثبتدریـافـتـی بـابـت کـارشناسـی  سایر درآمدها

  
  

 هاي فاقد سند رسمی از کارشناسی اراضی و ساختمان حاصلوجوه حسابداري  -3

  به هنگام واریز وجوه توسط متقاضیان به حساب بانکی مورد نظر): 1(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ثـبـتبـانـک وجـوه کـارشناسـی 

  **  ثـبـتدریـافـتـی بـابـت کـارشناسـی   
  

  الزحمه کارشناس به هنگام پرداخت حق ):2(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 **  ثـبـتبـانـک وجـوه کـارشناسـی   

  ها  بستن حساب ):3(ثبت شماره 
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 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ثـبـتدریـافـتـی بـابـت کـارشناسـی 
 **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه    

  **  خالص تغییر در وضعیت مالی  
  

    **  خـالـص تغییر در وضعیت مالی
  

  **  ارزش خـــالـــص  
  

   **  ارزش خـــالـــص
  

  **  ثـبـتبـانـک وجـوه کـارشناسـی    
  



 

 

  

  

  

  شانزدهمشانزدهمبخش بخش 
  تسعیر ارزتسعیر ارز  حسابداريحسابداري
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 مقدمه -1
اطالعات و ارتباطات،  تکنولوژي، فناوري  ها از جمله هایی که در کلیه زمینه در دنیاي مدرن امروز با توجه به پیشرفت   

به وجود آمده است؛ دامنه فعالیت و معامالت تجاري و اقتصادي نیز از محدوده مرزهاي جغرافیایی ... فرهنگ، سیاست و
ها و موسسات اعم از دولتی و خصوصی را  کشورها فراتر رفته و مبادالت خارجی سهم قابل توجهی از عملیات مالی سازمان

ي مذکور ممکن است به صورت مستقیم و یا از طریق واحدهاي فرعی و شعب خود و یا سایر ها سازمان. دهد تشکیل می
اگر چه معامالت مذکور بر حسب واحد پول خارجی . هاي تجاري و اقتصادي برون مرزي بپردازند هاي دیگر به فعالیت واسطه

بنابراین نخستین . گزارش شوند) ریال(هاي مالی داخل کشور بایستی بر حسب واحد پول رسمی  است لیکن در صورت) ارز(
اند نیز به  ها و بدهی هاي ارزي که قبالً نیز به ریال گزارش شده همچنین دارایی. مسئله در این باره نحوه تسعیر ارز است

  . مجدداً تسعیر و مابه التفاوت تغییرات به ریال در دفاتر شناسایی و گزارش گردد بایستیدلیل نوسانات نرخ ارز 
نیز همانند بخش خصوصی براي انجام عملیات مالی و اقتصادي خود نیز ناگزیرند به احدهاي گزارشگربخش عمومی و   

مباحث مرتبط با ارز و تسعیر آن و نحوه حسابداري و گزارشگري آن توجه نمایند، بنابراین لزوم ایجاد روشی یکنواخت براي 
  .پذیر استنا برخورد با این موضوع در حسابداري دولتی اجتناب

  :شود هاي خارجی و ارزي به دو دسته تقسیم می حسابداري فعالیت
  حسابداري معامالت ارزي - الف
) ریال(در این قسمت واحد گزارشگر در داخل کشور فعالیت می نماید و کلیه عملیات مالی خود را برحسب پول رسمی    

تاریخ معامله و به هنگام شناخت اولیه بر حسب ریال در دفاتر نماید و در کنار آن معامالت ارزي نیز دارد که در  گزارش می
  .ثبت می نماید

  حسابداري عملیات خارجی  - ب
در این بخش واحد گزارشگر و یا یک واحد فرعی و یا شعبه آن در خارج از کشور به فعالیت می پردازد و عملیات مالی    

در دفاتر ثبت و گزارش می نماید لذا ) دهد اقتصادي را انجام می کشور یا منطقه اي که در آن فعالیت(خود را بر حسب ارز 
هاي مالی خود را  الزم است تا کلیه اقالم صورت) ریال(در این حالت براي گزارشگري مالی داخل کشور بر حسب پول رسمی 

  . تسعیر و گزارش نماید
  .به حسابداري معامالت ارزي پرداخته شده استبخش این در    
 اصالحاتتعریف  -2

  نرخ روز در تاریخ ترازنامه :نرخ جاري
  مبادله یک واحد پولی با یک واحد پولی دیگر: تبدیل
  .فرآیندي است که از طریق آن اطالعات مالی مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگري بیان می شود: تسعیر

  .گزارشگري با نرخ هاي تسعیر مختلفتفاوت ناشی از تسعیر میزان معینی ار ارز به واحد پول : تفاوت تسعیر
  .نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر که در فرآیند تسعیر به کار گرفته میشود :نرخ تسعیر

  .واحد پولی غیر از واحد پول گزارشگري: ارز
  :شامل. معامله اي که با ارز انجام میشود و مستلزم تسویه با ارز است :معامله ارزي

  .شود خدمات که بهاي آن به صورت ارز پرداخت یا دریافت می خرید و فروش کاال و - 1
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  .تسهیالت دریافتی یا اعطایی ارزي که تسویه آن به ارز صورت می گیرد - 2
  .معامالت ناشی از قراردادهاي ارزي در جریان که یک طرف آن واحد گزارشگر باشد - 3
  هی ها به ارزمعامالت مربوط به تحصیل یا فروش داراییها و تقبل تسویه بد - 4

هایی است که قرار است به مبلغ ثابت و یا قابل تعیین از وجه نقد دریافت و پرداخت  ها و بدهی وجه نقد و دارایی :اقالم پولی
  .شود

  .شود منظور تاریخی است که یک معامله ارزي انجام و در سوابق حسابداري ثبت می: تاریخ معامله
  

 سرفصل حساب ها -3

  حساب هاي تفضیلی  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

  بستانکار  بدهکار

    هاي جاري دارایی
    *  و نوع ارز هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب  بانک ارزي موجودي نقد

ها و اسناد دریافتنی حاصل از  حساب
  اي عملیات مبادله

سال، ، )سایر/ اختصاصی/ عمومی(نوع درآمد به تفکیک   ها و اسناد دریافتنی ارزي حساب
نوع  ،) بندي بودجه شماره طبقه(مشخصات درآمد  اشخاص،

  ارز و وضعیت مطالبات
ها و اسناد دریافتنی حاصل از  حساب    *

  ها و اسناد دریافتنی ارزي حساب  اي عملیات غیرمبادله

    هاي غیر جاري دارایی

  هــا ســایــر دارایـــی
تسهیالت مالی دریافتنی ارزي 

  بلندمدت
و  مشخصات قرارداد و نوع ارزاشخاص،  سال، به تفکیک
    *  تسهیالت

    بدهی هاي جاري

ها و اسناد پرداختنی حاصل از  حساب
 اي عملیات مبادله

 ارزي ها و اسناد پرداختنی حساب
سال، ، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  به تفکیک
ابالغی، / مصوب (و مشخصات اعتبار  نوع ارز، اشخاص

 نوع سایر منابع/  )پروژه و ردیف - طرح/ برنامه 
  *  

  سپرده هاي پرداختنی ارزي
/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع  ماهیت سپرده،به تفکیک 
/ مصوب (، سال، اشخاص و مشخصات اعتبار )سایر منابع

  نوع سایر منابع) / پروژه و ردیف - طرح/ برنامهابالغی، 
  *  

    بدهی هاي غیر جاري

  حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت
تسهیالت مالی پرداختنی ارزي 

  بلندمدت
و  مشخصات قرارداد و اشخاص، نوع ارز سال، به تفکیک
  *    تسهیالت

    درآمدهاي شناسایی شده از طرف دولت
  *   ___  تسعیر ارز سود - سایر درآمدها  درآمــــدهاي دولت

    هزینه ها
    *  بر حسب مرکز هزینه  زیان تسعیر ارز - سایر هزینه ها  هـــزیــنـــه

    ارزش خالص
 *   ___  تفاوت تسعیر ارز  هاي تسعیر عملیات خارجی  تفاوت
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 تسعیر ارز حسابداري -4

برخی موارد در . معامله به ریال ثبت شود) انجام(معامالت ارزي در زمان شناخت اولیه باید بر اساس نرخ تسعیر در تاریخ    
ممکن است تشخیص نرخ تسعیر ارز در تاریخ معامله مشکل باشد در چنین مواردي اگر نوسانات نرخ ارز کم باشد از نرخ 

ارزي تا تاریخ تهیه صورتهاي مالی تسویه ) دارایی و یا بدهی( چنانچه مبلغ مربوط به اقالم پولی . شود میانگین استفاده می
  .اسبات مربوطه به تفاوت تسعیر ارز انجام شودنشود الزم است تا مجدداً مح

در تاریخ ) شوند یا می(پرداخت شوند  /که بایستی بر حسب ارز وصول) اقالم پولی ارزي(هاي ارزي  بدهی / ها مانده دارایی   
سال مالی تاریخ صورت وضعیت مالی که معموال پایان دوره یا (گزارشگري مالی بر حسب نرخ جاري ارز در تاریخ ترازنامه 

ماهیت (تحت عنوان حساب تفاوت تسعیر ارز ) درآمد تحقق نیافته(التفاوت آن در صورتی که مازاد باشد  تسعیر و مابه) است
در صورتی که محاسبات کسري تسعیر ارز را نشان دهد بنابر اصل محافظه کاري به درضمن . شود شناسایی می) بستانکار

در عمل الزم است تا به هنگام محاسبات تسعیر ارز؛ مانده . شود نه دوره منظور مییافته به حساب هزی عنوان زیان تحقق
تعدیل و تعدیالت مذکور حسب مورد به عنوان ) به عنوان حساب دایمی( حساب تفاوت تسعیر ارز  انتقالی از دوره هاي قبل 

  .شود درآمد یا هزینه دوره شناسایی 
  

  ارزي هاي تسعیر حساب دارایی ) :1(ثبت شماره 
  افزایش نرخ ارز): 1-1(شماره ثبت 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  ک ارزيــانــب

    **  ی ارزيـنـتـافـاد دریـها و اسن سابـح

    **  دتـد مـنـلـی ارزي بـنـتـافـی دریـالـالت مـسهیـت

 **  ر ارزـیـعـسـتتـفـاوت    

  **  ر ارزـیـعـسـود تـس -اـدهـر درآمـایـس   

که حساب تفاوت تسعیر ارز داراي مانده از دوره هاي قبل باشد الزم است تا تفاوت محاسباتی ناشی از تعدیل مانده بابت برگشت زیان  در صورتی   
   .تسعیر ارز منظور شودسود  -سایر درآمدها دوره هاي قبل به حساب

  کاهش نرخ ارز): 1-2(شماره ثبت 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   **  تـفـاوت تـسـعـیـر ارز

    **  ر ارزـسعیـان تـزی - اـه هـنـزیـر هـایـس

 **  بانک ارزي   

  **  حسابها و اسناد دریافتنی ارزي   
  **  تسهیالت مالی دریافتنی ارزي بلند مدت   
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ها ابتدا از محل مانـده تفـاوت تسـعیر ارز     حساب تفاوت تسعیر ارز داراي مانده از دوره هاي قبل باشد الزم است کاهش ارزش دارایی چه چنان   
 .شـود  تسـعیر ارز منظـور   زیان  -ها سایر هزینهجبران و در صورت عدم تکافوي آن، تفاوت محاسبات به عنوان زیان تسعیر ارز دوره به حساب 

  .شود ها قابل انتساب به دارایی مشخصی باشد، به بهاي تمام شده آن دارایی اضافه می این هزینهکه  عالوه، در صورتی به

  ارزي بدهی هايتسعیر حساب  ) :2(ثبت شماره 
  افزایش نرخ ارز): 2-1(شماره ثبت 

  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  تـسـعـیـر ارزتـفـاوت 

    **  زیان تسعیر ارز -سایر هزینه ها

  **  حسابها و اسناد پرداختنی ارزي   
  **  سپرده هاي پرداختنی ارزي   
  **  تسهیالت مالی پرداختنی ارزي بلند مدت   

  
 در صورتی که حساب تفاوت تسعیر ارز داراي مانده از دوره هاي قبل باشد الزم است افزایش ارزش بدهی ها ابتدا از محل مانده تفاوت تسعیر   

  .شود منظور  تسعیر ارززیان  -ها سایر هزینهارز جبران و در صورت عدم تکافوي آن، تفاوت محاسبات به عنوان زیان تسعیر ارز دوره به حساب 
  

  کاهش نرخ ارز):  2-2( شماره ثبت
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    **  حسابها و اسناد پرداختنی ارزي

    **  سپرده هاي پرداختنی ارزي

    **  تسهیالت مالی پرداختنی ارزي بلند مدت

 **  تـفـاوت تـسـعـیـر ارز   

  **  سود تسعیر ارز -سایر درآمدها   

  
حساب تفاوت تسعیر ارز داراي مانده از دوره هاي قبل باشد الزم است تا تفاوت محاسباتی ناشی از تعدیل مانده بابت برگشت زیان  چه چنان   

  .منظور شودتسعیر ارز سود  - سایر درآمدهادوره هاي قبل به حساب 
  
ي که در تاریخ انجام ارزنرخ بر حسب با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه و اقالم غیر پولی  بایستیالزم به ذکر است؛ اقالم پولی ارزي    

  .دنتعیین ارزش منصفانه تسعیر شوتاریخ یا معامله 
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  حساب سپرده هاي ارزي  -5
  .صورت زیر خواهد بود به )ها براي مثال وجوه ارزي توقیفی دادگستري استان(اعمال حساب عملیات سپرده هاي ارزي    
  

  به هنگام دریافت وجوه ارزي: )1(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  ک ارزيـانـب

  **  سپرده هاي پرداختنی ارزي   
  

  به هنگام استرداد وجوه ارزي :)2(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  سپرده هاي پرداختنی ارزي

  **  ک ارزيـانـب   
هاي پولی ارزي تسعیر و اعمال حساب  ها و بدهی ذکر این  نکته ضروري است که دارایی و بدهی پولی ارزي این موضوع مانند سایر دارایی   
  .شوند می
  
  ها حساب و افتتاح بستن -6
به همـراه سـایر   مالی و در پایان دوره گزارش در طبقه ارزش خالص صورت وضعیت مالی حساب دایمی به عنوان یک حساب تفاوت تسعیر ارز    

اختالف  ،هاي ارزي ها و بدهی البته به هنگام تسعیر دارایی. هاي دایمی صورت وضعیت مالی بسته و در ابتداي دوره بعد نیز افتتاح می شود حساب

نـه دوره  بین مابه التفاوت محاسبه شده طی دوره با مانده حساب مابه التفاوت نرخ ارز انتقالی از دوره  قبل، حسب مورد به عنوان درآمد و یا هزی

و در ابتداي  هاي دایمی بسته مربوط به عملیات ارزي در پایان سال به همراه سایر حساب یهاي دایم مانده کلیه حسابدرضمن  .شود میشناسایی 

  .شوند سال بعد نیز افتتاح می

 



 

 
 

  

  

  

  

  هفدهمهفدهمبخش بخش 
  امانیامانی  هايهاي  داراییداراییحسابداري حسابداري  
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  مقدمه -1

هاي تحت مالکیت و کنترل خود را در صورت وضعیت  دارایی بایستیبه عنوان یک شخصیت مستقل  هاي گزارشگر واحد   
را افشاء و گزارش  مذکورهاي  بر داراییي ناشی از مالکیت و اعمال کنترل ها محدودیتبایست  میآنها . مالی گزارش نمایند

   .نمایند

 سرفصل حساب ها -2

  حساب هاي تفضیلی  حساب معین  حساب کل
  ماهیت حساب

بستانکا  بدهکار
  ر

    هاي جاري دارایی

  ها موجودي
بندي  طبق طبقه هاي امانی نزد سایر اشخاص موجودي

  اقتصادي دولت

، بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع 

/ مصوب(و مشخصات اعتبار  اشخاصسال، 
نوع /  )و ردیف پروژه -طرح/ ابالغی، برنامه
 سایر منابع

*    

    هاي غیر جاري دارایی

  مشهود ثابت هاي دارایی
به تفکیک   امانی نزد سایر اشخاص ي ها دارایی

  بندي اقتصادي دولت طبقه

، بندي اقتصادي دولت ریز فصل طبقهبه تفکیک 
، )سایر منابع/ اختصاصی/ عمومی(نوع منابع 

/ مصوب(سال، اشخاص و مشخصات اعتبار 
 نوع سایر منابع) / و ردیف پروژه -طرحابالغی، 

*   

    هاي انتظامی حساب

  هاي امانی سایر اشخاص موجودي -حساب انتظامی  هاي انتظامی حساب
ریز ، بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي
  و اشخاص بندي اقتصادي دولت فصل طبقه

*   

  هاي انتظامی طرف حساب
هاي امانی سایر  موجودي -طرف حساب انتظامی

  اشخاص
  *  

ریز فصل  ،بندي اقتصادي دولت تفکیک طبقه به  هاي امانی سایر اشخاص دارایی -حساب انتظامی  هاي انتظامی حساب
  و اشخاص بندي اقتصادي دولت طبقه

*  

  *   هاي امانی سایر اشخاص دارایی -حساب انتظامی  هاي انتظامی طرف حساب
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  هاي امانی دارایی حسابداري -3

  نزد سایر اشخاص واحدگزارشگرامانی هاي  داراییو ها  موجودي - 3-1
صورت امانی در اختیار سایر اشخاص اعم از دولتی و یا خصوصی با رعایت ضوابط مربوط ه که ب هایی داراییها و  موجودي   

این رویداد  شناساییبراي . شودگزارش  ها دهنده به عنوان موجودي امانت واحد گزارشگرهاي  قرار می گیرد باید در حساب
هاي  در یادداشت بایستیاین موضوع درضمن  .استفاده شود "امانی نزد سایر اشخاص هاي موجودي"کافی است از حساب 

  .هاي مالی افشا شود همراه صورت

  در دفاتر امانت دهندهحسب مورد امانی  و اموال شناسایی موجودي ها:  )1( شماره ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

طبق  هاي امانی نزد سایر اشخاص موجودي
   **  بندي اقتصادي دولت طبقه

 **  بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي    
  

به تفکیک  امانی نزد سایر اشخاصي ها دارایی
 بندي اقتصادي دولت  طبقه

**   

 **   بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی   
  :توضیحات

 اشخاص نیز و آنطبقات اصلی  اطالعات مربوط به نزد سایر اشخاص بر حسبهاي  داراییو همچنین امانی هاي  الزم است حساب موجودي -1
و  امانیهاي  داراییدر مورد مسئولیت نگهداري و حراست از  ،حفظ حقوق دولت جهت بایستی هاي اجرایی دستگاه. نگهداري شود امانت گیرنده
  .باشند و در این موضوعات با امانت گیرنده به صورت مکتوب توافق نمایند مدت امانت توجه کافی داشته در طولبیمه بودن آنها  اطمینان از

بخش  6و همچنین استاندارد حسابداري شماره  "هاي ثابت مشهود دارایی"بخش عمومی تحت عنوان  5طبق استاندارد حسابداري شماره  -2
امانی و  هاي ؛ الزم است تا اطالعاتی در خصوص وجود، مبلغ و میزان محدودیت در رابطه با مالکیت دارایی"ها موجودي"وان عمومی تحت عن
  .هاي واحد گزارشگر است، افشاء شود هایی که به عنوان وثیقه بدهی همچنین دارایی

 

  واحد گزارشگرامانی سایر اشخاص نزد  هاي و داراییها  موجودي - 3-2

صورت امانی توسط سایر اشخاص اعم از دولتی و یا خصوصی با رعایت ضوابط مربوط در  که بهها  داراییو  ها موجودي     
ها گزارش  دارایی و ها گیرنده به عنوان موجودي امانت واحد گزارشگرهاي  گیرد نباید در حساب قرار میاختیار دستگاه اجرایی 

 نبوده و شرط الزم براي شناسایی دارایی محقق نشده است و الزم است بهواحد گزارشگر زیرا مالکیت آن متعلق به  ،شود
امانی متعلق به سایر اشخاص نزد هاي  داراییو  ها بنابراین حساب آماري موجودي. شوندگزارش انتظامی هاي  حسابصورت  

  .شود ها و اشخاص نگهداري می جوديبر حسب طبقات اصلی مو واحد گزارشگر
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  در دفاتر امانت گیرنده حسب مورد امانیهاي  داراییو  شناسایی موجودي ها :)1( شماره ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

امانی سایر هاي  موجودي -حساب انتظامی
   **  اشخاص

 **  هاي امانی سایر اشخاص موجودي -طرف حساب انتظامی   
  

     **  امانی سایر اشخاصهاي  دارایی -حساب انتظامی
  **  امانی سایر اشخاصهاي  دارایی -طرف حساب انتظامی   

  



  
  
  
  
  
  

  هجدهمهجدهمبخش بخش 
وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی حسابداري حسابداري 

  و اختالسی در نیروهاي مسلحو اختالسی در نیروهاي مسلح
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  مقدمه  -1
ذیحسابی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهـاي مسـلح طبـق گـردش      30/2/1388مورخ  355/88/1007براساس نامه شماره      

کار مورد موافقت مقام معظم رهبري، مقرر گردیده است وجوه اموال متعلق به نیروهاي مسلح که مورد سرقت و اختالس قـرار  
چنانچه متهم به جریمه هاي نقـدي محکـوم شـود    همچنین . سترد شودمی گیرد به حساب خاصی واریز و به سازمان مالک م

 .جرایم به حساب خزانه واریز خواهد شد

  

 ها  سرفصل حساب  -2

 هاي تفصیلیحساب حساب معین حساب کل
  ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

    هاي جاري دارایی
   *  هاي بانکی حساببه تفکیک مشخصات   بانک وجوه اموال سرقتی و اختالسی  موجودي نقد

    درآمدها

دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و   سایر درآمدها
 اختالس

__    *  

  
  وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختالسی در نیروهاي مسلح  حسابداري -3

  به هنگام دریافت وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختالسی ):1(ثبت شماره 

آن بر اسـاس عملیـات حسـابداري    رویدادهاي ناشی از و به عنوان وجوه سایر منابع تلقی و وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختالسی    
  .شود مربوط شناسایی می

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین
   ** بانک وجوه اموال سرقتی و اختالسی

 ** دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس    



  
  
  
  
  
  

  
  نوزدهمنوزدهمبخش بخش 

  نیروهاي مسلحنیروهاي مسلحفروش اراضی فروش اراضی وجوه حاصل از وجوه حاصل از حسابداري حسابداري 
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  مقدمه  -1
گـردش کـار   هاي  و مصرف عواید حاصله طبق برنامهمربوط مجوز ستاد کل نیروهاي مسلح مبنی بر فروش اراضی براساس      

گـردد   به حساب خاصی که با مجوز خزانه افتتاح می بایستیحاصله مورد موافقت مقام معظم رهبري، مقرر گردیده است وجوه 
بـا   واریـز و مـورد نظـر   پرداخـت  بانک به حساب این وجوه با درخواست ذیحسابی مربوط . شودواگذار به سازمان مالک و واریز 

 .رسد کار یادشده به مصرف می توجه به ضوابط تعیین شده در گردش

 ها  سرفصل حساب  -2

 هاي تفصیلیحساب حساب معین حساب کل
  ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

    هاي جاري دارایی
  موجودي نقد

  دریافت فروش اراضیبانک 
  اراضیپرداخت فروش بانک    *  هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب

  
  فروش اراضی نیروهاي مسلحوجوه حاصل از  حسابداري -3

  فروش اراضی مربوط فروشبه هنگام  ):1(ثبت شماره 

چنانچه اراضی یادشده در دفاتر واحد گزارشگر شناسایی نشده باشد، ابتدا اراضی مربوط در مقابل حساب مازاد تجدیـد ارزیـابی شناسـایی و       
هاي مذکور نیز حسـب مـورد بـه عنـوان درآمـدهاي       همچنین در ثبت فوق، سود یا زیان حاصل از فروش دارایی. شود سپس ثبت فوق انجام می

  .شود هاي واحد گزارشگر شناسایی می یا هزینه) سایر درآمدها(از طرف دولت شناسایی شده 

  به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر فروش اراضی مربوطوجوه حاصل از واریز به هنگام  ):2(ثبت شماره 

آن بر اساس عملیات حسـابداري  رویدادهاي ناشی از به عنوان وجوه سایر منابع تلقی و فروش اراضی یاشده وجوه حاصل از الزم به ذکر است؛    
  .شود مربوط شناسایی می

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بانک دریافت فروش اراضی
    **  ها و اسـناد دریـافـتـنی  حساب

    **  هـا دارایـیذخـیـره کـاهـش ارزش 
   **  ....استهالك انباشته 

 **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی    
  

      **  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی
  **  یـواتـنـالت سـدیـعـت    

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  بانک پرداخت فروش اراضی
 **  بانک دریافت فروش اراضی    



  
  

  11پیوست پیوست 
  هاها  شرایط انتقال حسابشرایط انتقال حساب
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  مقدمه 
دهد، بایستی حسب مورد بخش عمومی را مورد استفاده قرار میزمانی که واحد گزارشگر براي اولین بار نظام حسابداري    
ها بایستی به طور  ذکر این  نکته ضروري است که انتقال حساب .هاي گذشته به کار گیردهاي زیر را براي انتقال حساب ثبت

پرداخت ساب پیشح واحد گزارشگربراي مثال هنگامی که . یلی مربوط انجام شودصهاي معین و تفکامل و با تکمیل حساب
نوع منبع،  پرداخت بابت عملیات جاري به تفکیکحساب پیشنماید بایستی را منتقل می مربوط به اعتبارات هزینه سنواتی

  . مشخص شودهزینه  اتل اعتبارو، مشخصات اعتبار و فصسال، اشخاص

پیش پرداخت اختصاصی سال قبل، پیش پرداخت سنواتی، شامل ( هاي سنواتیمعادل اقالم پیش پرداخت): 1(ثبت شماره 
، پیش پرداخت از محل وجوه سنوات از محل وجوه سنوات قبل پیش پرداخت ابالغی اختصاصی سال قبل، پیش پرداخت

اعم از  )هاي سازمانیپرداخت خانهپیش و پرداخت هدایاي خاصپرداخت از محل سایرمنابع، پیش، پیشقبل اختصاصی
  حسب مورد ايهاي سرمایهو اعتبارات تملک دارایی اعتبارات هزینه

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت

      **  هاي غیر قطعی بابت پرداخت اياعتبار سرمایه
  

 
 **  بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزیــنــه

  
 

  **  اي سـرمـایـهبـودجـــــــه اعـــــتبار 
 

   **  پیش پرداخت بابت عملیات جاري
    **  ايپیش پرداخت بابت عملیات سرمایه

 **  ارزش خالص  
  . بدیهی است بابت پیش پرداخت سایر منابع، هدایاي خاص و خانه هاي سازمانی نیازي به ثبت هاي بودجه اي نمی باشد   
در مقابل ارزش خالص و  معادل حساب هاي متناظر ي مذکورهنگام انتقال حساب هاي بانکی بایستی هر یک از حساب هاالزم به ذکر است که    

  . شناسایی شود

علی اختصاصی سال قبل، شامل علی الحساب سنواتی، علی الحساب (معادل علی الحساب هاي سنواتی): 2(ثبت شماره 
از محل وجوه سنوات قبل علی الحساب ، از محل وجوه سنوات قبلعلی الحساب ابالغی اختصاصی سال قبل، الحساب 
اعتبارات  اعم از )هاي سازمانیعلی الحساب خانه و ، علی الحساب از محل سایرمنابع، علی الحساب هدایاي خاصاختصاصی

  بارات تملک دارایی هاي سرمایه ايهزینه اي و اعت

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت

      **  هاي غیر قطعی بابت پرداخت اي اعتبار سرمایه
  

 
 **  بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزیــنــه

  
 

  **  اي سـرمـایـهبـودجـــــــه اعـــــتبار 
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   **  عملیات جاريبابت علی الحساب 
    **  ايبابت عملیات سرمایهعلی الحساب 

 **  ذخـیره علی الحساب بابت عـملیات جـاري    

 **  اي ذخـیـره علی الحـساب بـابـت عملیات سرمایه  

 .بدیهی است بابت علی الحساب سایر منابع، هدایاي خاص و خانه هاي سازمانی نیازي به ثبت هاي بودجه اي نمی باشد

اي به بهاي تمام شده دارایی مربوط اضافه نگردیده است، لذا به  الحساب بابت عملیات سرمایه ها، مبلغ علی که در انتقال حساب با عنایت به این   
بایست حساب دارایی موردنظر نیز در مقابل حساب ارزش  اي مربوط، می الحساب یاد شده عالوه بر شناسایی حساب بودجه هنگام تسویه علی

  .خالص شناسایی گردد

پیش پرداخت موجودي جنسی و کاالي : شامل( هاي موجودي جنسی و کاالي سنواتیمعادل پیش پرداخت ):3(ثبت شماره 
 پیش پرداخت موجودي جنسی و کاالي ابالغی سنواتی، اختصاصی سنواتی پیش پرداخت موجودي جنسی و کااليسنواتی، 
کاالي وجوه مصرف نشده سنواتی، پیش پرداخت موجودي جنسی و کاالي پیش پرداخت موجودي جنسی و ، اختصاصی

پیش پرداخت  و ، پیش پرداخت موجودي جنسی و کاال از محل هدایاي خاصوجوه مصرف نشده سنوات قبل اختصاصی
  )موجودي جنسی و کاال از محل سایر منابع

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

      **  هاي غیر قطعی اعتبار سرمایه بابت پرداخت
  

 
  **  اي سـرمـایـهبـودجـــــــه اعـــــتبار 

 
   **  مواد و کاالپیش پرداخت 

 **  ارزش خالص  
  . هدایاي خاص نیازي به ثبت هاي بودجه اي نمی باشد و بدیهی است بابت پیش پرداخت موجودي جنسی و کاالي سایر منابع

موجودي جنسی و کاالي ، موجودي جنسی و کاالي سنواتی( معادل موجودي هاي جنسی و کاالي سنواتی ):4(ثبت شماره 
وجوه مصرف نشده موجودي جنسی و کاالي  ،اختصاصی سنوات قبلابالغی موجودي جنسی و کاالي  ،اختصاصی سنواتی

 جنسی و کاال از محل سایر منابع ، موجوديوجوه مصرف نشده سنوات قبل اختصاصیکاالي  ،موجودي جنسی سنوات قبل،
  )موجودي جنسی هدایاي خاص و

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

      **  هاي غیر قطعی اعتبار سرمایه بابت پرداخت
  

 
  **  اي سـرمـایـهبـودجـــــــه اعـــــتبار 

 
   **  بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي

 **  ارزش خالص  
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دارایی در ، سنواتی دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد( سنواتیهاي در جریان تکمیل یا ایجاد داراییمعادل  ):5(ثبت شماره 
دارایی در جریان ، سنواتیابالغی اختصاصی  دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد ،اختصاصی سنواتی جریان تکمیل یا ایجاد

، وجوه مصرف نشده سنوات قبل اختصاصی دارایی در جریان تکمیل یا ایجادسنوات قبل، وجوه مصرف نشده  تکمیل یا ایجاد
  )دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد سایر منابع ودارایی در جریان تکمیل یا ایجاد از محل هدایاي خاص 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  جریان تکمیلدارایی در 
 **  ارزش خالص  

  
، اسناد هزینه واخواهی اسناد هزینه واخواهی شده سنواتی( واخواهی شده سنواتیهاي  معادل اسناد هزینه ):6(ثبت شماره 

مصرف اسناد هزینه واخواهی شده وجوه اختصاصی سال قبل، ابالغی اسناد هزینه واخواهی شده شده اختصاصی سال قبل، 
ابالغی ، اسناد هزینه واخواهی شده اختصاصی سنوات قبلمصرف نشده سنوات قبل، اسناد هزینه واخواهی شده وجوه نشده 

اي و هاي سرمایههزینه و اعتبارات تملک دارایی اعم از اعتبارات) ، اسناد هزینه واخواهی شده سایر منابعقبل الاختصاصی س
- کسري ابواب(جمعی هاي برداشتی به موجب احکام صادره سنواتی ابوابهاي سنواتی و کسري جمعیمعادل کسري ابواب

جمعی کسري ابواب، سال قبلجمعی ابالغی اختصاصی ، کسري ابوابسال قبلجمعی اختصاصی جمعی سنواتی، کسري ابواب
برداشتی جمعی ابواب کسريسنوات قبل اختصاصی،  مصرف نشده جمعی وجوهکسري ابواب، سنوات قبلمصرف نشده وجوه 

- کسري ابواب، سال قبلجمعی برداشتی به موجب احکام صادره اختصاصی ، کسري ابواببه موجب احکام صادره سنواتی

جمعی برداشتی به موجب احکام صادره ابواب کسري، سال قبلجمعی برداشتی به موجب احکام صادره ابالغی اختصاصی 
، کسري برداشتی به موجب احکام صادره وجوه سنوات قبل اختصاصیجمعی کسري ابواب قبل،سنوات مصرف نشده وجوه 

اي و اعتبارات هزینه اعم از) ابواب جمعی سایر منابع و کسري ابواب جمعی برداشتی سایر منابع به موجب احکام صادره
  ايهاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  هزینه اسناد واخواهی شده -دریافتنیها و اسناد حساب
    **  اي اسناد واخواهی شده سرمایه -ها و اسناد دریافتنیحساب
    **  هزینه جمعیکسري ابواب -ها و اسناد دریافتنیحساب
    **  اي جمعی سرمایهکسري ابواب -ها و اسناد دریافتنیحساب

 **  ارزش خالص  
  

  اختصاصیسنواتی تعهدات پرداختنی  و تعهدات پرداختنی سنواتی معادل ):7(شماره ثبت 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   **  ارزش خالص

 **  حساب ها و اسناد پرداختنی  
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 مطالبات پیمانکار بابت تضمین سنواتی و مطالبات پیمانکار بابت تضمین سنواتی اختصاصی  معادل ):8(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    ** ارزش خالص
 ** الـضمان وجـهبـدهی بـه خزانه بابت   

  
، کنترل واگذاري دارایی هاي سرمایه اي عمومی و کنترل درآمد اختصاصی، کنترل درآمد هايحسابمعادل  ):9(ثبت شماره 

 )در سطح تفصیلی به تفکیک وضعیت مطالبات( کنترل واگذاري دارایی هاي سرمایه اي اختصاصی 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    ** حساب ها و اسناد دریافتنی
 ** ارزش خالص  

حساب پیش دریافت درآمد ) عوارض و پیش دریافت حقوق گمرکی/شامل پیش دریافت درآمد(بدیهی است معادل تمامی پیش دریافت ها    
  .  کار می شودبدهبستانکار و ارزش خالص 

  معادل حساب دارایی ثابت  ):10(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
 ** ارزش خالص  

  
  واحد گزارشگرمعادل حساب اموال   ):11(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    **  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
تفکیک هاي امانی نزد سایر اشخاص به  دارایی
  **  بندي اقتصادي دولت طبقه

  

    ** بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي
طبق  هاي امانی نزد سایر اشخاص موجودي
   **  بندي اقتصادي دولت طبقه

  

 ** ارزش خالص  
حساب  ،معادل حساب اموال امانی رسیده و طرف حساب آن ، بایستیالزم به ذکر است، در صورت وجود کاالي امانی نزد واحد گزارشگر   

  .هاي امانی سایر اشخاص و طرف حساب مربوط شناسایی شود موجودي -انتظامی

معادل پیش پرداخت اعتبارات اسنادي سنواتی، پیش پرداخت اعتبارات اسنادي ابالغی سنواتی، پیش ):12(ثبت شماره 
 و پیش پرداخت اعتبارات اسنادي ابالغی اختصاصی سنواتی  پرداخت اعتبارات اسنادي اختصاصی سنواتی

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

    ** پیش پرداخت اعتبار اسنادي
 ** ارزش خالص  
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  سپرده وجوه حساب هاي گروه ماندهمعادل  ):13(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   **  بانک رد وجــــــوه سپـــــــــــــرده
     **  تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب
    **  *وجــــــوه سپـــــــــرده نـزد خزانـــــــه

    **  بانک دریافـــــت وجـــــــوه سپـــــــرده

 **  دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده      

 **  **سپــرده هاي پــــــرداخـــتنــــــی   
  معادل حساب خزانه تمرکز وجوه سپرده *

  معادل حساب سپرده هاي دریافتی **
در صورت وجود بر اساس  کسري ابواب جمعی برداشتی سپرده به موجب احکام صادرهو سپرده کسري ابواب جمعی  حساب هايالزم به ذکر است 

  .گرددمی منتقل) 6(ثبت شماره 

  بابت چک بین راهی ):14(ثبت شماره 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** *هاي بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک
 ** **هاي بین راهــــی بدهی بابت چک  

  چک هاي بین راهیمعادل حساب خزانه تمرکز وجوه  *
  راهیچک هاي بین معادل حساب  **

  بابت وجوه نامشخص ):15(ثبت شماره 
 حساب هاي بستانکار حساب هاي بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   ** *وجوه نامشخص انتقـالی به خـزانه

 ** **بدهی بابت وجـــوه نامشـخص  
  مشخصات فاقد وجوه نامشخص یا خزانهمعادل حساب خزانه تمرکز وجوه  *

 دریافتی مشخصات فاقد وجوه دریافتی نامشخص یا وجوهمعادل حساب ** 

  
  تسهیالت مالی دریافتی بابت ):16(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 
   ** بندي اقتصادي دولت ها طبق طبقه موجودي

   ** اي پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایهپــیــش 
   ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال

   **  اي بـابـت عملیات سرمایه علی الحـساب
 ** تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت  
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  وجوه اداره شده  بابت ):17(ثبت شماره 
 حساب هاي بستانکار حساب هاي بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   ** * بلندمدت ها و اسناد دریافتنی حساب

 ** ارزش خالص  
  .اصل وجوه اداره شده واگذار شده که تاکنون تسویه نشده استمعادل  *

  بلند مدت نزد بانک و طرف حساب آنسپرده انتظامی معادل حساب  ):18(ثبت شماره 
 حساب هاي بستانکار حساب هاي بدهکار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان
   ** ودایـــع

 ** ارزش خالص  

  
  ب انتظامی تضمینات و طرف حساب آنمعادل حسا ):19(ثبت شماره 

 حساب هاي بستانکار حساب هاي بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ حساب معین عنوان

   ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی
 ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامیطرف   

 



  

  
  
  

  22پیوست پیوست 
نمونه فرم قابل قبول و مدارك پیوست نمونه فرم قابل قبول و مدارك پیوست 

  صورت مغایرت بانکیصورت مغایرت بانکی
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  مقدمه . 1
بانکی شده و از این هاي یندي است که موجب بررسی عملیات اثر گذار بر حساب آفر مانده بانک،مغایرت گیري    

این موضوع . شودارتقاي سطح انضباط مالی موجب  وفراهم ساخته نقد را تواند زمینه اعمال کنترل بر وجوه طریق می
هاي بانکی از اهمیت تعدد حسابهاي مالی و به واسطه حجم باالي فعالیت واحدهاي گزارشگر بخش عمومیدر 

به منظور همچنین و  از دیدگاه اعمال کنترل هاي داخلیلذا با توجه به اهمیت موضوع یاد شده  .بیشتري برخوردار است
  .شده استابالغ  وتهیه حاضر دستورالعمل کشور،واحدهاي گزارشگر مالی در ایجاد وحدت رویه 

 
   مدارك پیوست صورت مغایرت بانکی. 2
  :باشدالزامی می واحد گزارشگرهاي ارایه ضمائم زیر همراه با صورتحساب مغایرت بانکی هر یک از حساب   
  صورتحساب بانکی؛ –1
  تاریخ سند؛ و شماره سند حسابداري؛ و شرح چکمبلغ  ،گیرنده ،هاي بین راهی به همراه شماره، تاریخلیست چک –2
هاي بین راهی تعیین تکلیف شده در دوره قبل به همراه مدارك مورد نیاز براساس دستورالعمل شماره لیست چک – 3

  ؛11/4/1393مورخ  57671/54
  لیست وجوه فاقد مشخصات به همراه مبلغ و تاریخ واریز؛ –4
تورالعمل لیست وجوه فاقد مشخصات تعیین تکلیف شده در دوره قبل به همراه مدارك مور نیاز براساس دس – 5

  ؛11/4/1393مورخ  57671/54
  واب به همراه ماهیت، مبلغ و تاریخ واریزي، کارمزد بانکی و برداشت از حس به تفکیک وجوهتفصیلی  هايلیست –6
  .که در حساب بانک اعمال نشده است  بین راهیصورت ریز وجوه  - 7
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v  داراي چندین حساب بانکی باشد ، می بایست صورت مغایرت هر یک از  واحد گزارشگردر صورتی که

اي که حاصل جمع مانده دفتري در صورت مغایرت هاي بانکی مطابق با مانده هاي بانکی ارائه شود به گونه حساب
  .باشد مربوط واحد گزارشگر بانک در صورت حساب 

  
v هاي الکترونیکی جهت پرداخت هزینه، اعمال کنترل هاي داخلی مناسب در این زمینه در صورت استفاده از سیستم

  . ضروري است
 
v هاي بانکی، نحوه بررسی و کنترل صورت مغایرت بانکی و همچنین انسداد در خصوص افتتاح حساب  

  خزانه بر اساس  درهاي بانکی متمرکز حسابسنتی و راکد و انتقال موجودي آن به هاي بانکی حساب
  .عمل شود 10/7/1391مورخ  127484/53 شماره و 3/5/1389مورخ  78513/2059/54دستورالعمل هاي شماره 

  
v هاي جاري طبق دستور العمل شماره هاي مربوط به حسابدر خصوص نحوه استفاده و کنترل دسته چک

  .عمل شود 3/5/1389مورخ  78513/2059/54
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  صورت مغایرت بانکی نمونه فرم قابل قبول. 3

  :واحد گزارشگر عنوان              

  _______شعبه   _______نزد بانک   _____________شماره به ___________  صورت مغایرت بانکی حساب 

 : تاریخ تهیه گزارش             

  طبق صورتحساب بانکی  طبق دفتر ذیحسابی  شرح

   بانکموجودي 

مربـوط   شود به موجودي دفتر ذیحسـابی وجـوه   اضافه می
انـد ولـی در دفتـر     که به حساب بانک واریـز شـده   به منابع

، اضـافه واریـزي و وجـوه فاقـد     انـد  ذیحسابی عمـل نشـده  
 مشخصات و اشتباه عددي با ارجاع به سند مربوط

 

 
 
 
 
 

راهـی   شود به موجودي حساب بانک وجوه بـین  اضافه می
اند ولی بـه حسـاب بانـک     ذیحسابی عمل شدهکه در دفتر 
 اند واریز نشده

  

هـاي  شود از موجودي حساب بانک وجوه چک کسر می
انـد ولـی از    کـه در دفتـر ذیحسـابی عمـل شـده     راهـی   بین

 اند حساب بانک برداشت نشده

  

شود از موجودي دفتـر ذیحسـابی وجـوه مربـوط     کسر می
و تـامین   به کـارمزد بـانکی، برداشـت بـه موجـب احکـام      

که از حساب بانک  ي قانونیاجتماعی و سایر برداشت ها
و اشـتباه   اند اند ولی در دفتر ذیحسابی عمل نشده کسرشده

 عددي با ارجاع به سند مربوط

  

    موجودي واقعی بانک

  
   ذیحساب و مدیرکل امور مالی                          ها دفترداري و تنظیم حساب                               تنظیم کننده    



 

 

  

  

  33پیوست پیوست 
  هاي کل و معینهاي کل و معین  کدینگ پیشنهادي حسابکدینگ پیشنهادي حساب
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  نظام حسابداري بخش عمومی هاي کل و معین حسابپیشنهادي کدینگ 
  حساب معین  هاي معین کدینگ حساب  حساب کل  هاي کل کدینگ حساب

    اـه یـدارای  1

  نقد موجودي  110

  بـانـک پـرداخـت هـزیـنـه  11001
 بانک پرداخت سرمایه اي  11002

   ابـالغـی هزینه بـانـک پـرداخـت  ...

   ابـالغـی ايسرمایه بـانـک پـرداخـت  ...

  بــانـک پــرداخـت اخـتـصاصی  ...

 سـایــر مـنـابـعبــانـک وجــوه   ...

  افت وجوه سپردهـبـانـک دری  ...

  بانک رد وجوه سپرده  ...

  تـافـک دریـانـب  ...

  تـدریـاف بـانـک پـیـش  ...

 بانک رد وجوه اضافه دریافتی  ...

  بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  ...

  بـانـک وجـوه کـارشناسـی ثبت  ...

  بانک وجوه اموال سرقتی و اختالسی  ...

  بانک دریافت فروش اراضی  ...

  بانک پرداخت فروش اراضی  ...

  سازمانیهاي  بانک دریافت درآمد خانه  ...

  هاي سازمانی بانک پرداخت خانه  ...

  بـانک پرداخت وجـوه یـارانـه  ...

  بــانـک وجــوه انتقالی هزینه  ...

  اي بــانـک وجــوه انتقالی سرمایه  ...

  بانک ارزي  ...

  کـارت هـدیـه  ...

  عملیات جاري بابت تنخـواه گــردان پرداخت  ...

 اي گردان پرداخت بابت عملیات سرمایهتنخواه   ...

  تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب  ...

اسناد دریافتنی حاصل ازعملیات  و ها حساب  115
  اي مبادله

  حساب ها و اسناد دریافتنی  11501

  حساب ها و اسناد دریافتنی ارزي  ...

  مطالبات بابت منابع وصولی سایر واحدها  ...

  ذخـیــره مــطــالـبــات مـشکـوك الـوصـول  ...

  هزینه اسناد واخـواهی شده -ها و اسناد دریافتنی حساب  ...

  اي سرمایه اسناد واخـواهی شده -ها و اسناد دریافتنی حساب  ...

  ینهزکسري ابواب جـمعی ه -ها و اسناد دریافتنی حساب  ...

  اي سرمایهکسري ابواب جـمعی  -ها و اسناد دریافتنی حساب  ...

  بن غیر نقدي -ها و اسناد دریافتنی حساب  ...

  ودایــع  ...
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  حساب معین  هاي معین کدینگ حساب  حساب کل  هاي کل کدینگ حساب

115 
اسناد دریافتنی حاصل ازعملیات  و ها حساب

  اي مبادله

  وجوه سپرده نزد خزانه  ...

  وجوه سپردهدریافتی بابت تنخواه رد   ...

 وجوه نامشخص انتقــالی به خزانه  ...

 هاي بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک  ...

 طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی  ...

  دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی  ...

  مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات  ...

120  
اسناد دریافتنی حاصل ازعملیات  و ها حساب

  اي مبادلهغیر

  حساب ها و اسناد دریافتنی  12001

  حساب ها و اسناد دریافتنی ارزي  ...

  مطالبات بابت منابع وصولی سایر واحدها  ...

  ذخـیــره مــطــالـبــات مـشکـوك الـوصـول  ...

 اـه وجوديـم  130

  اقتصادي دولت بندي ها طبق طبقه موجودي  ...الی  13001
  ها ذخیره کاهش ارزش موجودي  ...

...  
بندي  طبق طبقه هاي امانی نزد سایر اشخاص موجودي

  اقتصادي دولت

  اوراق بـهـادار –ها  سایـر موجودي  ...

135  
  اـه تـرداخـپ شـیـپ

  

  عملیات جاريبابت  پـیــش پــرداخــت  13501
 اي سرمایهپیش پرداخت بابت عملیات   ...

 پیش پرداخت مواد و کاال   ...

  پیش پرداخت اعتبار اسنادي  ...

  عـلـی الـحـسـاب  140
  عملیات جاري بابت علی الحـساب  14001
  سرمایه ايعملیات  بابت علی الحـساب  14002

  ذخیره عـلـی الـحـسـاب 145
  عملیات جاري بابت ذخیره علی الحـساب  14501

  اي سرمایهعملیات  بابت علی الحـسابذخیره   14502

 هاي ثابت مشهود دارایی  150

  لـیـمـکـان تـریـی در جـدارای  15001

  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی  ...الی  15002

...  
بندي  به تفکیک طبقه  هاي امانی نزد سایر اشخاص دارایی

  اقتصادي دولت

  ....استهالك انباشته   ...    

  اـه یـش ارزش دارایـاهـره کـیـذخ  ...    

  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی ...الی  16001  ودـهـشـامـن ايـه یـدارای  160

  هاي بلند مدت گذاري سرمایه 170
  ها سرمایه گذاري در شرکت  17001
  ها گذاري سایر سرمایه  17002

  هـا ایــر دارایـیـس 180
 بلندمدت دریافتنیتسهیالت مالی   18001

  تسهیالت مالی دریافتنی ارزي بلندمدت  18002
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  حساب معین  هاي معین کدینگ حساب  حساب کل  هاي کل کدینگ حساب

    اـه دهیـب  2

210  
پرداختنی حاصل از  اسناد و ها حساب

 اي عملیات مبادله

  ها و اسـناد پرداخـتنی حساب  21001
  ارزي پرداخـتنی ها و اسـناد حساب  ...
  اعتبار اسنادي - ها و اسناد پرداختنی حساب  ...
 حقوق و مزایاي پرداختنی  ...

  بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحدها  ...

 هاي پرداختنی سپرده  ...

 ارزي هاي پرداختنی سپرده  ...

  خدماتمالیات و عوارض ارزش افزوده  فروش کاال و   ...

220  
پرداختنی حاصل از  اسناد و ها حساب

 اي عملیات غیرمبادله

  ها و اسـناد پرداخـتنی حساب  22001

  بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحدها  22002

  دریافت اعتبار پیش  230
  دریافت اعتبار هزینه پیش  23001

  اي دریافت اعتبار سرمایه پیش  23002

  دریافت درآمد پیش  23003

  هاي جاري سایر بدهی  240

  بـیـمــه پـرداخـتـنـی  24001
  حـق بـازنـشستـگی پـرداخـتنی  ...
  سـایـر کـسـورات پـرداخـتـنـی  ...
  مـالـیـات پرداخـــتنی  ...
  صالح ذخیره احکام صادره از مراجع ذي  ...
  هاي تحقق یافته ذخیره هزینه  ...
  ها و اسناد پـرداخـتنی سـایـر حسـاب  ...
 بدهی بابت وجــوه نامشــخص  ...

 هاي بین راهــــی بدهی بابت چک  ...

 بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی  ...

  بـدهی بـابـت اوراق بـهـادار  ...

 الـضمان بـدهی بـه خزانه بابت وجـه  ...

  بلند مدتحساب ها و اسناد پرداختنی   250
  اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی  25001
 تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت  25002

  ارزي بلندمدت تسهیالت مالی پرداختنی  25003
  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان  26001  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان  260
    ارزش خالص  3

310  
  خالص پایان دوره مالی ارزش

  ارزش خالص  31001
  هـاي انتقـالـی دارایـی  ...
  هـاي دریــافـتـی دارایـی  ...
  تعدیالت سنواتی  ...
  خالص تغییر در وضعیت مالی  ...

  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی  ...  مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی
  تفاوت تسعیر ارز  ...  هاي تسعیر عملیات خارجی  تفاوت
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  حساب معین  هاي معین کدینگ حساب  حساب کل  هاي کل حسابکدینگ 

    درآمدها  4

410  
خزانه از محل اعتبارات  از دریافتی

  تخصیص یافته

  دریافــــــــتی بابت عملیات جاري  41001

  دریافــــــــتی بابت عملیات سرمایه اي  ...

  دریافـتی از خزانه بابت حقوق و مزایا  ...

 بابت وجوه یـارانـهدریـافـتی   ...

  دریافــــــــتی از محل درآمدهاي اختصاصی  42001  خزانه از محل درآمدهاي اختصاصی از دریافتی  420

  هـا هــدایــا و کــمـک  43001 هاي بالعوض دریافتی کمک  430

  ســایـــر درآمــــدهـــا  440

  دریـافـتـی از محل سـایـر مـنـابـع  44001

  ها محل ضبط سپردهدریافتی از   ...

  دریـافـتـی بـابـت کـارشناسـی ثبت  ...

 دریافتی بابت خانه هاي سازمانی  ...

  دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس  ...

    درآمدهاي شناسایی شده از طرف دولت  5

510  
  درآمــــدهاي دولت

  

  مالیات و عوارضدرآمد حاصل از   51001

   حاصل از مالکیت دولتدرآمد   51002

  فروش کاال و خدماتدرآمد حاصل از   51003

  و خسارت جرایمدرآمد حاصل از   51004

  سایر درآمدها  51005

    اـه هـنـزیـه  6

  هـــزیــنـــه  610

  هزینه جبران خدمت کارکنان  61001

  هزینه استفاده از کاالها و خدمات  61002

  )استهالك(هاي ثابت  هزینه مصرف سرمایه  61003

  )سود(بهره هزینه   61004

  اـه هـارانـیهـزیـنـه   61005

  هاي بالعوض هزینه ناشی از کمک  61006

  اجتماعی) مزایاي(هزینه ناشی از منافع   61007

  ها سایر هزینه  61008
    وجوه ارسالی به خزانه  7

  وجوه ارسالی به خزانه  710

 منابع عمومی وجوه ارسالی بابت  71001

  وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی  71002

  وجوه ارسالی بابت منابع خانه هاي سازمانی  71003
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  حساب معین  هاي معین کدینگ حساب  حساب کل  هاي کل کدینگ حساب

    هاي انتظامی حساب  8

 انتظامی هاي حساب  810

  هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی  81001
  هاي واگذارشده تضمین -انتظامیحساب   81002
  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی   81003
  هاي امانی سایر اشخاص موجودي -حساب انتظامی  81004
  هاي ثابت امانی سایر اشخاص دارایی -حساب انتظامی  81005
  کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی  81006

 انتظامی هاي طرف حساب  820

  هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  82001
  هاي واگذارشده تضمین -طرف حساب انتظامی  82002
  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی   82003

82004  
هاي امانی سایر  موجودي -طرف حساب انتظامی

  اشخاص

82005  
هاي ثابت امانی سایر  دارایی -حساب انتظامیطرف 

  اشخاص
  کنترل منابع بودجه اي -طرف حساب انتظامی  82006

    بــودجــه  9

      واحــد گــزارشــگـربودجه   910
  بودجه اعتبار هزینه  91001

  اي بودجه اعتبار سرمایه  91002

  اعتبار مصوب  920
  اعتبار هزینه  92001

  اي اعتبار سرمایه  92002

  ار تخصیص یافتهـبـتـاع  930
  هزینه تخصیص یافته اعتبار  93001

  اي تخصیص یافته اعتبار سرمایه  93002

  هــا حــوالـــه  940
 حواله اعتبار هزینه  94001

 اي حواله اعتبار سرمایه  94002

  یـالغـار ابـبـتـاع  950
  اعتبار هزینه ابالغی  95001
  اي ابالغی اعتبار سرمایه  95002

  ارـبـتـرل اعـتـنــک  960
  ه ـنـزیـهار ـبـتـرل اعـتـنـک  96001

  اي هـایـرمـسار ـبـتـرل اعـتـنـک  96002

  اعتبار تامین شده  970
  اعتبار هزینه تامین شده  97001

  اي تامین شده اعتبار سرمایه  97002

  هاي غیرقطعی اعتبار پرداخت  980
  هاي غیر قطعی پرداختبابت  اعتبار هزینه  98001

  هاي غیرقطعی پرداخت اي بابت اعتبار سرمایه  98002

  اعتبار مصرف شده  990
  اعتبار هزینه مصرف شده  99001

  اي مصرف شده اعتبار سرمایه  99002

 
ü  باشد می ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور از سوي معاونت برنامهمربوط ابالغی دستورالعمل  بندي اقتصادي دولت، طبقهمالك.  
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  هاي حسابداري دولتی و دستورالعمل نظام حسابداري بخش عمومیهاي  مطابقت حساب
  )قدیم(هاي حسابداري دولتی  هاي دستورالعمل حساب  )جدید(هاي نظام حسابداري بخش عمومی  حساب  حساب کل

    اـه یـدارای

  نقد موجودي

  بانک پرداخت اعتبارات هزینه  بـانـک پـرداخـت هـزیـنـه
  بانک پرداخت تملک داراییهاي سرمایه اي بانک پرداخت سرمایه اي

   ابـالغـی هزینه بـانـک پـرداخـت
  بانک پرداخت اعتبارات ابالغی

   ابـالغـی ايسرمایه بـانـک پـرداخـت
  بانک پرداخت اختصاصی  بــانـک پــرداخـت اخـتـصاصی

  بانک پرداخت سایر منابع سـایــر مـنـابـعبــانـک وجــوه 
  بانک دریافت وجوه سپرده  افت وجوه سپردهـبـانـک دری

  بانک رد وجوه سپرده  بانک رد وجوه سپرده
  اختصاصی /بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی  تـافـک دریـانـب

  اختصاصی /تمرکز وجوه درآمد عمومیبانک   تـدریـاف بـانـک پـیـش
 بانک رد وجوه اضافه دریافتی بانک رد وجوه اضافه دریافتی

  بانک وجوه کارشناسی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند  بانک وجوه کارشناسی ثبت
  بانک دریافت و پرداخت وجوه اموال سرقتی و اختالسی  بانک وجوه اموال سرقتی و اختالسی

  بانک تمرکز وجوه فروش اراضی  فروش اراضی بانک دریافت
  بانک پرداخت وجوه از محل فروش اراضی  بانک پرداخت فروش اراضی

  هاي سازمانی بانک دریافت درآمد خانه  هاي سازمانی بانک دریافت درآمد خانه
  هاي سازمانی بانک پرداخت خانه  هاي سازمانی بانک پرداخت خانه

  بانک پرداخت وجوه سنوات قبل  هزینهبــانـک وجــوه انتقالی 
  بانک پرداخت وجوه سنوات قبل  اي بــانـک وجــوه انتقالی سرمایه

  تنخـواه گــردان پرداخت بابت عملیات جاري
  تنخواه گردان پرداختهاي  تمامی حساب

 اي تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه

  تنخواه گردان رد سپرده عامل ذیحساب  ذیحسابتنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین 

اسناد دریافتنی  و ها حساب
  اي حاصل ازعملیات مبادله

  حساب ها و اسناد دریافتنی
بدهکاران، اسناد دریافتنی، اسناد  ،حساب مطالبات قابل وصول

  در جریان وصول، اسناد نکول شده، اجراء و دعاوي حقوقی
  وصولی استان یا سایر دستگاهها، وصولی واحد تابعه در استان  واحدهامطالبات بابت منابع وصولی سایر 

  هزینه اسناد واخـواهی شده -ها و اسناد دریافتنی حساب
  اسناد هزینه واخـواهی شده

  اي سرمایه اسناد واخـواهی شده -ها و اسناد دریافتنی حساب
  ینهزکسري ابواب جـمعی ه -ها و اسناد دریافتنی حساب

  سنواتی کسري ابواب جـمعی + ابواب جـمعیکسري 
  اي سرمایهکسري ابواب جـمعی  -ها و اسناد دریافتنی حساب

  موقت بن غیرنقدي  بن غیر نقدي -ها و اسناد دریافتنی حساب
  گردان رد وجوه سپرده  تنخواه  دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده

  سپردهخزانه تمرکز وجوه   وجوه سپرده نزد خزانه
  خزانه تمرکز وجوه نامشخص وجوه نامشخص انتقــالی به خزانه
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  هاي حسابداري دولتی و دستورالعمل نظام حسابداري بخش عمومیهاي  مطابقت حساب
  )قدیم(هاي حسابداري دولتی  هاي دستورالعمل حساب  )جدید(هاي نظام حسابداري بخش عمومی  حساب  حساب کل

  هاي بین راهی چکخزانه تمرکز وجوه  هاي بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک
  تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی

اسناد دریافتنی  و ها حساب
  اي مبادلهغیرحاصل ازعملیات 

  حساب ها و اسناد دریافتنی
+ اسناد دریافتنی + بدهکاران  + حساب مطالبات قابل وصول 

اجراء و دعاوي + اسناد نکول شده + اسناد در جریان وصول 
  حقوقی

  وصولی استان یا سایر دستگاهها + وصولی واحد تابعه در استان  مطالبات بابت منابع وصولی سایر واحدها
  هاي موجودي جنسی و کاالي جاري و سنواتی تمامی حساب  بندي اقتصادي دولت  ها طبق طبقه موجودي اـه وجوديـم

  اـه تـرداخـپ شـیـپ
  

  عملیات جاريبابت  پـیــش پــرداخــت
  هاي پیش پرداخت جاري و سنواتی تمامی حساب

 اي پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه

 پیش پرداخت مواد و کاال 
هاي پیش پرداخت موجودي جنسی و کاالي  تمامی حساب

  جاري و سنواتی

  پیش پرداخت اعتبار اسنادي
جاري و  پیش پرداخت اعتبار اسناديهاي  تمامی حساب

  سنواتی

  عـلـی الـحـسـاب
  عملیات جاري بابت علی الحـساب

  هاي علی الحساب جاري و سنواتی تمامی حساب
  سرمایه ايعملیات  بابت علی الحـساب

 هاي ثابت مشهود دارایی
  لـیـمـکـان تـریـی در جـدارای

هاي دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد جاري و  تمامی حساب
  سنواتی

  بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی
  و دارایی ثابت اموال دستگاه اجرائیتمامی 

  اقتصادي دولتبندي  ها به تفکیک طبقه دارایی  ودـهـشـامـن ايـه یـدارای

  هاي عامل طرف حساب وجوه نزد بانک  تسهیالت مالی دریافتنی بلندمدت  ها سایر دارایی
    اـه دهیـب

پرداختنی  اسناد و ها حساب
 اي حاصل از عملیات مبادله

  دریافتی بابت سایر منابع+ تعهدات پرداختنی   ها و اسـناد پرداخـتنی حساب
  درآمد عمومی انتقالی  نمایندگی از سایر واحدهابدهی بابت منابع وصولی به 

  سپرده هاي دریافتی هاي پرداختنی سپرده
پرداختنی  اسناد و ها حساب

حاصل از عملیات 
 اي غیرمبادله

  دریافتی بابت سایر منابع  ها و اسـناد پرداخـتنی حساب

  انتقالیدرآمد عمومی   بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحدها

  دریافت اعتبار پیش

  دریافت اعتبار هزینه پیش
  تنخواه گردان حسابداري

  اي دریافت اعتبار سرمایه پیش
  عوارض /پیش دریافت درآمد   دریافت درآمد پیش

  هاي جاري سایر بدهی
  بـیـمـه پـرداختنی

بیمه تامین  + بیمه خدمات درمانی وصولی سهم کارمند و  دولت
  سهم کارمند و  دولتاجتماعی وصولی 

  حق بازنشستگی وصولی سهم کارمند و دولت  حـق بـازنـشستـگی پـرداخـتنی
  سایر کسور وصولی کارکنان  سـایـر کـسـورات پـرداخـتـنـی
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  هاي حسابداري دولتی و دستورالعمل نظام حسابداري بخش عمومیهاي  مطابقت حساب
  )قدیم(هاي حسابداري دولتی  هاي دستورالعمل حساب  )جدید(هاي نظام حسابداري بخش عمومی  حساب  حساب کل

  مالیات وصولی  مـالـیـات پرداخـــتنی
  وجوه دریافتی نامشخص بدهی بابت وجــوه نامشــخص

  هاي بین راهی چک راهــــیهاي بین  بدهی بابت چک

  تضمین بابت پیمانکار مطالبات الـضمان بـدهی بـه خزانه بابت وجـه

حساب ها و اسناد پرداختنی 
  بلند مدت

  تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت  اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی
  دریـافـتـیتسهیـالت مـالـی  تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت
  )بانک جهانی(تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت   تسهیالت مالی پرداختنی ارزي بلندمدت

    درآمدها

خزانه از محل  از دریافتی
  اعتبارات تخصیص یافته

  دریافــــــــتی بابت عملیات جاري

  تنخواه گردان حسابداري
  دریافــــــــتی بابت عملیات سرمایه اي

  خزانه بابت حقوق و مزایا دریافـتی از
  دریافتی بابت وجوه یارانه

خزانه از محل  از دریافتی
  درآمدهاي اختصاصی

  دریافتی بابت درآمد اختصاصی  دریافــــــــتی از محل درآمدهاي اختصاصی

هاي بالعوض  کمک
 دریافتی

  دریافتی از محل سایر منابع  هـا هــدایــا و کــمـک

  درآمــــدهـــاســایـــر 

  دریافتی از محل سایر منابع  دریافتی از محل سایر منابع
  دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس

  دریافتی از محل ثبت اراضی و ساختمان هاي فاقد سند  دریافتی بابت کارشناسی ثبت
  هاي سازمانی درآمد خانه  سازمانی دریافتی بابت خانه هاي

درآمدهاي شناسایی شده از 
  طرف دولت

  

  درآمــــدهاي دولت
  

  مالیات و عوارضدرآمد حاصل از 

  ... کنترل درآمد + وصولی  ...درآمد 
  درآمد حاصل از مالکیت دولت

  فروش کاال و خدماتدرآمد حاصل از 
  و خسارت جرایمدرآمد حاصل از 

  درآمدهاسایر 
    اـه هـنـزیـه

  هـــزیــنـــه

  هزینه جبران خدمت کارکنان

  هاي جاري و سنواتی هاي و پرداخت تمامی هزینه

  هزینه استفاده از کاالها و خدمات
  )استهالك(هاي ثابت  هزینه مصرف سرمایه

  )سود(بهره هزینه 
  اـه هـارانـیهـزیـنـه 

  بالعوضهاي  هزینه ناشی از کمک
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  )قدیم(هاي حسابداري دولتی  هاي دستورالعمل حساب  )جدید(هاي نظام حسابداري بخش عمومی  حساب  حساب کل

  اجتماعی) مزایاي(هزینه ناشی از منافع 
  ها سایر هزینه

    وجوه ارسالی به خزانه

  وجوه ارسالی به خزانه

 وجوه ارسالی بابت منابع عمومی
 اي هاي سرمایه دارایی واگذاري+  ارسالی عمومی درآمد

  هاي مالی ارسالی واگذاري دارایی+ ارسالی

  اختصاصیوجوه ارسالی بابت منابع 
اي  هاي سرمایه دارایی واگذاري+  ارسالی مداختصاصیرآد

  ارسالیاختصاصی 

  هاي سازمانی خزانه تمرکز وجوه درآمد خانه  وجوه ارسالی بابت منابع خانه هاي سازمانی

    هاي انتظامی حساب
  حساب تضمینات  هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی انتظامی هاي حساب

  طرف حساب تضمینات  هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی انتظامی هاي طرف حساب
برداشتی  کسري ابواب جـمعی+ برداشتی  کسري ابواب جـمعی  کسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی  انتظامی هاي حساب

  کسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی  انتظامی هاي طرف حساب  برداشتی سایرمنابع کسري ابواب جـمعی+ سنواتی 
    بــودجــه

     واحــد گــزارشــگـربودجه 
  بودجه اعتبار هزینه

  یاجرای  دستگاه
  اي بودجه اعتبار سرمایه

  اعتبار مصوب
  اعتبار هزینه

   اعتبارمصوب
  اي اعتبار سرمایه

  ار تخصیص یافتهـبـتـاع
  اعتبار هزینه تخصیص یافته

  اعتبار  تخصیص
  اي تخصیص یافته اعتبار سرمایه

  هــا حــوالـــه
 حواله اعتبار هزینه

  حوالجات
 اي حواله اعتبار سرمایه

  یـالغـار ابـبـتـاع
  اعتبار هزینه ابالغی

  اعتبار ابالغی
  اي ابالغی اعتبار سرمایه

  اعتبار تامین شده
  اعتبار هزینه تامین شده

  تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار
  اي تامین شده اعتبار سرمایه
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