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***بانک پرداخت هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی (غیر مبادله اي)

***موجودي - مواد و ملزومات (مصرفی - عمومی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***ارزش خالص

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***حسابها و اسناد پرداختنی (مبادله اي-عمومی-مصوب)

***حسابها و اسناد پرداختنی (غیرمبادله اي -عمومی-مصوب)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح (عمومی - مصوب)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (عمومی - مصوب)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان - ...

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - عمومی - مصوب)

***ارزش خالص

***اعتبار هزینه براي پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی-مصوب-انتقالی سنواتی)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی (واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت هزینه

***بانک وجوه انتقالی هزینه 

***بانک پرداخت هزینه

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

نظام جدید حسابداري بخش عمومی (حسابداري تعهدي) در قالب دفتر روزنامه

عمومی ، مصوب :

ندارند (ذخیره هزینه هاي تحقق یافته پرداخت نشده و ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح چه در سال قبل ایجاد شده و به سال جدید انتقال

 بدهکار یا بستانکار قابل تصور است.

یافته اند ، چه از سنوات قبل تر بوده اند) ، در سند افتتاحیه میزان ارزش خالص را کاهش می دهند. حال چنانچه میزان ارزش خالص کفایت نکند ، 

توضیح ضروري: 1)- یادآور می شود که سرفصل هاي کنترل بودجه اي قید شده در این ثبت (اعتبار هزینه براي پرداخت هاي غیر قطعی و بودجه

سند افتتاحیه (سرفصل 

هاي انتقالی از سال قبل)

ارزش خالص منفی (بدهکار) در سند افتتاحیه ایجاد می شود. بدیهی است که سرفصل ارزش خالص با توجه به توضیحات داده شده ، یا در حالت

اعتبار هزینه) صرفا براي پیش پرداخت ، علی الحساب ، حسابها و اسناد دریافتنی-اسناد هزینه واخواهی شده ، حسابها و اسناد دریافتنی-کسري

ابوابجمعی  می باشد. 2)- ذخیره علی الحساب در مقابل علی الحساب افتتاح می شود (طرف بدهکار دارد) و سایر ذخیره ها که طرف بدهکار 

توضیح ضروري: ثبت فوق براي واحد هاي گزارشکري می باشد که مجاز به خرج وجوه مصرف نشده خود در سال بعد نمی باشند و بایستی وجوه

مصرف نشده خود را به خزانه باز گردانند.

ثبت انتقال وجوه مصرف 

نشده سال مالی قبل به 

خزانه (واگذاري داراییهاي 

مالی)

ممکن است در یکی از حالت هاي فرآیند بودجه باشد (در مرحله اعتبار تخصیص یافته یا اعتبار تامین شده).

توضیح ضروري: بدیهی است چنانچه خرجی از محل وجوه انتقال یافته به طریق فوق صورت پذیرد ، اوال از بانک وجوه انتقالی هزینه استفاده میگردد

ثانیا باید از کدینگ انتقالی(انتقالی مصرف نشده) سرفصل ها استفاده گردد نه از کدینگ سالجاري سرفصل ها. ضمنا وجوه مصرف نشده حسب مورد

ثبت انتقال وجوه مصرف 

نشده سال مالی قبل به 

سال بعد براي واحد هاي 

گزارشگري که مجاز به 

مصرف در سال بعد 

هستند



***اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه

***پیش دریافت اعتبار هزینه 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***کنترل اعتبار هزینه 

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه

***دریافتی بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***کنترل اعتبار هزینه 

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***پیش دریافت اعتبار هزینه 

***دریافتی بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***حواله اعتبار هزینه (عمومی)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***دریافتی بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***بانک پرداخت هزینه

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري(عمومی-مصوب)

***بانک پرداخت هزینه

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***بانک پرداخت هزینه

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

به هنگام ابالغ بودجه یا 

تبادل موافقت نامه

به هنگام کسر اعتبار 

مصوب حقوق مستمر

به هنگام پرداخت از 

محل تنخواه گردان 

حسابداري

و سرفصل هاي مالی (نظیر بانک ، هزینه ، پیش پرداخت ، علی الحساب و ...) ذکر نشده اند.

در زمانی که ابالغیه و موافقت نامه و تخصیص در دست نیست (چند ماهه ابتداي سال) وجوهی که ذیحسابی ها از خزانه دریافت می کنند در حکم

تنخواه گردان حسابداري بوده و بایستی وجوه دریافتی از خزانه با سرفصل پیش دریافت اعتبار که یک سرفصل بدهی است شناسایی شود. و بعدا که

به هنگام شناسایی اعتبار مصوب 

حقوق مستمر سال از روي موافقت 

نامه

در اینجا به لحاظ رعایت اختصار ، از سرفصل هاي خرج ناظر به وجوه مصرف نشده خودداري شده است.

بدیهی است چنانچه پرداخت مربوطه قطعی است ، از سرفصل اعتبار هزینه مصرف شده و چنانچه پرداخت مربوطه غیر قطعی است از سرفصل اعتبار

هزینه پرداخت هاي غیر قطعی استفاده می شود ضمنا به لحاظ اختصار صرفا سرفصل هاي کنترل بودجه اي مربوط به خرج در اینجا ذکر شده اند

به هنگام دریافت وجه از 

خزانه

به هنگام دریافت تنخواه 

گردان حسابداري از 

خزانه

موافقت نامه واصل گردد بایستی دریافتی هاي با ماهیت تنخواه گردان حسابداري به پاي دریافتی از خزانه بابت عملیات جاري تسویه گردد.

به هنگام تخصیص اعتبار

همانند بدل سرفصل دریافتی بابت عملیات جاري محسوب می شود)

به هنگام واگذاري 

تنخواه گردان پرداخت 

به عاملین ذیحساب و 

سایر اشخاص ذیصالح

زمانی که موافقت نامه و تخصیص به ذیحسابی واصل می گردد ، ذیحسابی ها بصورت عادي مبادرت به درخواست وجه کرده و از خزانه وجه دریافت

می کنند و زمان آن است که باید پیش دریافت اعتبار هزینه و کنترل اعتبار هزینه به پاي سرفصل هاي اصلی (دریافتی بابت عملیات جاري و اعتبار

هزینه تخصیص یافته) تسویه شوند. (سرفصل کنترل اعتبار هزینه همانند بدل اعتبار هزینه تخصیص یافته و سرفصل پیش دریافت اعتبار هزینه

به هنگام ابالغ اعتبار به 

واحد هاي استانی یا سایر 

دستگاهها

به هنگام اعطاي پیش 

پرداخت به اشخاص 

ذینفع در قبال دریافت 

تضمین از آنان

به هنگام دریافت وجه از 

خزانه و تسویه تنخواه 

گردان حسابداري



***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  مصوب)

***بانک پرداخت هزینه (چک خالص ، چک سپرده)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی

***بانک پرداخت هزینه 

***هزینه (عمومی - مصوب)

***بانک پرداخت هزینه (چک خالص ، چک سپرده)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت هزینه

***هزینه (عمومی - مصوب)

***بانک پرداخت هزینه

***بیمه خدمات درمانی پرداختنی 

***بیمه تامین اجتماعی پرداختنی 

***حق بازنشستگی پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***بیمه خدمات درمانی پرداختنی 

***بیمه تامین اجتماعی پرداختنی 

***حق بازنشستگی پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت هزینه

***مواد و ملزومات (مصرفی - عمومی - مصوب)

***بانک پرداخت هزینه اي

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***کارت هدیه (عمومی - مصوب)

***بانک پرداخت هزینه اي

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***کارت هدیه (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

به هنگام پرداخت هزینه 

قطعی

به هنگام پرداخت حقوق 

غیر مستمر و تفاوت 

حقوق کارکنان

به هنگام اعطاي علی 

الحساب به اشخاص 

ذینفع

به هنگام خرید موجودي 

ها

به هنگام خرید کارت 

هدیه

به هنگام واگذاري کارت 

هدیه هاي خریداري شده 

به کارکنان

 



***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (عمومی - مصوب)

***بانک پرداخت هزینه اي

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

***بانک پرداخت هزینه اي

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***هزینه (عمومی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت هزینه (چک خالص ، چک سپرده)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی

***بانک پرداخت هزینه 

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

توضیح مهم در خصوص چند رویداد مالی پیش رو: از آنجا که در بازنویسی رویدادهاي مالی در این مجموعه ، اصل بر شناسایی دقیق سرفصل ها به لحاظ بدهکار و بستانکار با

با رویکرد اعمال حساب صحیح می باشد ، از اینرو مخاطبان گرامی براي اطالع دقیق از نحوه برخورد صحیح قانونی با موارد مطروحه بایستی به متون قانونی مربوطه مراجعه نمایند.

به هنگام پرداخت قطعی 

صورتحساب طرف 

قرارداد متضمن واریز 

قطعی پیش پرداخت

به هنگام تبدیل پیش 

پرداخت به علی الحساب

به هنگام خرید بن 

موقت غیر نقدي

به هنگام واگذاري بن 

غیرنقدي هاي خریداري 

شده به کارکنان

به هنگام واریز قطعی از 

محل پرداخت هاي غیر 

قطعی

به کارکنان

به هنگام تبدیل تنخواه 

گردان پرداخت به علی 

الحساب و پیش پرداخت

به هنگام پرداخت 

مزایاي پایان خدمت 

کارکنان

از اینرو در زمان پرداخت مزایاي پایان خدمت کارکنان فقط کافیست اعتبار آن تامین شود و نیازي به استفاده از سرفصل هزینه نمی باشد.

توضیح ضروري: الزم به ذکر است از آنجا که به هنگام در نظر گرفتن ذخیره براي مزایاي پایان خدمت کارکنان ، هزینه شناسایی شده است



***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***تعدیالت سنواتی

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***بانک پرداخت هزینه 

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی (عمومی- واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت هزینه اي

***بانک پرداخت هزینه 

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***بانک پرداخت هزینه (چک در وجه ...)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب- سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***بانک پرداخت هزینه (بدون چک-برداشت توسط بانک بموجب حکم قضایی) چنانچه در مهلت مقرر 

توضیح ضروري: هنگامی که وجوه حاصل از حسابها و اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی واریز نقدي شده و واحد گزارشگر مجاز به خرج آن

نمی باشد ، در واقع وجه آن بایستی به خزانه برگشت داده شود (همانند واریز نقدي در حسابداري نقدي که در زمان واریز نقدي از سرفصل  

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی یا 

اسناد واخواهی که واحد 

گزارشگر مجاز به خرج 

مجدد آن نمی باشد

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی یا اسناد 

واخواهی که واحد گزارشگر 

مجاز به خرج مجدد آن می 

توضیح ضروري: با تعدیل اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی ، در واقع معادل آن به اعتبار هزینه تخصیص یافته برگشت داده می شودباشد

و در واقع براي خرج مجدد آماده می شود.

توضیح ضروري: از آنجا که قبال و به هنگام ذخیره در نظر گرفتن براي احکام صادره از مراجع ذیصالح ، هزینه غیر ریالی در نظر گرفته شده است

را تامین نماید و نیازي به استفاده مجدد از سرفصل هزینه نیست. الزم به ذکر است که این وضعیت براي کلیه هزینه هاي غیر ریالی که برابر آنها  

ذخیره در نظر گرفته می شود صدق می نماید.

دریافتی از خزانه سنوات قبل کسر می گردید).

چنانچه واحد گزارشگر 

احکام الزام آور را قبول و 

پرداخت نماید

توضیح مهم: متذکر می گردد چنانچه اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی رفع گردند یا واریز نقدي گردند چه در سال شناسایی باشند یا در سالهاي پس از شناسایی ، سرفصل

هاي بودجه اي مرتبط با پرداخت قطعی یا غیر قطعی که به اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی تبدیل شده اند نیز به همراه آنها منتقل می شوند و حسب مورد به هنگام رفع یا 

واریز نقدي تعدیل می گردند (با معکوس شدن یا کامال صفرمی شوند یا میزان آنها کاهش می یابد).

چنانچه اسناد واخواهی و 

کسري ابوابجمعی در 

دوره هاي مالی بعد رفع 

گردند

چنانچه در سال شناسایی 

اسناد واخواهی یا کسري 

ابوابجمعی رفع گردند

از اینرو زمانی که واحد گزارشگر حکم را پذیرفته و پرداخت را قبول می نماید ، کافیست که ذیحسابی براي این منظور سرفصلهاي کنترل بودجه اي  

به هنگام واخواهی اسناد 

ارائه شده

به هنگام صدور احکام تعهد 

آور از سوي مراجع ذیصالح

در صورت ایجاد کسري در پیش 

پرداخت اعطایی یا عدم رفع 

اسناد واخواهی شده



***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***هزینه (عمومی - مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***بانک پرداخت هزینه 

***تعدیالت سنواتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  مصوب)

***بانک پرداخت هزینه اي

***تعدیالت سنواتی

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت هزینه اي

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  مصوب)

***بانک پرداخت هزینه اي

***تعدیالت سنواتی

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***بانک پرداخت هزینه اي

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت هزینه اي

***بانک پرداخت هزینه اي

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  مصوب)

چنانچه در مهلت مقرر 

واحد گزارشگر نتواند 

کسري برداشت شده را 

تامین نماید
توضیح ضروري: کسري ابوابجمعی در این حالت (کسري ابوابجمعی برداشتی) در واقع یک کسري ابوابجمعی تحمیل شده از خارج به واحد

گزارشگر می باشد و با کسري ابوابجمعی که در داخل واحد گزارشگر اتفاق می افتد تفاوت دارد. به همین لحاظ است که این نوع از کسري

ابوابجمعی را با حساب انتظامی می شناسیم چراکه بایستی از مجاري حقوقی پیگیري هاي الزم در خصوص پذیرش یا رد آن صورت پذیرد.

ثبت واریز نقدي پیش پرداخت 

سنواتی براي واحدهاي 

گزارشگري که مجازند وجوه 

مصرف نشده خود را در سال 

خرج نمایند

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی در 

سالهاي پس از شناسایی

ثبت واریز نقدي علی 

الحساب سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجازند وجوه مصرف 

نشده خود را در سال بعد 

خرج نمایند

ثبت واریز نقدي پیش 

پرداخت سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجاز به خرج وجوه 

مصرف نشده نمی باشند

به هنگام واریز قطعی 

اقالم سنواتی

در صورتی که در سالهاي پس از 

شناسایی کسري ابوابجمعی 

برداشتی تامین گردد

در صورتی که در سال 

شناسایی کسري ابوابجمعی 

برداشتی تامین گردد

ثبت واریز نقدي علی 

الحساب سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجاز به خرج وجوه 

مصرف نشده نمی 

باشند

در صورتی که بموجب 

حکم مراجع ذیصالح از 

حساب عامل ذیحساب 

برداشت نمایند

چنانچه منابع الزم براي رفع کسري ابوابجمعی برداشتی در دوره هاي مالی پس از شناسایی آن تامین شود، فقط حساب انتظامی مربوطه معکوس میگردد.



***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه

***دریافتی بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***بانک پرداخت هزینه (چک خالص ، چک سپرده)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی

***بانک پرداخت هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه

***کارت هدیه (عمومی - مصوب)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (عمومی - مصوب)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***موجودي ها (عمومی - مصوب)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (عمومی - مصوب)

***هزینه (عمومی - مصوب)

 تعدیالت سنواتی***

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان (عمومی - مصوب)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

واریز قطعی و نقدي 

تنخواه گردان پرداخت 

بمنظور تسویه آخر سال

پرداخت از محل 

تعهدات پرداخت نشده 

سالهاي قبل(تملک 

داراییهاي مالی)

واریز نقدي :

شناسایی مصرف موجودیها در 

آخر سال

توضیج ضروري: ثبت هایی که تا کنون از نظر گذشت ، رویدادهاي مالی است که بین سال اتفاق می افتد و در ادامه ثبت هایی است که مختص آخر سال است. ذکر این نکته خالی از

و اسناد دریافتنی و حسابها و اسناد پرداختنی خبري نیست که مخاطبان گرامی خود می توانند با یادگیري حالت هاي کلی ، حالت هاي خاص را در عمل تجربه نمایند.

فایده نیست که ممکن است برخی رویداد هاي مالی خاص و جزئی از قلم افتاده باشد که طبیعی است چراکه در این بازنویسی قصد ارائه حالت هاي کلی گردش عملیات حسابداري

 مد نظر است و امکان ارائه همه حالت هاي رویدادهاي مالی امکان پذیر نیست. فی المثل در ثبت هاي ارائه شده ، رویدادهاي مالی بصورت نقدي دریافت و پرداخت شده و از حسابها

باز گرداندن کارت هدیه 

هاي بانکی و بن هاي غیر 

نقدي خریداري شده که تا 

پایان سال تحویل قطعی 

نشده اند

الزم به ذکر است که براي هزینه هایی که در مقابل ذخایر در نظر گرفته می شوند ، نیازي به تامین اعتبار نیست چراکه این هزینه ها هزینه هاي 

غیر ریالی محسوب می شوند. بدیهی است که به هنگام پرداخت و رفع موضوعیت آنچه که براي آن ذخیره در نظر گرفته شده ، اعتبار تامین می گردد

و از اعتبار تخصیص یافته نیز کسر و متعاقبا به اعتبار مصرف شده منظور می گردد و چون به هنگام در نظر گرفتن ذخیره ، سرفصل هزینه استفاده 

شده است ، دیگر الزم نیست از سرفصل هزینه استفاده گردد.

واریز قطعی :

در نظر گرفتن ذخیره 

ها پیش از بستن حسابها

توضیح ضروري: پیش از بستن حسابها ابتدا نسبت به در نظر گرفتن ذخیره براي اقالمی که ذخیره بایستی براي آنها منظور گردد اقدام می نماییم که در مقابل آنها هزینه غیر ریالی

در نظر گرفته می شود. این هزینه هاي غیر ریالی در زمان تحقق واقعی ، با سرفصل هاي کنترل بودجه اي تعدیل می گردند.



***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***حواله اعتبار هزینه 

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***ارزش خالص ...

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***دریافتی بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***خالص تغییر در وضعیت مالی

***هزینه ها (عمومی - مصوب)

***خالص تغییر در وضعیت مالی ...

***ارزش خالص ...

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (عمومی - مصوب)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان (عمومی - مصوب)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***هزینه (عمومی - مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***حسابها و اسناد پرداختنی (مبادله اي - عمومی - مصوب)

***حسابها و اسناد پرداختنی (غیرمبادله اي - عمومی - مصوب)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح (عمومی - مصوب)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (عمومی - مصوب)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان - ...

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - عمومی - مصوب)

***ارزش خالص

***بانک پرداخت هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی (غیر مبادله اي)

***مواد و ملزومات (مصرفی - عمومی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***ارزش خالص

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

توضیح ضروري: منظور از هزینه ها در ثبت فوق ، فقط هزینه هاي ریالی است چراکه در مقابل دریافتی از خزانه بسته می شوند و بنا براین

انتقال خالص تغییر در 

وضعیت مالی به ارزش 

خالص

بستن هزینه هاي غیر 

ریالی به ذخیره هاي در 

نظر گرفته شده براي آنها 

- به میزانی که در همین 

سال مالی ایجاد می شوند

پس از معلوم شدن میزان خالص تغییر در وضعیت مالی ، مبلغ آن به ارزش خالص بسته می شود:

بستن حساب هاي دائم 

در آخر سال

از آنجا که امکان ندارد که بیش از دریافتی از خزانه خرج صورت پذیرد ، از اینرو خالص تغییر در وضعیت مالی مثبت (بستانکار) به میزان وجوه 

مصرف نشده (مانده بانک) ، موجودي هاي باقیمانده ، پرداخت هاي غیر قطعی و حسابها واسناد دریافتنی خواهیم داشت که در مرحله بعدي این 

بستن حسابهاي موقت

خالص تغییر در وضعیت مالی به ارزش خالص بسته می شود (به ارزش خالص انتقال داده می شود).

انتقال وجوه ارسالی به خزانه عملیات 

جاري (عمومی - مصوب) به ارزش 

خالص

ء* ذخیره مزایاي پایان خدمت شناسایی نشده سالهاي قبل کارکنان در مقابل سرفصل تعدیالت سنواتی شناسایی می شود که این اتفاق در سال اول  

اجراي نظام جدید حسابداري تعهدي بیشتر مصداق خواهد داشت.

بستن حسابهاي کنترل بودجه اي- 

مرحله اول(بمیزان پرداختهاي 

قطعی، حوالجات و مانده اعتبار 

هزینه که تخصیص نیافته)

بستن حسابهاي کنترل بودجه 

اي- مرحله اول(مربوط به 

کدینگ وجوه انتقالی مصرف 

نشده)

توضیح ضروري: 1)- الزم به توضیح است که سرفصل "وجوه ارسالی بابت منابع عمومی" با ماهیت واگذاري دارایی هاي مالی که در حسابداري عملیات جاري حسب مورد

توضیح ضروري: سرفصل هاي کنترل بودجه اي در واقع در دو مرحله بسته می شوند: مرحله اول پیش از بستن حسابهاي موقت (به میزان پرداخت هاي قطعی صورت گرفته)

و مرحله دوم باقیمانده آن (به میزان پرداخت هاي غیر قطعی و وجوه مصرف نشده) پس از بستن حسابهاي دائم. 

براي وجوه مصرف نشده یا واریز نقدي اقالم سنواتی در ابتداي سال یا بین سال اتفاق می افتد ، در واقع کاهنده ارزش خالص بوده و در آخر سال به ارزش خالص بسته میشود.



***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***طرف حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تخصیص یافته (عمومی - مصوب - سالجاري)

1-2

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***حسابها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی (غیر مبادله اي)

***مواد و ملزومات (مصرفی - عمومی - ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

و به آن میزانی که مانده دارند ، در جمع سرفصل هاي دائم بسته می شوند. 2)- سرفصل ارزش خالص در یک حالت بدهکار یا بستانکار می تواند قرار

 بگیرد و منظور از ذکر آن هم در بدهکار و هم در بستانکار در سند بستن حساب ، یکی از آن دو حالت است و نه هردو حالت.

توضیح ضروري: 1)- ذخیره هایی که در جمع حسابهاي دائم بسته می شوند ، ذخیره هایی هستند که از سال یا سال هاي قبل به سال مالی

موازنه هاي موجود بین سرفصل هاي مالی و بودجه اي مورد استفاده در عملیات جاري (عمومی ، مصوب):

از آنجا که در حسابداري تعهدي فقط سال مالی داریم و همانند حسابداري نقدي نیست که محیط حسابداري با دوره مالی سیزده ماهه باز براي اعتبارات هزینه اي و توضیح ضروري: 

موازنه هاي این قسمت را با موازنه هاي حالت هاي دیگر اعمال حساب می توان تجمیع نمود.

دارایی ها = بدهی ها + ارزش خالص + ذخیره ها

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (این موازنه بمیزان اقالم انتقال یافته از سال قبل با کدینگ " انتقالی سنواتی " می باشد)

محیط حسابداري شانزده ماهه باز براي اعتبارات طرح تملک داراییهاي سرمایه اي داشته باشیم ، از اینرو متمم به مفهوم اعمال حساب نبوده اما به مفهوم فرصت خرج همچنان وجود

در مهلت مقرر قانونی بعنوان وجوه ارسالی به خزانه در دفاتر سال بعد شناسایی می شود.

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه + حواله اعتبار هزینه + اعتبار هزینه تخصیص یافته

مورد نظر انتقل یافته اند (در سند افتتاحیه بوده اند) و ممکن است در بین سال مقداري از مانده آنها -که موضوعیت شان پایان یافته- کسر شده باشد

عمومی ، ابالغی :

اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی = پیش پرداخت بابت عملیات جاري + علی الحساب بابت عملیات جاري + تنخواه گردان بابت عملیات جاري + حسابها و

اعتبار هزینه مصرف شده = هزینه + موجودي (مواد و ملزومات مصرفی) + تعدیالت سنواتی (از محل اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی)

دریافتی از خزانه بابت عملیات جاري = بانک پرداخت هزینه + اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی + اعتبار هزینه مصرف شده

اعتبار هزینه تامین شده = کارت هدیه + حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه تخصیص یافته + اعتبار هزینه تامین شده (این موازنه بمیزان اقالم انتقال یافته از سال قبل با کدینگ " انتقالی مصرف نشده " می باشد)

اسناد دریافتنی - اسناد هزینه واخواهی شده + حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

اقالم غیر قطعی ایجاد شده از محل وجوه مصرف نشده سال قبل براي واحدهاي گزارشگري که مجاز به مصرف در سال جاري بوده اند به شرح

دارد ، بنا براین مخارجی که در دوره متمم انجام می شود؛ با توجه به توضیحات بند 1 توضیحی اصول و مفروضات کتاب تدوین شده از سوي اداره کل محترم هماهنگی و تلفیق

حسابها و روش هاي حسابداري وزارت محترم اموراقتصادي و دارایی ، بایستی به تاریخ پایان سال مالی قبل شناسایی گردند. از اینرو شایان ذکر است که مانده وجوه مصرف نشده

بمیزان وجوه مصرف نشده ، ثبت ذیل منظور می گردد :

درون موازنه ها ، در حالت خرج از محل " اعتبارات عمومی مصوب " می باشد).

بمیزان اقالم غیر قطعی سنواتی شده (پیش پرداخت و علی الحساب) ، ثبت ذیل منظور می گردد :

توضیح ضروري: موازنه ها براي اطمینان از صحت عمل گردش عملیات حسابداري بسیار مفیدند. تمامی موازنه ها بر اساس مانده سرفصل حسابها می باشد. سرفصل هاي درون

هر یک از موازنه ها -و بالتبع مانده آنها- با کدینگ سطح تفصیل مربوط به حالت بودجه اي آن عملیات حسابداري تنظیم شده است (در اینجا سطح تفصیل سرفصل حسابهاي

اقالم غیر قطعی انتقالی از سال قبل بمیزانی که در سال جاري به قطعیت نرسیده باشند با کدینگ سطح تفصیل مربوط به خود بسته میشوند :

بستن حسابهاي کنترل 

بودجه اي درآخر سال - 

مرحله دوم (به میزان 

پرداخت هاي غیرقطعی 

و وجوه مصرف نشده)

نکته قابل ذکر اینکه حسابهاي کنترل بودجه اي بمیزان وجوه مصرف نشده با ثبت فوق بسته می شوند و چنانچه واحد گزارشگر مجاز به خرج  

البته بدیهی است که سرفصل هاي مالی مربوط به وجوه مصرف نشده (بانک و ارزش خالص) نیز در سال بعد افتتاح می شوند.

زیر بسته می شوند. قابل ذکر اینکه در سال بعد با کدینگ "انتقالی سنواتی" افتتاح خواهند شد.

وجوه مصرف نشده در سال بعد باشد ، سرفصل هاي فوق با کدینگ سطح تفصیل "انتقالی مصرف نشده" در سال بعد افتتاح می شوند.



***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***ارزش خالص

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***حسابها و اسناد پرداختنی (مبادله اي - عمومی - ابالغی)

***حسابها و اسناد پرداختنی (غیرمبادله اي - عمومی - ابالغی)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح (عمومی - ابالغی)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (عمومی - ابالغی)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان - ...

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - عمومی - ابالغی)

***ارزش خالص

***اعتبار هزینه براي پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی (واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی (عمومی)

***بانک وجوه انتقالی هزینه 

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***دریافتی بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

اعتبار هزینه) صرفا براي پیش پرداخت ، علی الحساب ، حسابها و اسناد دریافتنی-اسناد هزینه واخواهی شده ، حسابها و اسناد دریافتنی-کسري

ابوابجمعی  می باشد. 2)- ذخیره علی الحساب در مقابل علی الحساب افتتاح می شود (طرف بدهکار دارد) و سایر ذخیره ها که طرف بدهکار 

ندارند (ذخیره هزینه هاي تحقق یافته پرداخت نشده و ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح چه در سال قبل ایجاد شده و به سال جدید انتقال

یافته اند ، چه از سنوات قبل تر بوده اند) ، در سند افتتاحیه میزان ارزش خالص را کاهش می دهند. حال چنانچه میزان ارزش خالص کفایت نکند ، 

ارزش خالص منفی (بدهکار) در سند افتتاحیه ایجاد می شود. بدیهی است که سرفصل ارزش خالص با توجه به توضیحات داده شده ، یا در حالت

ثبت انتقال وجوه مصرف 

نشده سال مالی قبل به 

خزانه (واگذاري داراییهاي 

مالی)

توضیح ضروري: ثبت فوق براي واحد هاي گزارشکري می باشد که مجاز به خرج وجوه مصرف نشده خود در سال بعد نمی باشند و بایستی وجوه

مصرف نشده خود را به خزانه باز گردانند.

ثبت انتقال وجوه مصرف 

نشده سال مالی قبل به 

سال بعد براي واحد هاي 

گزارشگري که مجاز به 

مصرف در سال بعد 

هستند

توضیح ضروري: 1)- یادآور می شود که سرفصل هاي کنترل بودجه اي قید شده در این ثبت (اعتبار هزینه براي پرداخت هاي غیر قطعی و بودجه

در اینجا به لحاظ رعایت اختصار ، از سرفصل هاي خرج ناظر به وجوه مصرف نشده خودداري شده است.

به هنگام دریافت ابالغ 

اعتبار و واریز وجه 

بحساب بانکی

سند افتتاحیه (سرفصل 

هاي انتقالی از سال قبل)

توضیح ضروري: بدیهی است چنانچه خرجی از محل وجوه انتقال یافته به طریق فوق صورت پذیرد ، اوال از بانک وجوه انتقالی هزینه استفاده میگردد

ثانیا باید از کدینگ انتقالی(انتقالی مصرف نشده) سرفصل ها استفاده گردد نه از کدینگ سالجاري سرفصل ها. ضمنا وجوه مصرف نشده حسب مورد

به هنگام اعطاي تنخواه 

گردان پرداخت به 

عاملین یا اشخاص 

ذیصالح

 بدهکار یا بستانکار قابل تصور است.

ممکن است در یکی از حالت هاي فرآیند بودجه باشد (در مرحله اعتبار تخصیص یافته یا اعتبار تامین شده).



***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی (چک خالص ، چک سپرده)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***هزینه (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی (چک خالص ، چک سپرده)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***بیمه خدمات درمانی پرداختنی 

***بیمه تامین اجتماعی پرداختنی 

***حق بازنشستگی پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***بیمه خدمات درمانی پرداختنی 

***بیمه تامین اجتماعی پرداختنی 

***حق بازنشستگی پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***موجودي ها (عمومی - ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

به هنگام پرداخت حقوق 

غیر مستمر و تفاوت 

حقوق کارکنان

به هنگام خرید موجودي 

ها

به هنگام اعطاي پیش 

پرداخت به اشخاص 

ذینفع در قبال دریافت 

تضمین از آنان

به هنگام پرداخت هزینه 

قطعی

 

به هنگام اعطاي علی 

الحساب به ذینفع



***کارت هدیه (عمومی - ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***هزینه (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***کارت هدیه (عمومی - ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (عمومی - ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (عمومی - ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***هزینه (عمومی - سالجاري)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***هزینه (عمومی - سالجاري)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت هزینه ابالغی (چک خالص ، چک سپرده)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

به هنگام واگذاري بن هاي 

غیر نقدي خریداري شده 

به کارکنان

به هنگام تبدیل پیش 

پرداخت به علی الحساب

به هنگام پرداخت قطعی 

صورتحساب طرف 

قرارداد متضمن واریز 

قطعی پیش پرداخت

به هنگام خرید کارت 

هدیه

به هنگام خرید بن 

موقت غیر نقدي

به هنگام واگذاري کارت 

هاي هدیه خریداري شده 

به کارکنان

به هنگام واریز قطعی از 

محل پرداخت هاي غیر 

قطعی

به هنگام پرداخت 

مزایاي پایان خدمت 

کارکنان

توضیح ضروري: الزم به ذکر است از آنجا که به هنگام در نظر گرفتن ذخیره براي مزایاي پایان خدمت کارکنان ، هزینه شناسایی شده است از اینرو

در زمان پرداخت مزایاي پایان خدمت کارکنان فقط کافیست اعتبار آن تامین شود و نیازي به استفاده از سرفصل هزینه نمی باشد.



***حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی- ابالغی)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی- ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - سالجاري)

***تعدیالت سنواتی

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی (عمومی- واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***بانک پرداخت هزینه ابالغی (چک در وجه...)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

توضیح ضروري: با تعدیل اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی ، در واقع معادل آن به اعتبار هزینه  ابالغی برگشت داده می شود و در واقع

توضیح مهم در خصوص چند رویداد مالی پیش رو: از آنجا که در بازنویسی رویدادهاي مالی در این مجموعه ، اصل بر شناسایی دقیق سرفصل ها به لحاظ بدهکار و بستانکار با

با رویکرد اعمال حساب صحیح می باشد ، از اینرو مخاطبان گرامی براي اطالع دقیق از نحوه برخورد صحیح قانونی با موارد مطروحه بایستی به متون قانونی مربوطه مراجعه نمایند.

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی یا 

اسناد واخواهی که واحد 

گزارشگر مجاز به خرج 

مجدد آن نمی باشد

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی یا 

اسناد واخواهی که واحد 

گزارشگر مجاز به خرج 

مجدد آن می باشد

در صورت ایجاد کسري در پیش 

پرداخت اعطایی یا عدم رفع 

اسناد واخواهی شده

به هنگام تبدیل تنخواه 

گردان پرداخت به علی 

الحساب و پیش پرداخت

چنانچه اسناد واخواهی و 

کسري ابوابجمعی در 

دوره هاي مالی بعد رفع 

گردند

براي خرج مجدد آماده می شود.

توضیح ضروري: هنگامی که وجوه حاصل از حسابها و اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی واریز نقدي شده و واحد گزارشگر مجاز به خرج آن

به هنگام واخواهی اسناد 

ارائه شده

چنانچه در سال شناسایی 

اسناد واخواهی یا کسري 

ابوابجمعی رفع گردند

نمی باشد ، در واقع وجه آن بایستی به خزانه برگشت داده شود (همانند واریز نقدي در حسابداري نقدي که در زمان واریز نقدي از سرفصل  

دریافتی از خزانه سنوات قبل کسر می گردید).

توضیح مهم: متذکر می گردد چنانچه اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی رفع گردند یا واریز نقدي گردند چه در سال شناسایی باشند یا در سالهاي پس از شناسایی ، سرفصل

هاي بودجه اي مرتبط با پرداخت قطعی یا غیر قطعی که به اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی تبدیل شده اند نیز به همراه آنها منتقل می شوند و حسب مورد به هنگام رفع یا 

واریز نقدي تعدیل می گردند (با معکوس شدن یا کامال صفرمی شوند یا میزان آنها کاهش می یابد).

چنانچه واحد گزارشگر 

احکام الزام آور را قبول و 

به هنگام صدور احکام تعهد 

آور از سوي مراجع ذیصالح



***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***بانک پرداخت هزینه ابالغی (بدون چک - برداشت با حکم مرجع ذیصالح)

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***هزینه (عمومی - سالجاري)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی- ابالغی)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - سالجاري)

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***تعدیالت سنواتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***تعدیالت سنواتی

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  ابالغی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***تعدیالت سنواتی

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

چنانچه در مهلت مقرر 

واحد گزارشگر نتواند 

کسري برداشت شده را 

تامین نماید
توضیح ضروري: کسري ابوابجمعی در این حالت (کسري ابوابجمعی برداشتی) در واقع یک کسري ابوابجمعی تحمیل شده از خارج به واحد

گزارشگر می باشد و با کسري ابوابجمعی که در داخل واحد گزارشگر اتفاق می افتد تفاوت دارد. به همین لحاظ است که این نوع از کسري

ابوابجمعی را با حساب انتظامی می شناسیم چراکه بایستی از مجاري حقوقی پیگیري هاي الزم در خصوص پذیرش یا رد آن صورت پذیرد.

ثبت واریز نقدي پیش 

پرداخت سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجاز به خرج وجوه 

مصرف نشده نمی باشند

ثبت واریز نقدي علی 

الحساب سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجازند وجوه مصرف 

نشده خود را در سال بعد 

خرج نمایند

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی در 

سالهاي پس از شناسایی

چنانچه منابع الزم براي رفع کسري ابوابجمعی برداشتی در دوره هاي مالی پس از شناسایی آن تامین شود، فقط حساب انتظامی مربوطه معکوس میگردد.

در صورتی که در سالهاي پس از 

شناسایی کسري ابوابجمعی 

برداشتی تامین گردد

در صورتی که در سال 

شناسایی کسري ابوابجمعی 

برداشتی تامین گردد

احکام الزام آور را قبول و 

پرداخت نماید

ثبت واریز نقدي علی 

الحساب سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجاز به خرج وجوه 

مصرف نشده نمی 

باشند

در صورتی که بموجب 

حکم مراجع ذیصالح از 

حساب عامل ذیحساب 

برداشت نمایند

ثبت واریز نقدي پیش پرداخت 

سنواتی براي واحدهاي 

گزارشگري که مجازند وجوه 



***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی -  ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف دشده (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی- ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی -  ابالغی - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (عمومی- ابالغی)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - ابالغی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی- ابالغی - سالجاري)

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***کارت هدیه (عمومی - ابالغی)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (عمومی - ابالغی)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***موجودي ها (عمومی - ابالغی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (عمومی - ابالغی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

 تعدیالت سنواتی***

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان (عمومی - ابالغی)

***هزینه (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی(عمومی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

توضیح ضروري: پیش از بستن حسابها ابتدا نسبت به در نظر گرفتن ذخیره براي اقالمی که ذخیره بایستی براي آنها منظور گردد اقدام می نماییم که در مقابل آنها هزینه غیر ریالی

در نظر گرفته می شود. این هزینه هاي غیر ریالی در زمان تحقق واقعی ، با سرفصل هاي کنترل بودجه اي تعدیل می گردند.

ء* ذخیره مزایاي پایان خدمت شناسایی نشده سالهاي قبل کارکنان در مقابل سرفصل تعدیالت سنواتی شناسایی می شود که این اتفاق در سال اول  

و از اعتبار تخصیص یافته نیز کسر و متعاقبا به اعتبار مصرف شده منظور می گردد و چون به هنگام در نظر گرفتن ذخیره ، سرفصل هزینه استفاده 

اجراي نظام جدید حسابداري تعهدي بیشتر مصداق خواهد داشت.

واریز قطعی و نقدي 

تنخواه گردان پرداخت 

بمنظور تسویه آخر سال

واریز قطعی :

واریز نقدي :

بستن حسابهاي کنترل بودجه اي- 

مرحله اول(بمیزان پرداختهاي 

قطعی و مانده اعتبار ابالغی)

و اسناد دریافتنی و حسابها و اسناد پرداختنی خبري نیست که مخاطبان گرامی خود می توانند با یادگیري حالت هاي کلی ، حالت هاي خاص را در عمل تجربه نمایند.

در نظر گرفتن ذخیره 

ها پیش از بستن حسابها

شناسایی مصرف موجودیها در 

آخر سال

توضیج ضروري: ثبت هایی که تا کنون از نظر گذشت ، رویدادهاي مالی است که بین سال اتفاق می افتد و در ادامه ثبت هایی است که مختص آخر سال است. ذکر این نکته خالی

از فایده نیست که ممکن است برخی رویداد هاي مالی خاص و جزئی از قلم افتاده باشد که طبیعی است چراکه در این بازنویسی قصد ارائه حالت هاي کلی گردش عملیات حسابداري

شده است ، دیگر الزم نیست از سرفصل هزینه استفاده گردد.

مد نظر است و امکان ارائه همه حالت هاي رویدادهاي مالی امکان پذیر نیست. فی المثل در ثبت هاي ارائه شده ، رویدادهاي مالی بصورت نقدي دریافت و پرداخت شده و از حسابها

به هنگام واریز قطعی 

اقالم سنواتی

گزارشگري که مجازند وجوه 

مصرف نشده خود را در سال 

بعد خرج نمایند

باز گرداندن کارت هدیه 

هاي بانکی و بن هاي غیر 

نقدي خریداري شده که تا 

پایان سال تحویل قطعی 

نشده اند

توضیح ضروري: سرفصل هاي کنترل بودجه اي در واقع در دو مرحله بسته می شوند: مرحله اول پیش از بستن حسابهاي موقت (به میزان پرداخت هاي قطعی صورت گرفته)

و مرحله دوم باقیمانده آن (به میزان پرداخت هاي غیر قطعی و وجوه مصرف نشده) پس از بستن حسابهاي دائم. 

الزم به ذکر است که براي هزینه هایی که در مقابل ذخایر در نظر گرفته می شوند ، نیازي به تامین اعتبار نیست چراکه این هزینه ها هزینه هاي 

غیر ریالی محسوب می شوند. بدیهی است که به هنگام پرداخت و رفع موضوعیت آنچه که براي آن ذخیره در نظر گرفته شده ، اعتبار تامین می گردد



***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه مصرف شده (عمومی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***ارزش خالص ...

***وجوه ارسالی بابت منابع عمومی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***دریافتی بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***خالص تغییر در وضعیت مالی

***هزینه ها (عمومی - ابالغی)

***خالص تغییر در وضعیت مالی ...

***ارزش خالص ...

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (عمومی - ابالغی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان (عمومی - ابالغی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***هزینه (عمومی - ابالغی)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***حسابها و اسناد پرداختنی (مبادله اي - عمومی - ابالغی)

***حسابها و اسناد پرداختنی (غیرمبادله اي - عمومی - ابالغی)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح (عمومی - ابالغی)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (عمومی - ابالغی)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان - ...

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - عمومی - ابالغی)

***ارزش خالص

***بانک پرداخت هزینه ابالغی 

***حسابها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی (غیر مبادله اي)

***مواد و ملزومات (مصرفی- عمومی - ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (عمومی - ابالغی)

***ارزش خالص

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***طرف حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

بستن هزینه هاي غیر 

ریالی به ذخیره هاي در 

نظر گرفته شده براي آنها 

- به میزانی که در همین 

سال مالی ایجاد می شوند

و منظور از ذکر آن هم در بدهکار و هم در بستانکار در سند بستن حساب ، یکی از آن دو حالت است و نه هردو حالت.

بستن حساب هاي دائم 

در آخر سال

انتقل یافته اند (در سند افتتاحیه بوده اند) و ممکن است در بین سال مقداري از مانده آنها -که موضوعیت شان پایان یافته- کسر شده باشد و به آن

میزانی که مانده دارند ، در جمع سرفصل هاي دائم بسته می شوند. 2)- سرفصل ارزش خالص در یک حالت بدهکار یا بستانکار می تواند قرار بگیرد

توضیح ضروري: منظور از هزینه ها در ثبت فوق ، فقط هزینه هاي ریالی است چراکه در مقابل دریافتی از خزانه بسته می شوند و بنا براین از آنجا

توضیح ضروري: 1)- ذخیره هایی که در جمع حسابهاي دائم بسته می شوند ، ذخیره هایی هستند که از سال یا سال هاي قبل به سال مالی مورد نظر

که امکان ندارد که بیش از دریافتی از خزانه خرج صورت پذیرد ، از اینرو خالص تغییر در وضعیت مالی مثبت (بستانکار) به میزان وجوه مصرف 

نشده (مانده بانک) ، موجودي هاي باقیمانده ، پرداخت هاي غیر قطعی و حسابها واسناد دریافتنی خواهیم داشت که در مرحله بعدي این خالص  

تغییر در وضعیت مالی به ارزش خالص بسته می شود (به ارزش خالص انتقال داده می شود).

انتقال خالص تغییر در 

وضعیت مالی به ارزش 

خالص

پس از معلوم شدن میزان خالص تغییر در وضعیت مالی ، مبلغ آن به ارزش خالص بسته می شود:

بستن حسابهاي موقت

بستن حسابهاي کنترل بودجه اي- 

مرحله اول(مربوط به کدینگ 

وجوه انتقالی مصرف نشده)

براي وجوه مصرف نشده یا واریز نقدي اقالم سنواتی در ابتداي سال یا بین سال اتفاق می افتد ، در واقع کاهنده ارزش خالص بوده و در آخر سال به ارزش خالص بسته میشود.

انتقال وجوه ارسالی به خزانه عملیات 

جاري (عمومی - ابالغی) به ارزش 

خالص

توضیح ضروري: 1)- الزم به توضیح است که سرفصل "وجوه ارسالی بابت منابع عمومی" با ماهیت واگذاري دارایی هاي مالی که در حسابداري عملیات جاري حسب مورد



***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (عمومی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***بودجه اعتبار هزینه (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (عمومی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (عمومی - سالجاري)

1-3

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***حسابها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی (غیر مبادله اي)

***مواد و ملزومات (مصرفی - اختصاصی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***ارزش خالص

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***حسابها و اسناد پرداختنی (مبادله اي - اختصاصی - مصوب)

***حسابها و اسناد پرداختنی (غیرمبادله اي - اختصاصی - مصوب)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

اقالم غیر قطعی ایجاد شده از محل وجوه مصرف نشده سال قبل براي واحدهاي گزارشگري که مجاز به مصرف در سال جاري بوده اند به شرح

حسابها و روش هاي حسابداري وزارت محترم اموراقتصادي و دارایی ، بایستی به تاریخ پایان سال مالی قبل شناسایی گردند. از اینرو شایان ذکر است که مانده وجوه مصرف نشده

در مهلت مقرر قانونی بعنوان وجوه ارسالی به خزانه در دفاتر سال بعد شناسایی می شود.

موازنه هاي موجود بین سرفصل هاي مالی و بودجه اي مورد استفاده در عملیات جاري (عمومی ، ابالغی):

دارایی ها = بدهی ها + ارزش خالص + ذخیره ها

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه ابالغی

دریافتی از خزانه بابت عملیات جاري = بانک پرداخت هزینه ابالغی + اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی + اعتبار هزینه مصرف شده

اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی = پیش پرداخت بابت عملیات جاري + علی الحساب بابت عملیات جاري + تنخواه گردان بابت عملیات جاري + حسابها و

اسناد دریافتنی - اسناد هزینه واخواهی شده + حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

اعتبار هزینه مصرف شده = هزینه + موجودي (مواد و ملزومات مصرفی) + تعدیالت سنواتی (از محل اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی)

اعتبار هزینه تامین شده = کارت هدیه + حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي

توضیح ضروري: موازنه ها براي اطمینان از صحت عمل گردش عملیات حسابداري بسیار مفیدند. تمامی موازنه ها بر اساس مانده سرفصل حسابها می باشد. سرفصل هاي درون

اختصاصی ، مصوب :

درون موازنه ها ، در حالت خرج از محل " اعتبارات عمومی ابالغی " می باشد).

نکته قابل ذکر اینکه حسابهاي کنترل بودجه اي بمیزان وجوه مصرف نشده با ثبت فوق بسته می شوند و چنانچه واحد گزارشگر مجاز به خرج  

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (این موازنه بمیزان اقالم انتقال یافته از سال قبل با کدینگ " انتقالی سنواتی " می باشد)

وجوه مصرف نشده در سال بعد باشد ، سرفصل هاي فوق با کدینگ سطح تفصیل "انتقالی مصرف نشده" در سال بعد افتتاح می شوند.

البته بدیهی است که سرفصل هاي مالی مربوط به وجوه مصرف نشده (بانک و ارزش خالص) نیز در سال بعد افتتاح می شوند.

بستن حسابهاي کنترل 

بودجه اي درآخر سال - 

مرحله دوم (به میزان 

پرداخت هاي غیرقطعی 

و وجوه مصرف نشده)

هر یک از موازنه ها -و بالتبع مانده آنها- با کدینگ سطح تفصیل مربوط به حالت بودجه اي آن عملیات حسابداري تنظیم شده است (در اینجا سطح تفصیل سرفصل حسابهاي

اقالم غیر قطعی انتقالی از سال قبل بمیزانی که در سال جاري به قطعیت نرسیده باشند با کدینگ سطح تفصیل مربوط به خود بسته میشوند :

موازنه هاي این قسمت را با موازنه هاي حالت هاي دیگر اعمال حساب می توان تجمیع نمود.

از آنجا که در حسابداري تعهدي فقط سال مالی داریم و همانند حسابداري نقدي نیست که محیط حسابداري با دوره مالی سیزده ماهه باز براي اعتبارات هزینه اي و توضیح ضروري: 

محیط حسابداري شانزده ماهه باز براي اعتبارات طرح تملک داراییهاي سرمایه اي داشته باشیم ، از اینرو متمم به مفهوم اعمال حساب نبوده اما به مفهوم فرصت خرج همچنان وجود

زیر بسته می شوند. قابل ذکر اینکه در سال بعد با کدینگ "انتقالی سنواتی" افتتاح خواهند شد.

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه ابالغی (این موازنه بمیزان اقالم انتقال یافته از سال قبل با کدینگ " انتقالی مصرف نشده " می باشد)

بمیزان اقالم غیر قطعی سنواتی شده (پیش پرداخت و علی الحساب) ، ثبت ذیل منظور می گردد :

دارد ، بنا براین مخارجی که در دوره متمم انجام می شود؛ با توجه به توضیحات بند 1 توضیحی اصول و مفروضات کتاب تدوین شده از سوي اداره کل محترم هماهنگی و تلفیق

بمیزان وجوه مصرف نشده ، ثبت ذیل منظور می گردد :



***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح (اختصاصی - مصوب)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (اختصاصی - مصوب)

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - اختصاصی - مصوب)

***ارزش خالص

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***اعتبار هزینه براي پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی- مصوب - انتقالی سنواتی)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی (واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***بانک وجوه انتقالی هزینه 

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی (اختصاصی - مصوب)

***حواله اعتبار هزینه (اختصاصی)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی (اختصاصی - مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري(اختصاصی - مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

 بدهکار یا بستانکار قابل تصور است.

ممکن است در یکی از حالت هاي فرآیند بودجه باشد (در مرحله اعتبار تخصیص یافته یا اعتبار تامین شده).

در اینجا به لحاظ رعایت اختصار ، از سرفصل هاي خرج ناظر به وجوه مصرف نشده خودداري شده است.

ثبت انتقال وجوه مصرف 

نشده سال مالی قبل به 

سال بعد براي واحد هاي 

گزارشگري که مجاز به 

مصرف در سال بعد 

هستند

به هنگام ابالغ اعتبار به 

واحد هاي استانی یا سایر 

دستگاهها

اعتبار هزینه) صرفا براي پیش پرداخت ، علی الحساب ، حسابها و اسناد دریافتنی-اسناد هزینه واخواهی شده ، حسابها و اسناد دریافتنی-کسري

توضیح ضروري: 1)- یادآور می شود که سرفصل هاي کنترل بودجه اي قید شده در این ثبت (اعتبار هزینه براي پرداخت هاي غیر قطعی و بودجه

ابوابجمعی  می باشد. 2)- ذخیره علی الحساب در مقابل علی الحساب افتتاح می شود (طرف بدهکار دارد) و سایر ذخیره ها که طرف بدهکار 

یافته اند ، چه از سنوات قبل تر بوده اند) ، در سند افتتاحیه میزان ارزش خالص را کاهش می دهند. حال چنانچه میزان ارزش خالص کفایت نکند ، 

توضیح ضروري: بدیهی است چنانچه خرجی از محل وجوه انتقال یافته به طریق فوق صورت پذیرد ، اوال از بانک وجوه انتقالی هزینه استفاده میگردد

به هنگام دریافت وجه از 

خزانه

به هنگام اعطاي پیش 

پرداخت به اشخاص 

ذینفع در قبال دریافت 

ارزش خالص منفی (بدهکار) در سند افتتاحیه ایجاد می شود. بدیهی است که سرفصل ارزش خالص با توجه به توضیحات داده شده ، یا در حالت

ثبت انتقال وجوه مصرف 

نشده سال مالی قبل به خزانه 

(واگذاري داراییهاي مالی)
توضیح ضروري: ثبت فوق براي واحد هاي گزارشکري می باشد که مجاز به خرج وجوه مصرف نشده خود در سال بعد نمی باشند و بایستی وجوه

مصرف نشده خود را به خزانه باز گردانند.

به هنگام ابالغ بودجه یا تبادل 

موافقت نامه

سند افتتاحیه (سرفصل 

هاي انتقالی از سال قبل)

ندارند (ذخیره هزینه هاي تحقق یافته پرداخت نشده و ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح چه در سال قبل ایجاد شده و به سال جدید انتقال

ثانیا باید از کدینگ انتقالی(انتقالی مصرف نشده) سرفصل ها استفاده گردد نه از کدینگ سالجاري سرفصل ها. ضمنا وجوه مصرف نشده حسب مورد

به هنگام واگذاري 

تنخواه گردان پرداخت 

به عاملین ذیحساب و 

سایر اشخاص ذیصالح



***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (چک خالص ، چک سپرده)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت اختصاصی (چک خالص ، چک سپرده)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***موجودي ها (اختصاصی - مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***کارت هدیه (اختصاصی - مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***کارت هدیه (اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (اختصاصی - مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  مصوب)

به هنگام واگذاري بن 

غیرنقدي هاي خریداري 

شده به کارکنان

به هنگام خرید موجودي 

ها

به هنگام پرداخت هزینه 

قطعی

به هنگام خرید کارت 

هدیه

به هنگام اعطاي علی 

الحساب به اشخاص 

ذینفع

به هنگام خرید بن 

موقت غیر نقدي

ذینفع در قبال دریافت 

تضمین از آنان

 

به هنگام واگذاري کارت 

هدیه هاي خریداري شده 

به کارکنان

به هنگام واریز قطعی از 



***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري(اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت اختصاصی (چک خالص ، چک سپرده)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري(اختصاصی - مصوب)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري(اختصاصی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***تعدیالت سنواتی

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

به هنگام تبدیل پیش 

پرداخت به علی الحساب

به هنگام تبدیل تنخواه 

گردان پرداخت به علی 

الحساب و پیش پرداخت

توضیح مهم در خصوص چند رویداد مالی پیش رو: از آنجا که در بازنویسی رویدادهاي مالی در این مجموعه ، اصل بر شناسایی دقیق سرفصل ها به لحاظ بدهکار و بستانکار با

با رویکرد اعمال حساب صحیح می باشد ، از اینرو مخاطبان گرامی براي اطالع دقیق از نحوه برخورد صحیح قانونی با موارد مطروحه بایستی به متون قانونی مربوطه مراجعه نمایند.

به هنگام پرداخت قطعی 

صورتحساب طرف 

قرارداد متضمن واریز 

قطعی پیش پرداخت

در صورت ایجاد کسري در پیش 

پرداخت اعطایی یا عدم رفع 

اسناد واخواهی شده

چنانچه در سال شناسایی 

اسناد واخواهی یا کسري 

ابوابجمعی رفع گردند

توضیح مهم: متذکر می گردد چنانچه اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی رفع گردند یا واریز نقدي گردند چه در سال شناسایی باشند یا در سالهاي پس از شناسایی ، سرفصل

هاي بودجه اي مرتبط با پرداخت قطعی یا غیر قطعی که به اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی تبدیل شده اند نیز به همراه آنها منتقل می شوند و حسب مورد به هنگام رفع یا 

واریز نقدي تعدیل می گردند (با معکوس شدن یا کامال صفرمی شوند یا میزان آنها کاهش می یابد).

چنانچه اسناد واخواهی و 

کسري ابوابجمعی در 

دوره هاي مالی بعد رفع 

گردند

به هنگام واریز قطعی از 

محل پرداخت هاي غیر 

قطعی

به هنگام واخواهی اسناد 

ارائه شده



***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی (اختصاصی- واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)(چک در وجه...)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)(بدون چک - برداشت با حکم مرجع ذیصالح)

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري(اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***تعدیالت سنواتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی- مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

دریافتی از خزانه سنوات قبل کسر می گردید).

توضیح ضروري: هنگامی که وجوه حاصل از حسابها و اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی واریز نقدي شده و واحد گزارشگر مجاز به خرج آن

چنانچه واحد گزارشگر 

احکام الزام آور را قبول و 

پرداخت نماید

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی یا 

اسناد واخواهی که واحد 

گزارشگر مجاز به خرج 

مجدد آن می باشد

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی یا 

اسناد واخواهی که واحد 

گزارشگر مجاز به خرج 

مجدد آن نمی باشد

چنانچه در مهلت مقرر 

واحد گزارشگر نتواند 

کسري برداشت شده را 

تامین نماید
توضیح ضروري: کسري ابوابجمعی در این حالت (کسري ابوابجمعی برداشتی) در واقع یک کسري ابوابجمعی تحمیل شده از خارج به واحد

گزارشگر می باشد و با کسري ابوابجمعی که در داخل واحد گزارشگر اتفاق می افتد تفاوت دارد. به همین لحاظ است که این نوع از کسري

ابوابجمعی را با حساب انتظامی می شناسیم چراکه بایستی از مجاري حقوقی پیگیري هاي الزم در خصوص پذیرش یا رد آن صورت پذیرد.

چنانچه منابع الزم براي رفع کسري ابوابجمعی برداشتی در دوره هاي مالی پس از شناسایی آن تامین شود ، فقط حساب انتظامی مربوطه معکوس می گردد.

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی در 

سالهاي پس از شناسایی

توضیح ضروري: با تعدیل اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی ، در واقع معادل آن به اعتبار هزینه  برگشت داده می شود و در واقع براي

خرج مجدد آماده می شود.

در صورتی که بموجب 

حکم مراجع ذیصالح از 

حساب عامل ذیحساب 

برداشت نمایند

به هنگام صدور احکام تعهد 

آور از سوي مراجع ذیصالح

ثبت واریز نقدي علی 

الحساب سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

نمی باشد ، در واقع وجه آن بایستی به خزانه برگشت داده شود (همانند واریز نقدي در حسابداري نقدي که در زمان واریز نقدي از سرفصل  

در صورتی که در سالهاي پس از 

شناسایی کسري ابوابجمعی 

برداشتی تامین گردد

در صورتی که در سال 

شناسایی کسري ابوابجمعی 

برداشتی تامین گردد



***تعدیالت سنواتی

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***تعدیالت سنواتی

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (عمومی - مصوب)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی- مصوب - انتقالی)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی- مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده(اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري(اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري(اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***کارت هدیه (اختصاصی - مصوب)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (اختصاصی - مصوب)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***موجودي ها (اختصاصی - مصوب)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

ثبت واریز نقدي پیش پرداخت 

سنواتی براي واحدهاي 

گزارشگري که مجازند وجوه 

مصرف نشده خود را در سال 

خرج نمایند

شناسایی مصرف موجودیها در 

آخر سال

به هنگام واریز قطعی 

اقالم سنواتی

ثبت واریز نقدي پیش 

پرداخت سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجاز به خرج وجوه 

مصرف نشده نمی باشند

واحدهاي گزارشگري که 

مجاز به خرج وجوه 

مصرف نشده نمی 

باشند

از فایده نیست که ممکن است برخی رویداد هاي مالی خاص و جزئی از قلم افتاده باشد که طبیعی است چراکه در این بازنویسی قصد ارائه حالت هاي کلی گردش عملیات حسابداري

مد نظر است و امکان ارائه همه حالت هاي رویدادهاي مالی امکان پذیر نیست. فی المثل در ثبت هاي ارائه شده ، رویدادهاي مالی بصورت نقدي دریافت و پرداخت شده و از

حسابها و اسناد دریافتنی و حسابها و اسناد پرداختنی خبري نیست که مخاطبان گرامی خود می توانند با یادگیري حالت هاي کلی ، حالت هاي خاص را در عمل تجربه نمایند.

توضیح ضروري: پیش از بستن حسابها ابتدا نسبت به در نظر گرفتن ذخیره براي اقالمی که ذخیره بایستی براي آنها منظور گردد اقدام می نماییم که در مقابل آنها هزینه غیر ریالی

در نظر گرفته می شود. این هزینه هاي غیر ریالی در زمان تحقق واقعی ، با سرفصل هاي کنترل بودجه اي تعدیل می گردند.

ثبت واریز نقدي علی 

الحساب سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجازند وجوه مصرف 

نشده خود را در سال بعد 

خرج نمایند

واریز قطعی و نقدي 

تنخواه گردان پرداخت 

بمنظور تسویه آخر سال

واریز قطعی :

واریز نقدي :

باز گرداندن کارت هدیه 

هاي بانکی و بن هاي غیر 

نقدي خریداري شده که تا 

پایان سال تحویل قطعی 

نشده اند

توضیج ضروري: ثبت هایی که تا کنون از نظر گذشت ، رویدادهاي مالی است که بین سال اتفاق می افتد و در ادامه ثبت هایی است که مختص آخر سال است. ذکر این نکته خالی



***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (اختصاصی - مصوب)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***حواله اعتبار هزینه 

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***ارزش خالص ...

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی (اختصاصی - مصوب)

***خالص تغییر در وضعیت مالی

***هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***خالص تغییر در وضعیت مالی ...

***ارزش خالص ...

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (اختصاصی - مصوب)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی- مصوب)

***هزینه (اختصاصی - مصوب)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***حسابها و اسناد پرداختنی (مبادله اي - اختصاصی - مصوب)

***حسابها و اسناد پرداختنی (غیرمبادله اي - اختصاصی - مصوب)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح (اختصاصی - مصوب)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (اختصاصی - مصوب)

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - اختصاصی - مصوب)

***ارزش خالص

***بانک پرداخت اختصاصی (مصوب)

***حسابها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی (غیر مبادله اي)

***مواد و ملزومات (مصرفی - اختصاصی - مصوب)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - مصوب)

***ارزش خالص

بستن حسابهاي کنترل بودجه اي- 

مرحله اول(بمیزان پرداختهاي 

قطعی، حوالجات و مانده اعتبار 

هزینه که تخصیص نیافته)

بستن حسابهاي کنترل بودجه اي- 

مرحله اول(مربوط به کدینگ 

وجوه انتقالی مصرف نشده)

توضیح ضروري: 1)- الزم به توضیح است که سرفصل "وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی" با ماهیت واگذاري دارایی هاي مالی که در حسابداري عملیات جاري حسب مورد

براي وجوه مصرف نشده یا واریز نقدي اقالم سنواتی در ابتداي سال یا بین سال اتفاق می افتد ، در واقع کاهنده ارزش خالص بوده و در آخر سال به ارزش خالص بسته میشود.

انتقال خالص تغییر در 

وضعیت مالی به ارزش 

خالص

پس از معلوم شدن میزان خالص تغییر در وضعیت مالی ، مبلغ آن به ارزش خالص بسته می شود:

توضیح ضروري: منظور از هزینه ها در ثبت فوق ، فقط هزینه هاي ریالی است چراکه در مقابل دریافتی از خزانه بسته می شوند و بنا براین ازبستن حسابهاي موقت

 آنجا که امکان ندارد که بیش از دریافتی از خزانه خرج صورت پذیرد ، از اینرو خالص تغییر در وضعیت مالی مثبت (بستانکار) به میزان وجوه 

مصرف نشده (مانده بانک) ، موجودي هاي باقیمانده ، پرداخت هاي غیر قطعی و حسابها واسناد دریافتنی خواهیم داشت که در مرحله بعدي این 

خالص تغییر در وضعیت مالی به ارزش خالص بسته می شود (به ارزش خالص انتقال داده می شود).

بستن هزینه هاي غیر ریالی به 

ذخیره هاي در نظر گرفته شده 

براي آنها - به میزانی که در 

همین سال مالی ایجاد می شوند

بستن حساب هاي دائم 

در آخر سال

توضیح ضروري: سرفصل هاي کنترل بودجه اي در واقع در دو مرحله بسته می شوند: مرحله اول پیش از بستن حسابهاي موقت (به میزان پرداخت هاي قطعی صورت گرفته)

و مرحله دوم باقیمانده آن (به میزان پرداخت هاي غیر قطعی و وجوه مصرف نشده) پس از بستن حسابهاي دائم. 

در نظر گرفتن ذخیره 

الزم به ذکر است که براي هزینه هایی که در مقابل ذخایر در نظر گرفته می شوند ، نیازي به تامین اعتبار نیست چراکه این هزینه ها هزینه هاي ها پیش از بستن حسابها

غیر ریالی محسوب می شوند. بدیهی است که به هنگام پرداخت و رفع موضوعیت آنچه که براي آن ذخیره در نظر گرفته شده ، اعتبار تامین می گردد

و از اعتبار تخصیص یافته نیز کسر و متعاقبا به اعتبار مصرف شده منظور می گردد و چون به هنگام در نظر گرفتن ذخیره ، سرفصل هزینه استفاده 

شده است ، دیگر الزم نیست از سرفصل هزینه استفاده گردد.

انتقال وجوه ارسالی به خزانه عملیات 

جاري (اختصاصی - مصوب) به ارزش 

خالص



***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***طرف حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - انتقالی سنواتی)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - مصوب - انتقالی مصرف نشده)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه (اختصاصی - مصوب - سالجاري)

1-4

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***حسابها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی (غیر مبادله اي)

***مواد و ملزومات (مصرفی - اختصاصی - ابالغی - انتقالی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***ارزش خالص

موازنه هاي موجود بین سرفصل هاي مالی و بودجه اي مورد استفاده در عملیات جاري (اختصاصی ، مصوب):

دارایی ها = بدهی ها + ارزش خالص + ذخیره ها

بمیزان وجوه مصرف نشده ، ثبت ذیل منظور می گردد :

وجوه مصرف نشده در سال بعد باشد ، سرفصل هاي فوق با کدینگ سطح تفصیل "انتقالی مصرف نشده" در سال بعد افتتاح می شوند.

البته بدیهی است که سرفصل هاي مالی مربوط به وجوه مصرف نشده (بانک و ارزش خالص) نیز در سال بعد افتتاح می شوند.

اقالم غیر قطعی انتقالی از سال قبل بمیزانی که در سال جاري به قطعیت نرسیده باشند با کدینگ سطح تفصیل مربوط به خود بسته میشوند :

بمیزان اقالم غیر قطعی سنواتی شده (پیش پرداخت و علی الحساب) ، ثبت ذیل منظور می گردد :

اقالم غیر قطعی ایجاد شده از محل وجوه مصرف نشده سال قبل براي واحدهاي گزارشگري که مجاز به مصرف در سال جاري بوده اند به شرح

نکته قابل ذکر اینکه حسابهاي کنترل بودجه اي بمیزان وجوه مصرف نشده با ثبت فوق بسته می شوند و چنانچه واحد گزارشگر مجاز به خرج  

در مهلت مقرر قانونی بعنوان وجوه ارسالی به خزانه در دفاتر سال بعد شناسایی می شود.

از آنجا که در حسابداري تعهدي فقط سال مالی داریم و همانند حسابداري نقدي نیست که محیط حسابداري با دوره مالی سیزده ماهه باز براي اعتبارات هزینه اي و توضیح ضروري: 

محیط حسابداري شانزده ماهه باز براي اعتبارات طرح تملک داراییهاي سرمایه اي داشته باشیم ، از اینرو متمم به مفهوم اعمال حساب نبوده اما به مفهوم فرصت خرج همچنان وجود

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (این موازنه بمیزان اقالم انتقال یافته از سال قبل با کدینگ " انتقالی سنواتی " می باشد)

زیر بسته می شوند. قابل ذکر اینکه در سال بعد با کدینگ "انتقالی سنواتی" افتتاح خواهند شد.

اختصاصی ، ابالغی :

بستن حسابهاي کنترل 

بودجه اي درآخر سال - 

مرحله دوم (به میزان 

پرداخت هاي غیرقطعی 

و وجوه مصرف نشده)

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه + حواله اعتبار هزینه

دریافتی از خزانه از محل درآمدهاي اختصاصی = بانک پرداخت اختصاصی + اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی + اعتبار هزینه مصرف شده

اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی = پیش پرداخت بابت عملیات جاري + علی الحساب بابت عملیات جاري + تنخواه گردان بابت عملیات جاري + حسابها و

اسناد دریافتنی - اسناد هزینه واخواهی شده + حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

اعتبار هزینه مصرف شده = هزینه + موجودي (مواد و ملزومات مصرفی) + تعدیالت سنواتی (از محل اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی)

اعتبار هزینه تامین شده = کارت هدیه + حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي

توضیح ضروري: موازنه ها براي اطمینان از صحت عمل گردش عملیات حسابداري بسیار مفیدند. تمامی موازنه ها بر اساس مانده سرفصل حسابها می باشد. سرفصل هاي درون

هر یک از موازنه ها -و بالتبع مانده آنها- با کدینگ سطح تفصیل مربوط به حالت بودجه اي آن عملیات حسابداري تنظیم شده است (در اینجا سطح تفصیل سرفصل حسابهاي

درون موازنه ها ، در حالت خرج از محل " اعتبارات اختصاصی مصوب " می باشد).

موازنه هاي این قسمت را با موازنه هاي حالت هاي دیگر اعمال حساب می توان تجمیع نمود.

توضیح ضروري: 1)- ذخیره هایی که در جمع حسابهاي دائم بسته می شوند ، ذخیره هایی هستند که از سال یا سال هاي قبل به سال مالی مورد نظر

 انتقل یافته اند (در سند افتتاحیه بوده اند) و ممکن است در بین سال مقداري از مانده آنها -که موضوعیت شان پایان یافته- کسر شده باشد و به آن

 میزانی که مانده دارند ، در جمع سرفصل هاي دائم بسته می شوند. 2)- سرفصل ارزش خالص در یک حالت بدهکار یا بستانکار می تواند قرار بگیرد

و منظور از ذکر آن هم در بدهکار و هم در بستانکار در سند بستن حساب ، یکی از آن دو حالت است و نه هردو حالت.

دارد ، بنا براین مخارجی که در دوره متمم انجام می شود؛ با توجه به توضیحات بند 1 توضیحی اصول و مفروضات کتاب تدوین شده از سوي اداره کل محترم هماهنگی و تلفیق

حسابها و روش هاي حسابداري وزارت محترم اموراقتصادي و دارایی ، بایستی به تاریخ پایان سال مالی قبل شناسایی گردند. از اینرو شایان ذکر است که مانده وجوه مصرف نشده

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه (این موازنه بمیزان اقالم انتقال یافته از سال قبل با کدینگ " انتقالی مصرف نشده " می باشد)



***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***حسابها و اسناد پرداختنی (مبادله اي - اختصاصی - ابالغی)

***حسابها و اسناد پرداختنی (غیرمبادله اي - اختصاصی - ابالغی)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح (اختصاصی - ابالغی)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (اختصاصی - ابالغی)

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - اختصاصی - ابالغی)

***ارزش خالص

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***اعتبار هزینه براي پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی (واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***بانک وجوه انتقالی هزینه 

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی (اختصاصی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

ارزش خالص منفی (بدهکار) در سند افتتاحیه ایجاد می شود. بدیهی است که سرفصل ارزش خالص با توجه به توضیحات داده شده ، یا در حالت

ممکن است در یکی از حالت هاي فرآیند بودجه باشد (در مرحله اعتبار تخصیص یافته یا اعتبار تامین شده).

در اینجا به لحاظ رعایت اختصار ، از سرفصل هاي خرج ناظر به وجوه مصرف نشده خودداري شده است.

توضیح ضروري: ثبت فوق براي واحد هاي گزارشکري می باشد که مجاز به خرج وجوه مصرف نشده خود در سال بعد نمی باشند و بایستی وجوه

مصرف نشده خود را به خزانه باز گردانند.

توضیح ضروري: بدیهی است چنانچه خرجی از محل وجوه انتقال یافته به طریق فوق صورت پذیرد ، اوال از بانک وجوه انتقالی هزینه استفاده میگردد

سند افتتاحیه (سرفصل 

هاي انتقالی از سال قبل)

توضیح ضروري: 1)- یادآور می شود که سرفصل هاي کنترل بودجه اي قید شده در این ثبت (اعتبار هزینه براي پرداخت هاي غیر قطعی و بودجه

 بدهکار یا بستانکار قابل تصور است.

اعتبار هزینه) صرفا براي پیش پرداخت ، علی الحساب ، حسابها و اسناد دریافتنی-اسناد هزینه واخواهی شده ، حسابها و اسناد دریافتنی-کسري

ابوابجمعی  می باشد. 2)- ذخیره علی الحساب در مقابل علی الحساب افتتاح می شود (طرف بدهکار دارد) و سایر ذخیره ها که طرف بدهکار 

یافته اند ، چه از سنوات قبل تر بوده اند) ، در سند افتتاحیه میزان ارزش خالص را کاهش می دهند. حال چنانچه میزان ارزش خالص کفایت نکند ، 

ثبت انتقال وجوه مصرف 

نشده سال مالی قبل به 

خزانه (واگذاري داراییهاي 

مالی)

ثبت انتقال وجوه مصرف 

نشده سال مالی قبل به 

سال بعد براي واحد هاي 

گزارشگري که مجاز به 

مصرف در سال بعد 

هستند

به هنگام اعطاي پیش 

پرداخت به اشخاص 

ذینفع در قبال دریافت 

به هنگام اعطاي تنخواه 

گردان پرداخت به 

عاملین یا اشخاص 

ذیصالح

ندارند (ذخیره هزینه هاي تحقق یافته پرداخت نشده و ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح چه در سال قبل ایجاد شده و به سال جدید انتقال

ثانیا باید از کدینگ انتقالی(انتقالی مصرف نشده) سرفصل ها استفاده گردد نه از کدینگ سالجاري سرفصل ها. ضمنا وجوه مصرف نشده حسب مورد

به هنگام دریافت ابالغ 

اعتبار و واریز وجه 

بحساب بانکی



***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)(چک سپرده - چک خالص)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)(چک سپرده - چک خالص)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***بیمه خدمات درمانی پرداختنی 

***بیمه تامین اجتماعی پرداختنی 

***حق بازنشستگی پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***بیمه خدمات درمانی پرداختنی 

***بیمه تامین اجتماعی پرداختنی 

***حق بازنشستگی پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***موجودي ها (اختصاصی - ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***کارت هدیه (اختصاصی - ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

به هنگام پرداخت حقوق 

غیر مستمر و تفاوت 

حقوق کارکنان

ذینفع در قبال دریافت 

تضمین از آنان

به هنگام خرید کارت 

هدیه

به هنگام خرید موجودي 

ها

به هنگام اعطاي علی 

الحساب به ذینفع

 

به هنگام پرداخت هزینه 

قطعی



***هزینه (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***کارت هدیه (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (اختصاصی - ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (اختصاصی - ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  مصوب - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)(چک سپرده - چک خالص)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***بیمه پرداختنی 

***مالیات پرداختنی 

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی 

***طرف حساب انتظامی-تضمین هاي دریافتی

توضیح مهم در خصوص چند رویداد مالی پیش رو: از آنجا که در بازنویسی رویدادهاي مالی در این مجموعه ، اصل بر شناسایی دقیق سرفصل ها به لحاظ بدهکار و بستانکار با

با رویکرد اعمال حساب صحیح می باشد ، از اینرو مخاطبان گرامی براي اطالع دقیق از نحوه برخورد صحیح قانونی با موارد مطروحه بایستی به متون قانونی مربوطه مراجعه نمایند.

به هنگام تبدیل تنخواه 

گردان پرداخت به علی 

الحساب و پیش پرداخت

به هنگام تبدیل پیش 

پرداخت به علی الحساب

به هنگام واگذاري بن هاي 

غیر نقدي خریداري شده 

به کارکنان

به هنگام خرید بن 

موقت غیر نقدي

به هنگام پرداخت قطعی 

صورتحساب طرف 

قرارداد متضمن واریز 

قطعی پیش پرداخت

به هنگام پرداخت 

مزایاي پایان خدمت 

کارکنان

به هنگام واگذاري کارت 

هاي هدیه خریداري شده 

به کارکنان

به هنگام واریز قطعی از 

محل پرداخت هاي غیر 

قطعی



***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (اختصاصی- ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***تعدیالت سنواتی

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی (اختصاصی - واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***حساب ها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)(چک در وجه...)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)(بدون چک - برداشت توشط مرجع ذیصالح)

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

توضیح ضروري: کسري ابوابجمعی در این حالت (کسري ابوابجمعی برداشتی) در واقع یک کسري ابوابجمعی تحمیل شده از خارج به واحد

توضیح ضروري: هنگامی که وجوه حاصل از حسابها و اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی واریز نقدي شده و واحد گزارشگر مجاز به خرج آن

نمی باشد ، در واقع وجه آن بایستی به خزانه برگشت داده شود (همانند واریز نقدي در حسابداري نقدي که در زمان واریز نقدي از سرفصل  

دریافتی از خزانه سنوات قبل کسر می گردید).

ابوابجمعی را با حساب انتظامی می شناسیم چراکه بایستی از مجاري حقوقی پیگیري هاي الزم در خصوص پذیرش یا رد آن صورت پذیرد.

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی یا 

اسناد واخواهی که واحد 

گزارشگر مجاز به خرج 

مجدد آن می باشد

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی یا 

اسناد واخواهی که واحد 

گزارشگر مجاز به خرج 

مجدد آن نمی باشد

گزارشگر می باشد و با کسري ابوابجمعی که در داخل واحد گزارشگر اتفاق می افتد تفاوت دارد. به همین لحاظ است که این نوع از کسري

توضیح مهم: متذکر می گردد چنانچه اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی رفع گردند یا واریز نقدي گردند چه در سال شناسایی باشند یا در سالهاي پس از شناسایی ، سرفصل

هاي بودجه اي مرتبط با پرداخت قطعی یا غیر قطعی که به اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی تبدیل شده اند نیز به همراه آنها منتقل می شوند و حسب مورد به هنگام رفع یا 

واریز نقدي تعدیل می گردند (با معکوس شدن یا کامال صفرمی شوند یا میزان آنها کاهش می یابد).

چنانچه در مهلت مقرر 

واحد گزارشگر نتواند 

کسري برداشت شده را 

تامین نماید

توضیح ضروري: با تعدیل اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی ، در واقع معادل آن به اعتبار هزینه  ابالغی برگشت داده می شود و در واقع

براي خرج مجدد آماده می شود.

به هنگام واخواهی اسناد 

ارائه شده

چنانچه واحد گزارشگر 

احکام الزام آور را قبول و 

پرداخت نماید

چنانچه در سال شناسایی 

اسناد واخواهی یا کسري 

ابوابجمعی رفع گردند

به هنگام صدور احکام تعهد 

آور از سوي مراجع ذیصالح

چنانچه اسناد واخواهی و 

کسري ابوابجمعی در 

دوره هاي مالی بعد رفع 

گردند

در صورت ایجاد کسري در پیش 

پرداخت اعطایی یا عدم رفع 

اسناد واخواهی شده



***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی)

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - ابالغی)

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***تعدیالت سنواتی

***طرف حساب انتظامی- کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***تعدیالت سنواتی

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی (اواگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***تعدیالت سنواتی

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی -  ابالغی)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی- ابالغی - انتقالی سنواتی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (اختصاصی- ابالغی)

در صورتی که بموجب 

حکم مراجع ذیصالح از 

حساب عامل ذیحساب 

برداشت نمایند

ثبت واریز نقدي پیش 

پرداخت سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجاز به خرج وجوه 

مصرف نشده نمی باشند

ثبت واریز نقدي پیش پرداخت 

سنواتی براي واحدهاي 

گزارشگري که مجازند وجوه 

مصرف نشده خود را در سال 

بعد خرج نمایند

در صورت واریز نقدي 

کسري ابوابجمعی در 

سالهاي پس از شناسایی

ثبت واریز نقدي علی 

الحساب سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجاز به خرج وجوه 

مصرف نشده نمی 

باشند

به هنگام واریز قطعی 

اقالم سنواتی

چنانچه منابع الزم براي رفع کسري ابوابجمعی برداشتی در دوره هاي مالی پس از شناسایی آن تامین شود، فقط حساب انتظامی مربوطه معکوس میگردد.

ثبت واریز نقدي علی 

الحساب سنواتی براي 

واحدهاي گزارشگري که 

مجازند وجوه مصرف 

نشده خود را در سال بعد 

خرج نمایند

واریز قطعی :

در صورتی که در سال 

شناسایی کسري ابوابجمعی 

برداشتی تامین گردد

در صورتی که در سالهاي پس از 

شناسایی کسري ابوابجمعی 

برداشتی تامین گردد



***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی -  ابالغی - سالجاري)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***تنخواه گردان پرداخت عملیات جاري (اختصاصی- ابالغی)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***کارت هدیه (اختصاصی - ابالغی)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (اختصاصی - ابالغی)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***موجودي ها (اختصاصی - ابالغی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (اختصاصی - ابالغی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی(اختصاصی - سالجاري)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه مصرف شده (اختصاصی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***ارزش خالص ...

***وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی ( واگذاري داراییهاي مالی)

***دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی (اختصاصی - ابالغی)

***خالص تغییر در وضعیت مالی

***هزینه ها (اختصاصی - ابالغی)

***خالص تغییر در وضعیت مالی ...

توضیج ضروري: ثبت هایی که تا کنون از نظر گذشت ، رویدادهاي مالی است که بین سال اتفاق می افتد و در ادامه ثبت هایی است که مختص آخر سال است. ذکر این نکته خالی

بانک) ، موجودي هاي باقیمانده ، پرداخت هاي غیر قطعی و حسابها واسناد دریافتنی خواهیم داشت که در مرحله بعدي این خالص تغییر در وضعیت  

واریز قطعی و نقدي 

تنخواه گردان پرداخت 

بمنظور تسویه آخر سال
واریز نقدي :

شناسایی مصرف موجودیها در 

آخر سال

بستن حسابهاي موقت

مالی به ارزش خالص بسته می شود (به ارزش خالص انتقال داده می شود).

انتقال خالص تغییر در 

وضعیت مالی به ارزش 

توضیح ضروري: منظور از هزینه ها در ثبت فوق ، فقط هزینه هاي ریالی است چراکه در مقابل دریافتی از خزانه بسته می شوند و بنا براین از آنجا که

امکان ندارد که بیش از دریافتی از خزانه خرج صورت پذیرد ، از اینرو خالص تغییر در وضعیت مالی مثبت (بستانکار) به میزان وجوه مصرف نشده (مانده

غیر ریالی محسوب می شوند. بدیهی است که به هنگام پرداخت و رفع موضوعیت آنچه که براي آن ذخیره در نظر گرفته شده ، اعتبار تامین می گردد

و از اعتبار تخصیص یافته نیز کسر و متعاقبا به اعتبار مصرف شده منظور می گردد و چون به هنگام در نظر گرفتن ذخیره ، سرفصل هزینه استفاده 

باز گرداندن کارت هدیه 

هاي بانکی و بن هاي غیر 

نقدي خریداري شده که تا 

پایان سال تحویل قطعی 

نشده اند

پس از معلوم شدن میزان خالص تغییر در وضعیت مالی ، مبلغ آن به ارزش خالص بسته می شود:

در نظر گرفتن ذخیره 

ها پیش از بستن حسابها

از فایده نیست که ممکن است برخی رویداد هاي مالی خاص و جزئی از قلم افتاده باشد که طبیعی است چراکه در این بازنویسی قصد ارائه حالت هاي کلی گردش عملیات حسابداري

مد نظر است و امکان ارائه همه حالت هاي رویدادهاي مالی امکان پذیر نیست. فی المثل در ثبت هاي ارائه شده ، رویدادهاي مالی بصورت نقدي دریافت و پرداخت شده و از حسابها

و اسناد دریافتنی و حسابها و اسناد پرداختنی خبري نیست که مخاطبان گرامی خود می توانند با یادگیري حالت هاي کلی ، حالت هاي خاص را در عمل تجربه نمایند.

توضیح ضروري: پیش از بستن حسابها ابتدا نسبت به در نظر گرفتن ذخیره براي اقالمی که ذخیره بایستی براي آنها منظور گردد اقدام می نماییم که در مقابل آنها هزینه غیر ریالی

در نظر گرفته می شود. این هزینه هاي غیر ریالی در زمان تحقق واقعی ، با سرفصل هاي کنترل بودجه اي تعدیل می گردند.

شده است ، دیگر الزم نیست از سرفصل هزینه استفاده گردد.

انتقال وجوه ارسالی به خزانه عملیات 

جاري (اختصاصی - ابالغی) به ارزش 

خالص

الزم به ذکر است که براي هزینه هایی که در مقابل ذخایر در نظر گرفته می شوند ، نیازي به تامین اعتبار نیست چراکه این هزینه ها هزینه هاي 

بستن حسابهاي کنترل بودجه اي- 

مرحله اول(بمیزان پرداختهاي 

قطعی و مانده اعتبار ابالغی)

بستن حسابهاي کنترل بودجه اي- 

مرحله اول(مربوط به کدینگ 

وجوه انتقالی مصرف نشده)

توضیح ضروري: 1)- الزم به توضیح است که سرفصل "وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی" با ماهیت واگذاري دارایی هاي مالی که در حسابداري عملیات جاري حسب مورد

براي وجوه مصرف نشده یا واریز نقدي اقالم سنواتی در ابتداي سال یا بین سال اتفاق می افتد ، در واقع کاهنده ارزش خالص بوده و در آخر سال به ارزش خالص بسته میشود.

توضیح ضروري: سرفصل هاي کنترل بودجه اي در واقع در دو مرحله بسته می شوند: مرحله اول پیش از بستن حسابهاي موقت (به میزان پرداخت هاي قطعی صورت گرفته)

و مرحله دوم باقیمانده آن (به میزان پرداخت هاي غیر قطعی و وجوه مصرف نشده) پس از بستن حسابهاي دائم. 



***ارزش خالص ...

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (اختصاصی - ابالغی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***هزینه (اختصاصی - ابالغی)

***ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***حسابها و اسناد پرداختنی (مبادله اي - اختصاصی - ابالغی)

***حسابها و اسناد پرداختنی (غیرمبادله اي - اختصاصی - ابالغی)

***بیمه پرداختنی

***مالیات پرداختنی

***ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح (اختصاصی - ابالغی)

***ذخیره هزینه هاي تحقق یافته (اختصاصی - ابالغی)

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي -اختصاصی - ابالغی)

***ارزش خالص

***بانک پرداخت اختصاصی (ابالغی)

***حسابها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

***حسابها و اسناد دریافتنی (غیر مبادله اي)

***مواد و ملزومات (مصرفی - اختصاصی - ابالغی)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (اختصاصی - ابالغی)

***ارزش خالص

***طرف حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***حساب انتظامی - تضمین هاي دریافتی

***طرف حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***حساب انتظامی - کسري ابوابجمعی برداشتی

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی- ابالغی - سالجاري)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی سنواتی)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (اختصاصی - ابالغی - انتقالی مصرف نشده)

***بودجه اعتبار هزینه (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه تامین شده (اختصاصی - ابالغی - سالجاري)

***اعتبار هزینه ابالغی (اختصاصی - سالجاري)

اقالم غیر قطعی ایجاد شده از محل وجوه مصرف نشده سال قبل براي واحدهاي گزارشگري که مجاز به مصرف در سال جاري بوده اند به شرح

بمیزان وجوه مصرف نشده ، ثبت ذیل منظور می گردد :

وضعیت مالی به ارزش 

خالص

میزانی که مانده دارند ، در جمع سرفصل هاي دائم بسته می شوند. 2)- سرفصل ارزش خالص در یک حالت بدهکار یا بستانکار می تواند قرار بگیرد

و منظور از ذکر آن هم در بدهکار و هم در بستانکار در سند بستن حساب ، یکی از آن دو حالت است و نه هردو حالت.

نکته قابل ذکر اینکه حسابهاي کنترل بودجه اي بمیزان وجوه مصرف نشده با ثبت فوق بسته می شوند و چنانچه واحد گزارشگر مجاز به خرج  

بستن حساب هاي دائم 

در آخر سال

انتقل یافته اند (در سند افتتاحیه بوده اند) و ممکن است در بین سال مقداري از مانده آنها -که موضوعیت شان پایان یافته- کسر شده باشد و به آن

بمیزان اقالم غیر قطعی سنواتی شده (پیش پرداخت و علی الحساب) ، ثبت ذیل منظور می گردد :

اقالم غیر قطعی انتقالی از سال قبل بمیزانی که در سال جاري به قطعیت نرسیده باشند با کدینگ سطح تفصیل مربوط به خود بسته میشوند :

محیط حسابداري شانزده ماهه باز براي اعتبارات طرح تملک داراییهاي سرمایه اي داشته باشیم ، از اینرو متمم به مفهوم اعمال حساب نبوده اما به مفهوم فرصت خرج همچنان وجود

دارد ، بنا براین مخارجی که در دوره متمم انجام می شود؛ با توجه به توضیحات بند 1 توضیحی اصول و مفروضات کتاب تدوین شده از سوي اداره کل محترم هماهنگی و تلفیق

در مهلت مقرر قانونی بعنوان وجوه ارسالی به خزانه در دفاتر سال بعد شناسایی می شود.

موازنه هاي موجود بین سرفصل هاي مالی و بودجه اي مورد استفاده در عملیات جاري (اختصاصی ، ابالغی):

دارایی ها = بدهی ها + ارزش خالص + ذخیره ها

حسابها و روش هاي حسابداري وزارت محترم اموراقتصادي و دارایی ، بایستی به تاریخ پایان سال مالی قبل شناسایی گردند. از اینرو شایان ذکر است که مانده وجوه مصرف نشده

توضیح ضروري: 1)- ذخیره هایی که در جمع حسابهاي دائم بسته می شوند ، ذخیره هایی هستند که از سال یا سال هاي قبل به سال مالی مورد نظر

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه ابالغی (این موازنه بمیزان اقالم انتقال یافته از سال قبل با کدینگ " انتقالی مصرف نشده " می باشد)

از آنجا که در حسابداري تعهدي فقط سال مالی داریم و همانند حسابداري نقدي نیست که محیط حسابداري با دوره مالی سیزده ماهه باز براي اعتبارات هزینه اي و توضیح ضروري: 

بستن حسابهاي کنترل 

بودجه اي درآخر سال - 

مرحله دوم (به میزان 

پرداخت هاي غیرقطعی 

و وجوه مصرف نشده)

وجوه مصرف نشده در سال بعد باشد ، سرفصل هاي فوق با کدینگ سطح تفصیل "انتقالی مصرف نشده" در سال بعد افتتاح می شوند.

البته بدیهی است که سرفصل هاي مالی مربوط به وجوه مصرف نشده (بانک و ارزش خالص) نیز در سال بعد افتتاح می شوند.

زیر بسته می شوند. قابل ذکر اینکه در سال بعد با کدینگ "انتقالی سنواتی" افتتاح خواهند شد.

بستن هزینه هاي غیر ریالی به 

ذخیره هاي در نظر گرفته شده 

براي آنها - به میزانی که در 

همین سال مالی ایجاد می شوند
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***بانک وجوه سایر منابع (هزینه اي)

***حسابها و اسناد دریافتنی (سایر منابع)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (سایر منابع)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (سایر منابع)

***موجودي ها (هزینه اي - سایر منابع)

***ارزش خالص

***دریافتی از محل سایر منابع (هزینه اي)

***هدایا و کمک ها (هزینه اي)

***حسابها و اسناد پرداختنی (سایر منابع)

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - سایر منابع)

***ارزش خالص

***بانک وجوه سایر منابع (هزینه اي)

***دریافتی از محل سایر منابع (هزینه اي)

***بانک وجوه سایر منابع (هزینه اي)

***حسابها و اسناد دریافتنی (سایر منابع)

***هدایا و کمک ها (هزینه اي)

***بانک وجوه سایر منابع (هزینه اي)

***حسابها و اسناد پرداختنی (سایر منابع)

***هدایا و کمک ها (هزینه اي)

***دریافتی از محل سایر منابع (هزینه اي)

***بانک وجوه سایر منابع (هزینه اي)

***تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاري (سایر منابع)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (سایر منابع)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (سایر منابع)

***کارت هدیه (سایر منابع)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (سایر منابع)

***هزینه (سایر منابع)

***موجودي ها (هزینه اي - سایر منابع)

به هنگام دریافت وجوه 

سایر منابع از خزانه

می نمایند. بدیهی است که عاملین ذیحساب در ادامه کار به حسب ضرورت هر خرج و مصرفی را که انجام می دهند در چارچوب رویه هاي کلی

به هنگام مصرف وجوه 

سایر منابع

 نظام حسابداري تعهدي می باشد با این مالحظه که در کدینگ ، سرفصل هاي سایر منابع را بکار می برند.

توضیح ضروري: "سایر منابع" به وجوهی اطالق می شود که در بوجه واحد گزارشگر منظور نشده باشد و در کلی ترین حالت به دو شکل است :1- برابر قوانین و مقررات واحد گزارشگر

از خزانه وجوهی را تحت عنوان سایر منابع دریافت و به مصرف می رساند (نظیر دریافتی از محل درآمد خانه هاي سازمانی براي مصرف در تعمیرات جزئی خانه هاي سازمانی). 2- وجوه 

دریافتی از سایر واحد هاي گزارشگر تحت عنوان هدایا و کمک ها یا تنخواه گردان پرداخت. این مورد دوم خود به دو حالت تقسیم می شود: حالت اول: نحوه مصرف منابع مشروط

 باشد (از پیش تعیین شده باشد) حالت دوم: نحوه مصرف منابع مشروط نباشد (نحوه مصرف وجوه توسط واگذارنده تعیین نشده باشد).

به هنگام ابالغ وجوه سایر 

منابع

توضیح ضروري: در ثبت فوق به لحاظ رعایت اختصار ، فرض بر این قرار گرفته که یک واحد گزارشگر همه حالت هاي سایر منابع را دارا باشد که البته در

به هنگام دریافت وجوه 

سایر منابع در صورتی 

که نحوه مصرف 

مشروط باشد

توضیح ضروري: موازنه ها براي اطمینان از صحت عمل گردش عملیات حسابداري بسیار مفیدند. تمامی موازنه ها بر اساس مانده سرفصل حسابها می باشد. سرفصل هاي درون

هر یک از موازنه ها -و بالتبع مانده آنها- با کدینگ سطح تفصیل مربوط به حالت بودجه اي آن عملیات حسابداري تنظیم شده است (در اینجا سطح تفصیل سرفصل حسابهاي

درون موازنه ها ، در حالت خرج از محل " اعتبارات اختصاصی ابالغی " می باشد).

سایر منابع :

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه ابالغی

دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی = بانک پرداخت اختصاصی + اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی + اعتبار هزینه مصرف شده

اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی = پیش پرداخت بابت عملیات جاري + علی الحساب بابت عملیات جاري + تنخواه گردان بابت عملیات جاري + حسابها و

به هنگام دریافت وجوه سایر منابع 

در صورتی که نحوه مصرف 

توسط واگذارنده تعیین نشده 

باشد

بودجه اعتبار هزینه = اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی (این موازنه بمیزان اقالم انتقال یافته از سال قبل با کدینگ " انتقالی سنواتی " می باشد)

عمل بسیار نادر خواهد بود ، منتها مخاطبان گرامی می توانند براي استفاده به اندازه نیاز خود ، سرفصل هاي موجود در سند افتتاحیه را در نظر بگیرند.

ثبت افتتاح حساب هاي 

سایر منابع

موازنه هاي این قسمت را با موازنه هاي حالت هاي دیگر اعمال حساب می توان تجمیع نمود.

اسناد دریافتنی - اسناد هزینه واخواهی شده + حسابها و اسناد دریافتنی - کسري ابوابجمعی هزینه

اعتبار هزینه مصرف شده = هزینه + موجودي (مواد و ملزومات مصرفی) + تعدیالت سنواتی (از محل اسناد واخواهی یا کسري ابوابجمعی)

اعتبار هزینه تامین شده = کارت هدیه + حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي

توضیح ضروري: عاملین ذیحساب دریافتی هاي خود را که تحت عنوان تنخواه گردان پرداخت به آن ها اعطاء می شود ، به همین شیوه ثبت



***بانک وجوه سایر منابع (هزینه اي)

***حسابها و اسناد پرداختنی (سایر منابع)

***هدایا و کمک ها (هزینه اي)

***بانک وجوه سایر منابع (هزینه اي)

***کارت هدیه (سایر منابع)

***حسابها و اسناد دریافتنی - بن غیر نقدي (سایر منابع)

***دریافتی از محل سایر منابع (هزینه اي)

***هدایا و کمک ها (هزینه اي)

***حسابها و اسناد پرداختنی (سایر منابع)

***تعدیالت سنواتی (هزینه اي - سایر منابع)

***ارزش خالص

***بانک وجوه سایر منابع (هزینه اي)

***حسابها و اسناد دریافتنی (سایر منابع)

***پیش پرداخت بابت عملیات جاري (سایر منابع)

***علی الحساب بابت عملیات جاري (سایر منابع)

***موجودي ها (هزینه اي - سایر منابع)

***ارزش خالص

حال چنانچه دریافت کننده "وجوه سایر منابع با شرط نحوه مصرف" عامل ذیحساب نباشد (سایر واحدهاي گزارشگر باشند) در اینصورت پس از خرج و در واقع تبدیل شدن وجوه 

قطعی شدن ، از حساب ها خارج گردند (هزینه به ارزش خالص بسته و حسابها و اسناد پرداختنی به هدایا و کمک ها تبدیل شود که در بستن حسابها ، آن هم بسته شده تا بصورت کلی 

توضیح ضروري: 1- براي مصرف وجوه سایر منابع به سرفصل هاي کنترل بودجه اي نیازي نیست. 2- حسب مورد از سرفصل هاي خرج با توجه

به ماهیت خرج (مصرفی / غیر مصرفی) از سرفصل هاي مرتبط با عملیات حسابداري جاري یا سرمایه اي استفاده می گردد البته با این مالحظه که 

گردان پرداخت) بایستی قطعیت یافته یا به ذیحسابی انتقال یابند و سرفصل هاي قطعی خرج (هزینه) نیز پس از تایید توسط ذیحسابی در نهایت در بستن حسابهاي عامل ذیحساب ، 

غیر قطعی به قطعی تبدیل نشوند ، به همراه سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی به سال یا سالهاي بعد انتقال یابند تا در نهایت پس از تعیین تکلیف به هزینه تبدیل شوند و در همان سال 

است که بایستی رعایت شوند.

نقد سایر منابع به مصارف ، سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی بدهکار شده و جاي خود را به سرفصل هدایا و کمک ها می دهد و در صورتی که در همان سال وجوه نقد یا سرفصل هاي  

توضیح ضروري: چنانچه دریافت کننده "وجوه سایر منابع با شرط نحوه مصرف" عامل ذیحساب باشد ، در این حالت به میزان وجوهی که در سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی وجود

موضوعیت سایر منابع مرتفع گردد). 

کمک ها تبدیل شود و صرفا در انتهاي دوره ، مانده بانک سایر منابع به حساب ذیحسابی واریز نقدي می شود و سرفصل هاي غیر قطعی خرج (پیش پرداخت و علی الحساب و تنخواه 

در کدینگ ، سرفصلهاي سایر منابع در سطح تفصیل بایستی استفاده شوند. ضمنا چنانچه در پرداخت کسورات قانونی وجود داشته باشد ، بدیهی 

زمانی که واحد دریافت کننده وجوه 

سایر منابع ، برابر شرایط تعیین شده 

، وجوه را به مصرف رسانده باشد

 کنند) و حق انتقال مانده بانک سایر منابع به سال بعد را ندارند. ضمنا باید پرداخت هاي غیر قطعی خود را نیز تعیین تکلیف نمایند (قطعی نمایند یا به تعهدات ذیحسابی انتقال دهند).

دریافتی از محل سایر منابع + حسابها و اسناد پرداختنی + هدایا و کمک ها = بانک سایر منابع + حسابها و اسناد دریافتنی + پیش پرداخت بابت عملیات

موازنه هاي این قسمت را با موازنه هاي حالت هاي دیگر اعمال حساب می توان تجمیع نمود.

قطعی شده (در اعتبارات هزینه اي؛ سرفصل هزینه و موجودي ها و در اعتبارات سرمایه اي؛ موجودي ها ، دارایی ها و دارایی هاي درجریان تکمیل) افتتاح می نمایند.

بازگرداندن کارت هدیه و بن 

هاي غیر نقدي در پایان سال که 

تحویل قطعی نشده اند

درون موازنه ها ، در حالت خرج از محل " سایر منابع " می باشد). یادآوري می نماید ، خرج از محل سایر منابع به سرفصل هاي کنترل بودجه اي نیاز ندارد.

واحد هاي گزارشگر دارنده وجوه  سایر منابع نتیجه عملیات حسابداري سایر منابع خود را در بستن حساب اعمال نموده و در افتتاح سرفصل هاي سایر منابع در سال بعد ، به کسر موارد

به سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی بسته می شود. بنابر این بدیهی است که عامل ذیحساب حق انتقال مانده هاي خود را به سال بعد ندارد.

دارایی ها = بدهی ها + ارزش خالص

ثبت بستن حساب ها در 

آخر سال

توضیج ضروري: الزم به ذکر است که قبل از بستن حساب ، عاملین ذیحساب بایستی مانده حساب بانکی خود را یا صفر کرده و یا مانده آن را به حساب ذیحسابی انتقال دهند (واریز نقدي

 دارد ، نشان دهنده وجوه در اختیار عامل ذیحساب می باشد و در انتهاي دوره (سال) اوال برابر مانده موجود در سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی بایستی در نقدینگی (بانک وجوه 

سایر منابع) و خرج (هزینه ، پیش پرداخت ، علی الحساب) نیز مانده داشته باشیم و ثانیا سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی براي عامل ذیحساب قرار نیست که به سرفصل هدایا و 

جاري + علی الحساب بابت عملیات جاري + موجودي ها

موازنه هاي موجود بین سرفصل هاي مالی و بودجه اي مورد استفاده در عملیات جاري (سایر منابع):

توضیح ضروري: موازنه ها براي اطمینان از صحت عمل گردش عملیات حسابداري بسیار مفیدند. تمامی موازنه ها بر اساس مانده سرفصل حسابها می باشد. سرفصل هاي درون

هر یک از موازنه ها -و بالتبع مانده آنها- با کدینگ سطح تفصیل مربوط به حالت بودجه اي آن عملیات حسابداري تنظیم شده است (در اینجا سطح تفصیل سرفصل حسابهاي


