
حسابداری دولتی

ششمجلسه 

:هدف  

شناخت مراحل انجام هزینه و وصول 

درآمد در سازمانهای دولتی



حسابداری دولتی

:مراحل انجام هزینه

:مرحله7

تشخیص-

تأمین اعتبار-

تعهد-



حسابداری دولتی

تسجیل-

حواله-

نظارت مالی-

پرداخت-



حسابداری دولتی

تشخیص-7-1

تعیین و انتخاب كاال یا خدمت-تعریف

واحد تداركات یا پیشنهاد واحدها : مراحل

ارائه برآورد قیمت تقریبی كارپردازی 

درخواست به رئیس مؤسسه یا افراد مجاز 



حسابداری دولتی

بررسیموافقت

مخالفت

نداردحسابداری ثبت-

رئیس دستگاه یا مقام مقام مسئولیت -

مجاز



حسابداری دولتی

تأمین اعتبار-7-2

تهاعتبار تخصیص یاف–مفهوم اعتبار مصوب 

اختصاص تمام یا قسمتی از اعتبار: تعریف

برای هزینه معینتخصیص یافته

ذیحسابیدرخواست موافقت شده : مراحل



حسابداری دولتی

ص درصورت انطباق با قوانین ویخصت

وجود اعتبار

ذیحساب دستگاه: مقام مسئول

و در صورت وجود سیستم د: )ثبت حسابداری

(طرفه



حسابداری دولتی

×××اعتبارات تخصیص یافته 

×××خته اعتبار تعهدات احتمالیواند



حسابداری دولتی

تعهد-7-3

:ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: تعریف

احكام صادره-تحویل كاال یا خدمت-

پیوستن به قرارداد بین المللی-اجرای قرارداد-

اجرای قرارداد و نه انعقاد قرارداد: مراحل



حسابداری دولتی

قبض انبار:فرمهای اثبات

صورتجلسه تحویل

های انجامرصورت مقادیر كا

(مترهصورت )شده 



حسابداری دولتی

ندارد: ثبت حسابداری

رئیس دستگاهمقام مسئول 



حسابداری دولتی

تسجیل-7-4

ه تعیین میزان بدهی قابل پرداخت ب: تعریف

هموجب اسناد مثبت

لغ تأیید اسناد و مدارك و تعیین میزان مب: مراحل

قابل پرداخت



حسابداری دولتی

رئیس دستگاه یا مقام مجاز: مقام مسئول

ندارد: ثبت حسابداری



حسابداری دولتی

صدور حواله-7-5

ی از اجازه كتبی برای پرداخت بدهی ناش: تعریف

صدور حواله تحویل كاال یا خدمت 

همان دستور پرداخت است

كلیه فرمها و اسناد مراحل قبل تحویل ذیحساب

رئیس مؤسسهمقام مسئول



حسابداری دولتی

نظارت مالی-7-6

كلیه مراحل انجام خرج مورد رسیدگی قرار -

می گیرد

(قانون محاسبات90ماده )نظارت قبل از خرج -

سند هزینه= فرم مربوطه -



حسابداری دولتی

مقام مسئول ذیحساب

:ثبت حسابداری

مبنای نقدی

ثبت ندارد



حسابداری دولتی

مبنای تعهدی

×××اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی

×××اعتبارات مصرف شده

×××هزینه سال جاری

×××اسناد هزینه پرداختنی



حسابداری دولتی

پرداخت-7-7

تا مادامیكه پرداخت انجام نشده باشد، هزینه 

نی بر تحقق نیافته است مستلزم گواهی بانك مب

انتقال وجه به ذینفع

نکات مورد توجه در صدور چک



حسابداری دولتی

:ثبت حسابداری

مبنا نقدی

×××هزینه سال جاری  

×××بانك پرداخت جاری



حسابداری دولتی

مبنا تعهدی

×××اسناد هزینه پرداختنی

×××بانك پرداخت جاری



حسابداری دولتی

(5-3:) حل مساله نمونه 

مبنا تعهدی 

ابالغ اعتبار مصوب

700جاری با خزانه 

700اعتبارات مصوب       



حسابداری دولتی

ابالغ اعتبار تخصیصی

650اعتبارات مصوب       

650اعتبارات تخصیص یافته      



حسابداری دولتی

دریافت وجه از خزانه

600در خواست وجه             

600جاری با خزانه            

600بانک پرداخت وجوه         

600دریافتی از خزانه        



حسابداری دولتی

تامین اعتبار 

550اعتبارات تخصیص یافته  

550اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی      



حسابداری دولتی

انجام هزینه قطعی

550اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی 

اعتبارات تخصیص یافته         

20

530اعتبارات مصرف شده         



حسابداری دولتی
ثبت مالی هزینه انجام شده

530هزینه سال جاری               

530اسناد هزینه پرداختنی              

پرداخت وجه

470اسناد هزینه پرداختنی        

470بانک پرداخت وجوه               



حسابداری دولتی

مراحل وصول درآمد

پیش بینی درآمد-1

تشخیص درآمد-2

وصول درآمد-3

انتقال درآمد-4



حسابداری دولتی

پیش بینی درآمد-1

وصول درآمد موكول به پیش بینی -

(قانون محاسبات38ماده )نیست

وجود مجوز قانونیالزمه -

تفاوت درآمد و هزینه-



حسابداری دولتی

:نتیجه تفاوت 

تی ثبت پیش بینی در دستگاه دول: ثبت حسابداری

ندارد



حسابداری دولتی

تشخیص درآمد-2

مرحله ارزیابی و تعیین درآمد قابل وصول 

با توجه به مبنای مورد عمل : ثبت حسابداری

كشور مربوطه



حسابداری دولتی

مبنا تعهدی: فرض اول

×××مالیاتهای دریافتنی سال جاری

×××اندوخته مالیاتهای دریافتنی

مشكوك الوصول

×××درآمد



حسابداری دولتی

مبنا نقدی: فرض دوم

ثبت ندارد-

در برخی كشورها برای جبران كمبود-

×××مالیاتهای دریافتنی سال جاری

×××اندوخته مالیاتهای وصول نشده



حسابداری دولتی

وصول درآمد-3

با توجه به مبنای مورد عمل: ثبت حسابداری

مبنا تعهدی: فرض اول

×××بانك تمركز وجوه

×××مالیاتهای دریافتنی سال جاری



حسابداری دولتی

مبنا نقدی: فرض دوم

×××بانك تمركز وجوه 

×××درآمد عمومی

و یا 



حسابداری دولتی

×××بانك تمركز وجوه

×××مالیاتهای دریافتی سال جاری

×××شدهناندوخته مالیاتهای وصول 

×××درآمد عمومی



حسابداری دولتی

انتقال به خزانه-4

ثبت حسابداری

×××درآمدهای عمومی انتقالی 

×××بانك تمركز وجوه



حسابداری دولتی
(5-2:) حل مساله نمونه 

مبنا تعهدی تعدیل  شده

50با احتمال عدم وصول 850درآمد تشخیصی 

800در آمدهای دریافتنی سالجاری 

800در آمدهای عمومی سالجاری       



حسابداری دولتی
وصول در آمد نقدی 

240بانک تمرکز وجوه           

240در آمدهای عمومی سالجاری    

810کل در آمد وصولی 

( 240)وصولی نقدی         

570وصولی درآمدهای تشخیصی 



حسابداری دولتی
ثبت وصول درآمدهای تشخیصی  

570بانک تمرکز وجوه           

570در آمدهای دریافتنی سالجاری       

انتقال وجه به خزانه

810در آمد عمومی انتقالی           

بانک تمرکز وجوه          

810



حسابداری دولتی

هفتمجلسه 

:هدف 

ه آشنایی با حسابداری حساب مستقل وجو

دولتیدستگاههایجاری در 



حسابداری دولتی

حساب های مستقل دستگاههای تابعه دولت

واریز درآمد توسط دستگاهها به خزانه-

گاه یع اعتبار از خزانه به دستزاختصاص و تو-

ونه میزان درآمد وصولیطبق برآورد بودجه



حسابداری دولتی

(لیدو طبقه ک)تقسیم بندی حسابهای مستقل دستگاه

:                             طبقه اول 

دولتیوجوه حسابهای مستقل 

وجوه جاریوجوه اختصاصی

وجوه عمرانی



حسابداری دولتی

:طبقه دوم 

وجوه امانیحسابهای مسقل 

وجوه سپردهوجوه بازنشستگی

وجوه سایر منابع



حسابداری دولتی

حساب مستقل وجوه جاری

های عمومی و هی كه برای تأمین هزینه وجو-

مستمر از محل اعتبارات جاری دریافت و 

هزینه می شود

در ایران نقدی تعدیل شده: مبنای حسابداری



حسابداری دولتی

:معادله حسابداری

مازاد+ اندوخته+ بدهی جاری= دارائی جاری

اندوخته=دارائی جاری



حسابداری دولتی

چرخه حسابداری هزینه ها

بصورت دو طرفه: توضیح

و نه 

یكطرفه و ساده



حسابداری دولتی

:ابالغ بودجه به دستگاه

000/10بودجه جاری

000/10اعتبارات مصوب 

ماده یك برنامه الف

ماده دو

...ماده سه و 



حسابداری دولتی

افزایش اعتبار

000/1بودجه جاری

000/1اعتبارات مصوب



حسابداری دولتی
اصالح اعتبار

500اعتبار مصوب

ماده الف برنامه الف

500اعتبار مصوب

ماده الف برنامه ب



حسابداری دولتی

(درصد90)ابالغ تخصیص اعتبار 

000/9اعتبارات مصوب

000/9اعتبارات تخصیص یافته

000/9جاری با خزانه

000/9بودجه جاری



حسابداری دولتی
.(م.ق26ماده )دریافت تنخواه گردان حسابداری

وجهی كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به ذیحساب 

دستگاه پرداخت می كند

بابت هزینه های فروردین

در پایان سال صفر می شود



حسابداری دولتی
:مثال

000/200ست وجهادرخو

000/200جاری با خزانه

000/200بانك پرداخت جاری 

000/200تنخواه گردان حسابداری

ثبت مالی

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی

.(م.ق27ماده )پرداخت تنخواه گردان پرداخت

تنخواه گردان حسابداری از وجهی كه از محل 

برای انجام هزینه های جزئی در ذیحساب طرف 

.دگیرمی قرار دستگاه اختیار واحدها یا مامورین 



حسابداری دولتی
:مثال

200اعتبارات تخصیص یافته

200اندوخته پرداختهای غیر قطعی

200پرداختتنخواه گردان 

200بانك پرداخت جاری 

ثبت مالی

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی
(روال عادی)درخواست وجه از خزانه 

000/8درخواست وجه

000/8جاری با خزانه

000/8بانك پرداخت جاری 

000/8دریافتی از خزانه

ثبت بودجه ای

ثبت مالی



حسابداری دولتی
مراحل انجام هزینه با فرض تامین اعتبار و

پرداخت پیش پرداخت

:تامین اعتبار

500اعتبارات تخصیص یافته

500اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی
:پرداخت پیش پرداخت

100اندوخته تعهدات احتمالی

100اندوخته پرداختهای غیر قطعی

100پیش پرداخت سال جاری

100بانك پرداخت جاری

ثبت بودجه ای

ثبت مالی



حسابداری دولتی
.(م.ق28ماده )پیش پرداخت توضیحات

پرداختی که از محل اعتبارات طبق مقررات پیش از انجام 

.تعهد صورت می گیرد

تحویل کاال یا خدمت-1= دو حالت ممکن 

عدم تحویل و واریز نقدی–2



حسابداری دولتی
(با فرض تامین اعتبار دقیق-1):خرید و ارائه كاال

400ی        اندوخته تعهدات احتمال

100اندوخته پرداختهای غیرقطعی

اعتبارات مصرف شده

500

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی
500سال جاریهای هزینه 

100پیش پرداخت سال جاری

400بانك پرداخت جاری
ثبت مالی



حسابداری دولتی
کمتربا فرض تامین اعتبار -2):خرید و ارائه كاال

(وخرید به قیمت باالتر

100اعتبارات تخصیص یافته           

400ی        اندوخته تعهدات احتمال

100اندوخته پرداختهای غیرقطعی

600اعتبارات مصرف شده

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی

600سال جاریهای هزینه 

100پیش پرداخت سال جاری

500بانك پرداخت جاری
ثبت مالی



حسابداری دولتی
د باالتر وخریبا فرض تامین اعتبار -3):خرید و ارائه كاال

(به قیمت کمتر

400ی        اندوخته تعهدات احتمال

100اندوخته پرداختهای غیرقطعی

100اعتبارات تخصیص یافته           

400اعتبارات مصرف شده

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی

400سال جاریهای هزینه 

100پیش پرداخت سال جاری

300بانك پرداخت جاری
ثبت مالی



حسابداری دولتی
) عدم خرید کاال یا خدمت و واریز نقدی پیش پرداخت

(تصمیم خرید به قوت خود باقی است

100اندوخته پرداختهای غیرقطعی

100اندوخته تعهدات احتمالی

100بانک پرداخت جاری               

100پیش پرداخت سال جاری              

ثبت مالی

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی
)  عدم خرید کاال یا خدمت و واریز نقدی پیش پرداخت

(تصمیم خرید هم لغو شود

100اندوخته پرداختهای غیرقطعی

400اندوخته تعهدات احتمالی

اعتبارات تخصیص یافته            

500

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی

100بانك پرداخت جاری

100پیش پرداخت سال جاری

ثبت مالی



حسابداری دولتی
:علی الحساب ازمحل اعتبارات تامینیپرداخت 

200اندوخته تعهدات احتمالی

200اندوخته پرداختهای غیر قطعی

200سال جاریعلی الحساب

200بانك پرداخت جاری ثبت مالی

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی

.(م.ق29ماده )علی الحساب توضیحات

ت پرداختی که به منظورادای قسمتی از تعهد صور

.می گیرد



حسابداری دولتی
پرداخت حقوق کارکنان 

افتتاح حساب برای هر کارمند-1مراحل 

ارائه میزان کارکرد از طرف امور اداری -2

ارائه وجه به بانک به میزان خالص حقوق کارکنان-3

تایید لیست و ارسال به موسسه–4

احتساب به هزینه به میزان ناخالص حقوق-5

انتقال کسور قانونی به حسابهای ذیربط-6



حسابداری دولتی
پرداخت حقوق-1

:تامین اعتبار

200اعتبار تخصیص یافته

200اندوخته تعهدات احتمالی

بدون تامین اعتبار عمل نموده 149كتاب در صفحه )

(است



حسابداری دولتی

پرداخت خالص حقوق به حساب كاركنان-2

150بانك پرداخت حقوق 

150بانك پرداخت جاری



حسابداری دولتی

احتساب به هزینه قطعیتایید لیست و -3

200اندوخته تعهدات احتمالی 

200اعتبارات مصرف شده

ثبت بودجه ای



حسابداری دولتی

200هزینه سالجاری

50بدهی به سایر سازمانها

150بانك پرداخت حقوق

ثبت مالی



حسابداری دولتی
واریز كسور قانونی

50بدهی به سایر سازمانها

50جاریبانك پرداخت 



حسابداری دولتی
:بطور كلیبودجه جاری

اعتبارات مصوب×××

×××  جاری با خزانه 

×××

ست وجه ادرخو

  ×××

1-ابالغ بودجه

تخصیص اعتبار- 2

3-در خواست وجه



حسابداری دولتی

اندوخته تعهدات احتمالی

×××
اندوخته پرداختهای غیرقطعی

×××

یافتهاعتبارات تخصیص

×××

اعتبارات مصرف شده

×××

بمصواعتبارات 

×××
تخصیص اعتبار- 2

تامین اعتبار- 3

پرداخت پیش پرداخت- 4 انجام هزینه- 5



حسابداری دولتی

حسابداری درآمدهای تشخیصی و وصولی در 

:دستگاه در مبنای نقدی

ثبت حسابداری ندارد:مرحله تشخیص 

نیمولی اگر همچون برخی كشور بخواهیم ثبت بز



حسابداری دولتی

100مالیاتهای دریافتنی سالجاری

5اندوخته مالیاتهای دریافتنی مشكوك الوصول جاری

95دوخته مالیاتهای وصول نشده نا



حسابداری دولتی

شود و میوصولواحد پول 80مبلغ 

، از ذخیره مالیاتهای مشكوك الوصولواحد پول 2

به حساب سوخت شده منظور شود



حسابداری دولتی
80بانك تمركز وجوه

2جاری.و.ماندوخته مالیاتهای دریافتنی 

82مالیاتهای دریافتنی سال جاری 

80اندوخته مالیاتهای وصول نشده  

80درآمد عمومی



حسابداری دولتی

انتقال درآمد به خزانه

80درآمد عمومی انتقالی

80بانك تمركز وجوه



حسابداری دولتی

دفاتر كل حسابهای درآمد

مالیاتهای دریافتنی سال جاری

مانده

100
82

18



حسابداری دولتی

اندوخته مالیاتهای وصول نشده

95

80

15

مانده



حسابداری دولتی
جاریاندوخته مالیاتهای دریافتنی مشكوك الوصول

5

2

3



حسابداری دولتی

درآمد عمومی

80

بانك تمركز وجوه

80

80



حسابداری دولتی

درآمد عمومی انتقالی

80


