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 بر شناخت :شرحی 

 نظام جدید حسابداري بخش عمومی

 (حسابداري تعهدي)

 شامل :

  ریخت شناسی تغییرات از نقدي به تعهدي"بهمراه نمودارهاي کمک آموزشی مبتنی بر توضیحات تشریحی" 

(حسابداري براي شناخت کلیت نظام جدید (کلی و عمومی ، ساختار حساب ، گردش عملیات حسابداري)

 (حسابداري نقدي)بهمراه مقایسه اي با نظام قبلی تعهدي) 

 

  دفتر روزنامه عمومی براي حسابداري هاي شش گانه موجود در نظام جدید در الیه ها و سطوح طبقه بندي

 شده بهمراه نکات و توضیحات ضروري

 

 

 به کوشش :

 حسین ایروانی

 رییس اداره دفترداري و تنظیم حسابها

 مالی سازمان امورمالیاتی کشورذیحسابی و اداره کل امور 

  )1393بخش عمومی با رویکرد تعهدي در سال  (از عوامل اجرایی در اجراي آزمایشی نظام جدید حسابداري

 1393شروع : مهر ماه 

 1394پایان : شهریور 
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 قابل توجه مخاطبان گرامی :

 جداول در خصوص آشنایی عملی با نظام جدید حسابداري بخش عمومی وتوضیحات ، نمودار ها یک سلسله  ؛مطالبی که در ادامه ذکر می گردد 

مبانی نظري و ، می باشد که با رویکرد کامال عملیاتی نگارش شده و به ضرورت مطالب نظري (تئوري) اعم از مفاهیم پایه  (حسابداري تعهدي)

 در آن مشاهده می گردد.استانداردها 

می در خصوص صحت و سقم ، کارآمدي یا ناکارآمدي ، قابلیت اجراء و مسائلی از این قبیل بعمل در این مطالب هیچکونه قضاوت علهمچنین 

که  کمک آموزشی براي رمزگشایی از موارد ابهام دار و گنگ احتمالیبعنوان ابزار  ، تعریف و بازنویسیبازنخواهد آمد و مطالب صرفا با یک حالت 

 ه است.گردیدتنظیم اهها وجود دارد ، در نظام حسابداري تعهدي ابالغ شده به دستگ

 شود.مطالعه این مجموعه براي افرادي که با حسابداري بخش عمومی (ذیحسابی ها) آشنا نیستند ، توصیه نمی با توجه به مطالب فوق ، 

رسیدن به تصویري واضح تر از قسمت بندي هاي ارائه شده داخل متن یا درون جداول و نمودارها ، صرفا جهت شناخت بهتر و  ):1توضیح ضروري (

وارد نخواهد ساخت. ضمنا تقسیم بندي ها قرار نیست بصورت خط کشی شده  نظام حسابداري تعهدي موضوعات بوده و لطمه اي به اصل مطالب

ام ، پیوستگی و انسج ؛به لحاظ ظاهري و مفهومی آن تقسیم بندي شده در عین مجزا شدن موضوعات را از یکدیگر جدا نمایند چرا که موضوعات

 .    ارتباط کاري بین خود را دارند

 "نامگذاري هایی"نوشته هاي درون متن ، جداول و نمودارهاي پیش رو ، بنا به ضرورت به منظور انتقال کامل مطالب؛ بعضا در  ):2توضیح ضروري (

نامگذاري ها نیز به اصل مطالب تدوین شده براي نظام  که این صورت پذیرفتهبر روي مفاهیم دسته بندي شده ، فرآیند ها ، مراحل کاري و .. 

 جدید حسابداري بخش عمومی لطمه اي وارد نخواهد ساخت. 

 برخی توضیحات و تذکرات فرعی دیگر : 

 نظام به اجرایی و عملیاتی زاویه از است قرار ما و نیست پذیر امکان عمال در چنین مجموعه اي مطالب همه انتقال و مرور امکان 

 گشایی رمز آن مبهم و گنگ مطالب از احیانا و آن پنهان و پیدا زوایاي و آن مفهومی ارتباطات ، آن کلیت از و بیندازیم نگاهی جدید

 .بشود انجام کار عمل در که زمانیست مطلب افتادن جا و اصلی یادگیري و) و روانسازي ابهامات رفع( کنیم

 نگاه ریخت شناسانه (، در مجموعه پیش رو ارائه مطالب  حاکم بر پایه و اساسTOPHOLOGY (ها چارچوب و کلیاتو در آن  بوده 

ارائه پردازش و  در يبتکارالبته چنانچه ا .شد خواهد بسنده آنها) آدرس( نشانی دادن به ، مطالب ریز خصوص در و شد خواهد گفته

 و اصطالحات کهاست  یمطالب "کردن دار شناسنامه" در حقیقت ، اشاره کرد به آن بتوان وجود داشته و  این مجموعه در مطالب

 ابی ها آشناست.سعوامل اجرایی در ذیح معموال براي آنها هاي کارکرد و مفاهیم

 و مخاطبان گرامی براي آشنایی با مبانی علمی بایستی به اصول و مبانی و مفروضات و  داشته عملی راهنماي جنبه فقط مجموعه این

 استانداردهایی که پشتوانه تدوین نظام حسابداري تعهدي است مراجعه نمایند.

 به ، دانسته کار تجربی مستندسازي اساس بر و عملیاتی و اجرایی دید زاویه یک با مطالب برگردان و بازنویسی یک را اثر این ، نگارنده 

 . داند نمی پژوهشی-تحقیقی یا تالیفی اثر یک را آن عنوان هیچ
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 شناخت عملی نظام جدید حسابداري بخش عمومی

 (حسابداري تعهدي)

 مقدمه :

و...)  جداولبودجه (تعاریف ، مفاهیم ، اصطالحات ،  – 1: کلیت کار ذیحسابی ها را می توان در سه بخش تصور نمود

وانین و ق – 3 (ساختار حساب ، گردش عملیات ، استانداردهاي حسابداري) بیانیه هاي حسابداري بخش عمومی – 2

 مقررات مالی و محاسباتی.

رابطه ظرف و می توان از آن بعنوان  -که چنین هم هست-برقرار باشد اگر رابطه اي بین سه قسمت ذکر شده 

قضیه  جه و قوانین مقررات مالی محاسباتی مظروفدبو ،بوده  حسابداري ظرفبدین معنا که  .یاد کرد مظروف

در ادامه با رعایت هستند. یعنی رویدادهاي مالی که حادث می شوند با رعایت فرآیند ها و ضوبط اجرایی بودجه و 

 قوانین و مقررات مالی محاسباتی همچون مظروفی درون ظرف خود (حسابداري) ریخته می شوند.

ذیحسابی دستگاههاي اجرایی  1394ر حوزه نظام مالی بخش عمومی افتاده است و از ابتداي سال اتفاقی که اخیرا د

فعال ظرف مورد اشاره (حسابداري) تغییر یافته و مظروف (بودجه و ست که ؛ ا ملزم به رعایت آن شده اند این

قرار است در قالب (ظرف) ،  با همان وضعیتی که داشتهتقریبا و قوانین مقررات مالی محاسباتی) تغییري نکرده 

 فصل شدن اعتبارات هزینه اي را نمی توان تغییر 8تغییرات جزئی همچون ( جدید خود (حسابداري تعهدي) جاي بگیرد

بحساب آورد چرا که همچنان بودجه بر مبناي بودجه برنامه اي بوده و بودجه ریزي عملیاتی چیزي غیر از این تغییرات عمده 

ناگفته نماند که مظروف (ساز و کار بودجه ریزي و همچنین قوانین مقررات مالی محاسباتی) نیز ). البته جزئی است

به ذیحسابی دستگاههاي اجرایی جهت اجراء تغییرات به آهستگی در حال انجام بوده و و حال تغییر است در بتدریج 

 می توان گفتآینده ،  در )ظرف و مظروفهر دو بخش ( اتشدن تغییرمحقق  گردد که در صورتمی ابالغ 

 محاسبه و تمام شده رسیدن به مفهوم بهاي :که عبارت باشد ازرسیده است  حسابداري تعهدي به هدف غایی خود

و  عملکرد بر مبتنی ریزي بودجه راستاي در محصوالت و خدمات ، ها فعالیت ، ها برنامه شده تمام بهاي دقیق

صورتهاي مالی با رسیدن به مفهوم عمیق تري بنام  برآورده ساختن نیازهاي اطالعاتی استفاده کنندگان از همچنین

  . "حسابداري مدیریت"

توضیح این نکته نیز ضروري است که بدانیم نظام بودجه ریزي قرار است از وضعیت بودجه برنامه اي به بودجه ریزي 

تغییر یابد و قوانین و مقررات مالی محاسباتی نیز به روز شوند تا سه بخش  مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزي عملیاتی)

ذکر شده (بودجه ، حسابداري ، قوانین و مقررات مالی محاسباتی) در یک وضعیت جدید و روزآمد قرار بگیرند تا در 

 د.نهایت پاسخگوي نیاز هاي اطالعاتی مدیریتی براي برنامه ریزي هاي دقیق تر و صحیح تر باشن
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 بودجه                                                    

 ختار حسابسا                                                                    

 کلیت کار ذیحسابی ها                         حسابداري      گردش عملیات حسابداري

 استانداردها                                                                    

 قوانین و مقررات مالی محاسباتی                                                  

 

 :  )راهکارهایی براي کاربست عملی به منظور اجراء( نظام حسابداري بخش عمومی بر مبناي حسابداري تعهدي

(حسابداري بخش عمومی / نظام  دوم قسمتناظر به  ، مطالبی که قرار است در ادامه در خصوص آن بحث شود

را که  نظام حسابداري قرار است رویدادهاي مالیبه لحاظ وظیفه اي؛  .هاي سه گانه باال استقسمت از  حسابداري)

 ، رویدادهاي مالی در بخش عمومیر حقیقت ددر بخش عمومی اتفاق می افتند ، ثبت وضبط (اعمال حساب) نماید. 

 .دونشمی  واقعقوانین و مقررات مالی و محاسباتی)  -ذکر شده (بودجه  قسمتبا لحاظ دو 

 -2ساختار حساب  -1: قابل مالحظه استسه بخش در به نوبه خود نیز ، نظام حسابداري جدید (حسابداري تعهدي)

 استانداردهاي حسابداري بخش عمومی.مبانی و مفاهیم نظري ، اصول و  -3 حسابداري گردش عملیات

البته تا حد  - بخش عمومی تدوین گردیدهحسابداري به پشتوانه استانداردهاي نظام جدید حسابداري بخش عمومی 

بخش  استاندارد هايو قرار است که  -نقض نشوندوانین و مقررات مالی و محاسباتی قتدوین آن سعی شده در ممکن 

از آنجا که رویکرد این  .دو بخش دیگر (ساختار حساب و گردش عملیات) را مشخص نمایندکیفیت و جزئیات عمومی 

می باشد ، از اینرو راجع به  ها نوشتار ناظر به وجه عملی براي کاربرد عملیاتی عوامل اجرایی محترم ذیحسابی

استانداردها (چیستی ، چرایی ، فلسفه وجودي ، کاربرد و نظایر آن) صحبتی بعمل نخواهد آمد مگر به ضرورت و 

 شنهاد می گردد.پس از آشنایی عملی با اجراي کار پمطالعه دقیق تر آن به مخاطبان گرامی 

در نظام حسابداري  "حساب و گردش عملیات حسابداري ساختار"فوق ، بر روي دو قسمت توضیحات  توجه به با

تعهدي متمرکز می شویم تا با یک زاویه دید اجرایی و عملیاتی به درك دقیق تري دست یافته و در نهایت بر 

 انشاءاهللا.-اجرایی آن فائق آییم مشکالت

در واقع یک ، ییر نظام مالی دولت تغ ؛ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که، پیش از ورود به مباحث فنی تر 

تغییر عمده و بزرگ در زیرساخت ها ، مبانی ، تعاریف و سایر مولفه هاي دیگر مرتبط با نظام مالی بخش عمومی می 

بوده و یک تغییر جزیی و  دگردیسی و یک پوست اندازي در نظام مالی بخش عمومییک باشد. این تغییر در حقیقت 

یی که پدیده هابایستی براي شناخت و بنا به قواعد تغییر از نگاه مدیریتی (مدیریت تغییر) ، نیست  و مقطعی بخشی
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" ) از TOPHOLOGYیک ریخت شناسی (،  ي مبدل شده اندبه وضعیت جدید فاصله گرفته خودحالت قبلی از 

 ذیرد.راحت تر و با کیفیت تر صورت پ مخاطبانتا امر انتقال مطلب به  در دست باشد " تغییرات

(ریخت شناسی تغییرات) استوار است که در واقع  اصل و اساس و پایه ارائه مطالب در مجموعه حاضر بر همین منوال

ریخت شناسی  -2ریخت شناسی مربوط به کلیات نظام جدید  -1در سه بخش این ریخت شناسی ارائه می گردد: 

 از لوازمحسابداري. الزم به ذکر است که  ریخت شناسی مربوط به گردش عملیات -3مربوط به ساختار حساب 

بنا بر این در  .آنهاستمقایسه بین  برقراري ، لزوم "یک پدیده تغییرات بین دو وضعیت قدیم و جدید ریخت شناسی"

مطالب پیش رو ، نظام جدید حسابداري بخش عمومی با رویکرد تعهدي با نظام قبلی (نقدي / نقدي تعدیل شده) 

  خواهد شد.  مقایسهبصورت محسوس و مشخص یا نا محسوس و اشاره اي ، 

 

 نظام جدید حسابداري بر مبناي تعهدي بهمراه مقایسه اي با نظام نقدي: " کلیات" ریخت شناسی  -1

در قالب تعدادي بیانیه هاي ،  نظام قبلی حسابداري بخش عمومی (نقدي / نقدي تعدیل شده)اعمال حساب در کلیت 

 انجام می شد. ندطراحی شده بود یبراي وظیفه هاي مشخصکه حسابداري 

(یکسال کامل شمسی براي اعمال روز براي اعتبارات هزینه اي  10ماه و  13بود از  دوره مالی در نظام قبلی عبارت

حسابهاي متنوع و متعدد بدون محدودیت خاصی البته در چارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی ، یک ماهه فروردین سال 

اردیبهشت سال بعد نیز براي برگرداندن  روز اول 10بعد براي فرصت خرج باقیمانده که از آن با عنوان متمم یاد می شد و 

(یکسال کامل شمسی براي اعمال حسابهاي روز براي اعتبارات سرمایه اي  10ماه و  16و ) به خزانه وجوه مصرف نشده

متنوع و متعدد بدون محدودیت خاصی البته در چارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی ، چهار ماهه منتهی به پایان تیرماه 

روز اول مرداد ماه سال بعد نیز براي برگرداندن  10بعد براي فرصت خرج باقیمانده که از آن با عنوان متمم یاد می شد و سال 

 )به خزانه وجوه مصرف نشده

سرفصل ها در نظام قبلی درون گروه حساب ها بودند یعنی به تعداد بیانیه هاي حسابداري ، گروه حساب وجود 

درون گروه حساب ها صرفا با یکدیگر تعامل داشته ، ورودي ها و خروجی هاي آن  ي موجودداشت. سرفصل ها

کردند. در نظام قبلی امکان ترکیب شدن یک سرفصل از یک گروه حساب با یک وظیفه مشخص را اعمال حساب می 

ر نظام قبلی سرفصل از گروه حساب دیگر براي ثبت یک رویداد مالی عمال امکان پذیر نبود و اصال چنین وضعیتی د

 تعریف نشده بود.

بنابراین ریخت کلی کار در نظام قبلی به شکل اعمال حساب هاي وظیفه اي براي گروه حساب ها بود. از این منظر 

گروه حساب ها همانند جزیره هاي جدا از هم بودند که تقریبا بی ارتباط با یکدیگر در تراز کل حساب ها کنار هم 

دادند. البته طبیعی است وقتی که سرفصل ها درون هر گروه حساب با یکدیگر موازنه  موازنه حساب ها را شکل می

برقرار کنند ، زمانی که گروه حسابهاي موازنه شده متعدد هم که کنار یکدیگر قرار بگیرند یک موازنه جمعی را شکل 

 می دهند.
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تراز کل ، تراز معین و تراز تفصیل که  ،ب گروه حساتراز  نتیجه کار در نظام قبلی منحصر بود به ترازهایی در سطح 

(تراز  د و تعریف تراز آزمایشی در حسابداري مشخص استنمحسوب می شو "تراز آزمایشی "همگی به لحاظ تعریف 

 .در حسابداري براي اطمینان از صحت موازنه بین حسابهاست)

ه در نظام قبلی به لحاظ اینکه بین سرفصل تهیه تراز در حسابداري مقدمه اي براي تهیه صورتهاي مالی است که البت

بنا براین می توان نتیجه گرفت که نظام قبلی حسابداري بخش  ، ها به شکل حرفه اي رابطه اي تعریف نشده بود

از دیگر ویژگی هاي نظام قبلی به لحاظ  عمومی ، از خروجی هاي معنادار و با اهمیت دانش حسابداري محروم بود.

با دو اعمال حساب رویدادهاي مالی در دو محیط(ظرف) حسابداري جدا از هم  ؛هم اینکهریخت کلی کار یکی 

آبشخور جداگانه بودجه اي یکی براي اقالم صرفا مصرفی (اعتبارات هزینه اي) و یکی براي اقالم غیر مصرفی 

توضیحات قبلی همچنان در البته جدا بودن آبشخور هاي بودجه اي با توجه به { .صورت می گرفت(اعتبارات سرمایه اي) 

نظام جدید هم وجود دارد. یعنی در نظام جدید هم همچنان براي اقالم صرفا مصرفی ، اعتبارات هزینه اي با موافقت نامه جدا 

گانه و سازکارهاي تخصیص و درخواست وجه و نهایتا خرج جداگانه داریم و براي اقالم غیر مصرفی ، اعتبارات سرمایه اي هم 

  .}نوالبه همین م

نگاه کلی براي شناسایی  ؛و اما ریخت کلی کار در نظام جدید حسابداري بخش عمومی با رویکرد تعهدي این است که

 "مبادله وجه نقد (مبناي نقدي)"و زمان شناسایی براي ثبت رویدادهاي مالی از  تغییر یافتهو ثبت رویدادهاي مالی 

طبیعی است که در  ه است. بنابرایندیمعطوف گرد "مالی(مبناي تعهدي)د مالی یا مطالبه تحقق یافتن یک تعه"به 

  نیز می افتد.در حوزه گزارش گیري ها و صورتهاي مالی  اتفاقات دیگري، پس این تغییر نگاه 

کلیت اعمال حساب در نظام جدید با نگاه حرفه اي که بر آن حاکم است ، مجموعه اي یکپارچه از سرفصل هاست که 

ب بیانیه هاي حسابداري جدا از هم و طراحی شده براي گروه حساب هاي جزیره اي بلکه با نگاه حرفه اي نه در قال

حسابهاي موقت و که ضمن انجام وظایف مشخص ، با برقراري رابطه هدفمند و حرفه اي بین سرفصل ها در موقعیت 

، می داند که نتیجه تعامل بین حسابهاي  قرار می گیرند و هر کسی که با دانش حسابداري آشنایی داشته باشد دائم

(حسابهایی که به شکل سود یا زیان ویژه به حسابهاي دائم  (حسابهایی که مانده آنها به سال بعد انتقال نمی یابند)موقت 

از جمله (با مفاهیم معناداري که در خود دارند انتقال یافته و حسابهاي دائم نیز  مانده آنها به سال بعد انتقال می یابند)

و اینها که گفته شد خود گواهی بر حرفه اي بودن  منافع بالقوه اقتصادي آتی ، ارزش آفرینی براي شخصیت حقوقی و ... )

 نظام جدید حسابداري بخش عمومی است.

دوره مالی در نظام جدید محدود است به یکسال کامل شمسی و فرصت خرج به مفهوم بودجه اي آن همچنان وجود 

به مفهوم اعمال حساب و به لحاظ تاریخ ثبت رویداد هاي مالی ، به تاریخ سال بعد ورود پیدا نمی کند.  داشته اما

بدین معنا که خرج هاي دوره متمم به تاریخ پایان سال ثبت شده و ضمنا وجوه مصرف نشده در دفاتر سال بعد و در 

اردیبهشت سال بعد براي اعتبارات هزینه اي و تا پایان (تا پایان دهم همان زمان مقرري که در قانون براي آن معین شده 

 اعمال حساب می گردند.دهم مرداد ماه سال بعد براي اعتبارات سرمایه اي) 
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با توجه به توضیحاتی که براي ریخت شناسی کلی نظام جدید حسابداري تعهدي تا این جاي کار ذکر شد ، سوالی 

حسابداري طراحی شده موجود در نظام جدید حسابداري بخش  موردکه پیش می آید این است که شش 

حسابداري عملیات جاري ، حسابداري عملیات سرمایه اي ، حسابداري حقوق مستمر کارکنان ، حسابداري سپرده ، عمومی(

 حسابداريمورد شش ) چه کارکردي دارند؟ توضیح قانع کننده اینکه ، این حسابداري درآمد و حسابداري موارد خاص

تجمیع شده و ادغام ، در واقع به لحاظ کارکرد همانند گروه حسابهاي سابق هستند و به نوعی تلفیق شده 

یعنی گروه حساب هایی با جنس کار و فعالیتها و وظایف مشابه و  شده همان گروه حسابهاي سابق هستند

 .هم سنخ و نزدیک به هم ، در یک عملیات حسابداري تجمیع شده اند

طراحی شده در نظام جدید حسابداري شش الگوي همین منظر مروري کوتاه بر فلسفه ایجادي  بد نیست از

 حسابداري بخش عمومی بیندازیم:

براي پوشش دادن کلیه خرج هاي مرتبط با اقالم صرفا مصرفی می باشد اعم از اینکه  جاريعملیات حسابداري 

 منبع آن عمومی باشد یا اختصاصی یا سایر منابع و مشخصات تامین اعتبار آن مصوب باشد یا ابالغی.

فی می براي پوشش دادن کلیه مخارج مرتبط با خرجکرد مرتبط با اقالم غیر مصر سرمایه ايعملیات حسابداري 

باشد اعم از اینکه منبع تامین اعتبار آن عمومی باشد یا اختصاصی یا سایر منابع و مشخصات تامین اعتبار آن مصوب 

 باشد یا ابالغی.

براي پوشش دادن پرداختی هاي مرتبط با اقالم حکمی به کارکنان دولت اعم  حسابداري حقوق مستمر کارکنان

از دل اعتبارات هزینه اي متولد می شود اما بنا به مالحظات آماري و از رسمی یا پیمانی می باشد که گرچه 

گزارشگري و نیازهاي اطالعاتی طراحان نظام جدید به این نتیجه رسیده اند که نیاز است براي این وضعیت یک 

 عملیات حسابداري جداگانه طراحی بشود.

تلف در نظام قبلی حسابداري هر کدام داراي همانطور که می دانیم وصولی منابع از مبادي مخ حسابداري درآمد

یک گروه حساب بودند (گروه حساب واگذاري دارایی هاي مالی ، گروه حساب واگذاري دارایی هاي سرمایه اي ، گروه 

حساب درآمدهاي عمومی ، گروه حساب درآمدهاي اختصاصی و...) که این وضعیت در حسابداري تعهدي در قالب 

 ر یک جا گرد آمده اند.یک عملیات حسابداري د

براي پوشش دادن وجوه امانی احتیاطی نزد واحدهاي گزارشگر یا به یک معنا دولت است که می  حسابداري سپرده

 طلبد در طراحی نظام جدید حسابداري بخش عمومی به آن یک جایگاه ویژه داده شود.

گوییم ، در حقیقت براي این طراحی شده  مورد بوده و جمعا به آنها موارد خاص می 19که  حسابداري موارد خاص

آنها نیز از درون اعتبارات جاري یا سرمایه اي اولیه اغلب و تا برخی حواشی کاري را پوشش دهد که خاستگاه ایجادي 

بوده است. فی المثل حسابداري خانه هاي سازمانی براي مدیریت وجوه کسر شده از حقوق بگیران استفاده کننده از 
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زمانی طراحی شده است به این معنا که چون براي مخارج تعمیراتی خانه هاي سازمانی وجوهی از خانه هاي سا

حقوق ماهیانه حقوق بگیر کسر می شود و نزد حساب مخصوصی در خزانه نگهداري می گردد و براي واحد گزارشگر 

ندیشده شود لذا به مجموعه این شکل خدمات بالقوه و منافع آتی دارد ، از اینرو بایستی در حسابداري براي آن چاره ا

  از حواشی کاري ، عملیات حسابداري موارد خاص طراحی شده است.

هیچ لطمه اي به واحد بودن و یکپارچه بودن ارائه صورتهاي مالی در ناگفته نماند وجود شش عملیات حسابداري 

بر اساس نیاز هاي اطالعاتی ، نیازهاي آماري و نیازهاي گزارشگري الزم است که اعمال حساب نظام جدید نمی زند. 

رویدادهاي مالی بخش عمومی در عین اتحاد و یکپارچگی در قالب شش عملیات حسابداري نیز به شکلی شناخته 

  (در ادامه بصورت واضح تري با این توضیحات آشنا خواهیم شد).بشوند 

ي با همان ساز و ررویدادهاي مالی در نظام جدید حسابدااعمال حساب شد ،  اشاره مختصريال هم همانطور که قب

با یک یعنی اعمال حساب رویدادهاي مالی  انجام می گیرد. (بصورت واحد) قالب یک ظرفاما در کار بودجه اي 

ی از گره هاي آشنایی با یکاعمال حساب می گردند.  محیط حسابداريآرایش جدید از سرفصل ها و در قالب یک 

ریخت شناسی نظم جدید سرفصل حسابهاي تلفیق نظام جدید حسابداري بخش عمومی در واقع همین مطلب است (

) که اگر به درستی شناخته شود مسیر فهم بقیه مطالب موجود در نظام حسابداري تعهدي هموار تر می گردد. شده

  جدید حسابداري بخش عمومی ارائه می گردد. ها در نظام در ادامه بصورت مفصل نظم و آرایش جدید سرفصل

      

مستقل مهم و (یک موضوع بر مبناي تعهدي در نظام حسابداري بخش عمومی  "ساختار حساب "ریخت شناسی  -2

 براي ورود به اجراي عملی نظام حسابداري):

) ها معرف یک موجودیت ، وظیفه و فعالیت بخصوص می باشند که آن را از دیگر موجودیت ها ، وظایف CODEکد (

و فعالیت هاي مشابه یا متفاوت خود متمایز نموده ضمنا با حالت اختصار و رمز گونه اي که دارند براي اهل فن ، یک 

ر کرده و همچنین خطاي برداشت ها و تفسیر زبان مشترك فنی ایجاد می کنند که ارتباط فنی بین آن ها را سهل ت

 می باشند متغیر هاییعنصر اولیه در شکل گیري کد ها؛ هاي متفاوت و مختلف را تقریبا به صفر می رسانند. 

در علم آمار به این فرآیند؛ یگانه که در شکل گیري آن موجودیت ، وظیفه و فعالیت بخصوص موثر می باشند. 

) گفته می شود که در آن از حروف اختصاري یا اعداد و یا ترکیبی از این UNICODEکردن (کردن یا منحصر به فرد 

یک شخص داده می شود بر به بابت شماره دانشجویی فی المثل شماره (کد) که ( دو با یک نظم منطقی استفاده می شود

رشته ، سال ورود ، جنسیت ، گروه  ؛. که در این مثالاست هر رقم آن معرف یک حالت و وضعیت اساس متغیر هایی است که

 ).کدینگ باشد دهنده آن و ... می تواند متغیر هاي نظم

 : موجودیت ها ، وظایف و فعالیت هامتغیر هاي موثر بر شکل گیري چنانچه 

 شناسایی شده بصورت کامل -1
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 به طرز صحیحی سطح بندي (الیه بندي) شده -2

 شمارش (احصاء) شدهنیز به درستی ترکیب آنها  -3

 ،نیز به درستی رعایت گردد ترکیبهرگونه ترتیب و توالی و تقدم و تاخر در فرآیند  -4

ما در یک مجموعه وظایف و فعالیت ها در و نیاز هاي گزارشگري که تمامی نیاز هاي اطالعاتی آنگاه انتظار می رود 

 .دونشب رمزنگاري (کد ینگ) اعداد با حروف ،یا ترکیب به تنهایی یک نظم منطقی توسط اعداد 

نظام حسابداري می یک بخشی جدایی ناپذیر از  ، در حسابداري) CODINGساختار حساب (همانطور که می دانیم 

(مفاهیم بودجه  خود وجودماطالعاتی متغیرهاي باشد. بدون شک نظام جدید حسابداري بخش عمومی نیز بر مبناي 

نظام نیازمند یک حسابداري ، مفاهیم موجود در اصول و استاندارد ها)  -اي ، مفاهیم اقتصادي ، مفاهیم مالی 

   کدینگ می باشد.  

بر سر این  بحث اصلی در ساختار نویسی سرفصل حسابها (خوشه بندي/ نمودار درختی) در نظام جدید حسابداري

 است که:

 .و محیط حسابداري به یک محیط حسابداري تبدیل شدهبا توجه به اینکه د -1

ماهه براي اعتبارات هزینه  سیزدهبا توجه به اینکه سال مالی جایگزین دوره مالی شده و از محیط حسابداري  -2

به مفهوم اعمال -ماهه براي اعتبارات طرح تملک داراییهاي سرمایه اي  شانزدهاي و محیط حسابداري 

توضیح اینکه؛ دوره متمم به مفهوم فرصت خرج آن فعال در چرخه کار ذیحسابی ها ( نیستخبري  -حساب آن

در  -هست و این فرصت خرج بایستی در شکل جدید اعمال حساب یعنی در قالب سال مالی اعمال حساب گردد

 .)قسمت گردش عملیات حسابداري شرح کامل آن خواهد آمد

و این میان برداشته شده ي کل و معین از سرفصل هامتصل به نام  يقید و پسوند هااغلب با توجه به اینکه  -3

فی المثل براي سرفصل پیش پرداخت حسب (قید و پسوند ها به سمت سطح تفصیل حساب کوچ داده شده اند 

و موقعی که در همان سال واریز می شد اضافه / سایر منابع به نام پیش پرداخت ابالغی  /مورد پسوند اختصاصی 

ضافه می شد که در حال حاضر اآنها به دنباله نام د پسوند سنواتی ننقدي نشده و به سال بعد انتقال داده شوقطعی یا 

فقط گفته می شود پیش پرداخت بابت عملیات جاري و پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه اي و مفاهیم یاد شده 

 .)صیل حساب وجود دارندهمگی در سطح تفکه نشانگر حالت پیش پرداخت بودند ، در نظام جدید 

بازیگران (متغیرهاي) جدیدي نظیر سال جاري/ انتقالی پایشان به میدان اعمال حساب باز با توجه به اینکه  -4

 .شده

حسابداري  عملیاتاز قالب گروه حساب خارج شده و در قالب شش  حساب اعمالبا توجه به اینکه  -5

اي ، حسابداري حقوق مستمر کارکنان ، حسابداري سپرده ، حسابداري عملیات جاري ، حسابداري عملیات سرمایه (

 .) نمود پیدا کردهحسابداري درآمد و حسابداري موارد خاص

از قفس گروه حسابها و از مرز دو ،  دو محیط حسابداري ي موجود درسرفصل حسابهابا توجه به اینکه  -6

و با نگاه حرفه اي به زیر چتر یک محیط حسابداري جدا از هم آزاد شده و با توجه به ماهیت ذاتی خود 
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یافته اند و یا تغییر محتوا برخی سرفصل ها تغییر نام (طبقه حساب گرد آمده اند  9محیط حسابداري و در قالب 

 .)و ... ، برخی حذف شده ، برخی تجمیع شده اند ، برخی سرفصل هاي جدید به میدان آمده اند

 با توجه اینکه ... -7

 ؛ه دالیل (توجهات) عنوان شده نوبت این است کاکنون با توجه به 

مفاهیم بودجه اي ، مفاهیم اقتصادي ، ( متغیر هاي اطالعاتی موجود در نظام جدید حسابداري بخش عمومی

را با مالحظه و در نظر گرفتن چند دلیل  )حسابداري ، مفاهیم موجود در اصول و استاندارد ها -مفاهیم مالی 

نموده و خوشه بندي ساختار  ترکیب وشناسایی ، سطح بندي دیگر؛ قابل تصور ذکر شده و سایر دالیل 

حساب را به شکل یک نمودار درختی صحیح و بی نقص متناسب با خواسته هاي نظام حسابداري مبناي 

 یم.زتعهدي بسا

 ، اطالعات از فضاي کار آماري و انفورماتیک در ترکیبی با دانش حسابداري داشتنبا توجه به توضیحات پیشین و با 

 در می یابیم که؛

حسابها در سطح کل و معین و تفصیل استوار  منطق تفکیکخوشه بندي ساختار حساب بر اساس یک 

با توجه به پروتکل ، کرده شناسایی و احصاء فضاي کار عملی چنانچه ما در وهله اول متغیر هایمان را حال  است.

رعایت نماییم ، حتما سطح تفصیل حساب در خوشه بندي تبادل الکترونیک صورتهاي مالی ماهانه (سامانه سناما) 

نیز موفق خواهیم شد اعمال حساب نموده و در پی آن ترسیم ساختار حساب را نمودار درختی موفق خواهیم شد که 

بیشتر به  حساب صحیحش ساختار حساب صحیح در گردش عملیات و اعمال در ادامه نقبی عیب و نقصی را انجام دهیم (

    ) اثبات خواهد رسید

که از دل مفاهیم بودجه اي ، اصول و مفروضات و قواعد (خالصه و جمع بندي مطالب باال اینکه؛ یک سلسله متغیرها 

کیک حسابها بوده و موثر بر یگانه کردن تعیین کننده منطق تف )حسابداري ، مفاهیم موجود در استانداردها بر می آیند

)UNICE  نمودن) ساختار حساب می باشند. قرار است که در ادامه با توجه به تمامی توضیحات قبلی ، یک نسخه

ر ذیحسابی ها جهت استفاده ) براي ساختار نویسی حساب ددر حالت کلی بدون در نظر گرفتن نوع نرم افزارعمومی (

 بپیچیم.

حسابداري در دو محیط حسابداري جداگانه (در حسابداري نقدي (نظام قبلی بخش عمومی) رویداد هاي مالی 

) و اعتبارات هزینه براي اقالم صرفا مصرفی و حسابداري اعتبارات طرح تملک دارایی هاي سرمایه اي براي اقالم غیر مصرفی

یک گروه حساب با تعامل با یکدیگر یک  درون هايبدین معنا که سرفصل  .ندشدمی متولد درون گروه حساب ها 

نظیر سپرده ، تضمینات ، درآمد ها ، رویداد مالی را شکل داده و در واقع ورودي ها و خرجی هاي یک وظیفه مشخص (

) را اعمال حساب می کردند و در واقع امکان نداشت که ما یک سرفصل حساب را از  دریافت و پرداخت بودجه اي و ..

ه حساب با یک سرفصل حساب از گروه حساب دیگري ترکیب نموده و بگوییم که یک رویداد مالی را شکل یک گرو
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از این منظر ، گروه حساب ها همچون قفسی و حصاري دور یک تعداد سرفصل حساب را گرفته بودند که  داده ایم.

 این سرفصل حساب ها فقط و فقط با یکدیگر تعامل داشتند.

مرز حائل  ، حسابداري بخش عمومی (حسابداري تعهدي) وضع بدین گونه نیست. در نظام جدید اینک در نظام جدید

اند  آزاد شده خودگروه حساب  از حصار بین دو محیط حسابداري برداشته شده و همزمان سرفصل حسابها نیز

نحوي که؛ تقسیمات کشوري  بهو به یک کشور تبدیل شده باشند  که مرز مشترك خود را برداشتههمانند اتحاد دو کشور (

آدم هاي این کشور جدید ، با کمترین تغییر و با  قبلی بهم خورده باشد و استان هاي بزرگتر و جدیدي شکل گرفته باشند اما

البته با قوانین جدید با حفظ قومیت و آداب و رسوم خود  حفظ وابستگی نژادي و قومی صرفا درون تقسیمات کشوري جدید

این قضیه در مدل کار حسابداري مثل اینست که؛ دو محیط حسابداري به مثابه دو کشور باشند که به  باشند.مملکتی درآمده 

تقسیمات آن ها ، یگانه شده  باشند که در محیط باشند ، گروه حسابها هم همانند استانهاي کوچکییک کشور تبدیل شده 

و سرفصل حساب ها نیز همانند آدم هایی باشندکه دیل شده تب مورد 6، به ضمن کاسته شدن از تعدد آن ها بهم خورده و 

حال اینکه بر اساس چه  ).حسابداري را دارند عملیات 6نقش آفرینی در امکان  هم سنخ ،طبقه  9ضمن قرار گرفتن در 

 امر پیچیده اي نیست. آن ها بر اساس، مبنایی سرفصل هاي آزاد شده درون طبقات نه گانه حساب قرار گرفته اند 

 کلی يگریماهیت و باز بر اساسخود به نوبه هر کدام  نیزطبقات  که هر یک از–شان در طبقات نه گانه  ذاتی ماهیت

سپرده هاي پرداختنی  جدیدفی المثل سرفصل سپرده هاي دریافتنی با نام (ند ریگمی قرار  -که دارند در صورت هاي مالی

 ، با توجه به ماهیتش که بدهی است در یکی از سرفصل هاي طبقه بدهی ها جاي گرفته و از همان گروه حساب سپرده

ش در یکی از سرفصل هاي ذاتی ا سرفصل خزانه تمرکز وجوه سپرده با نام جدید وجوه سپرده نزد خزانه با توجه به ماهیت

 .)طبقه داراییها قرار گرفته است

سرفصل هاي آزاد شده از هر گروه حساب ، بر اساس سنخیت و  ؛ بدان معنا است کهوضعیت یاد شده 

این یعنی حرفه اي شدن و  جنسیت و ماهیت شان به طبقه مناسب سنخ و جنس و ماهیت خودشان رفته اند

یک سرفصل از یک طبقه  -البته به لحاظ شکلی–ضمنا از این به بعد همانند حسابداري بازرگانی (چیدمان سرفصل ها 

حساب با یک سرفصل از یک طبقه دیگر حساب حسب مورد و بنا به اقتضاي کاري تعامل نموده و یک رویداد مالی را شکل 

 .)نقدي بدین گونه نبودمی دهند که عرض شد سابقا در حسابداري 

ي سابق درون قفس گروه حسابها و داخل مرز جدا ل هاسرفص ؛بنا به اقتضائات نظام حسابداري تعهدي این و  بنابر

عملیات حسابداري  6گرد آمده اند تا براي  طبقه حساب 9 درون یک محیط در قالببه  ازهم دو محیط حسابداري

عملیات دو اوال در مواردي پیش خواهد آمد که ترکیبی از ضمنا متذکر می گردد که ؛ . بازیگري و نقش آفرینی نمایند

(بعنوان مثال هنگامی که دارایی ها تجدید ارزیابی می شوند چنانچه با را در یک رویداد مالی واحد ثبت نماییم  حسابداري

کاهش ارزش مواجه شوند بایستی براي آنها هزینه در نظر گرفت که ثبت رویداد مالی مربوط به این وضعیت ترکیبی از 

 ثانیارمایه اي براي قسمت شناسایی قیمت تجدید ارزیابی شده است). عملیات جاري براي قسمت هزینه آن و عملیات س

هستند شش گانه حسابداري عملیات چنانچه بخواهیم بدیل و بدلی براي گروه حساب هاي سابق قائل باشیم ، همین 
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ه به (البته قصد آن نیست که شش عملیات حسابداري با گروه حسابهاي سابق برابر دانسته شود بلکه صرفا با توج

 .کارکرد ظاهري و شکلی که شش عملیات حسابداري با گروه حسابهاي سابق دارند ، این تشبیه بعمل آمده)

،  رابطه بین حسابها به شکل حرفه ايتوضیح کاملتر اینکه در نظام حسابداري قبلی بدلیل نبودن امکان برقراري 

خروجی هاي مناسب و درخوري را هم نمی توانستیم از نتیجه کار حسابها داشته باشیم اما در نظام فعلی با قائل 

که سه طبقه اول (دارایی ها ، بدهی ها ، ارزش خالص) حسابهاي - طبقه حساب 9در قالب  رابطه بین حسابهاشدن 

ی شده از طرف دولت ، هزینه ها ، وجوه ارسالی به خزانه) دائم بوده و چهار طبقه بعدي (درآمدها ، درآمدهاي شناسای

انتظار داریم نتیجه تعامل حسابهاي موقت به شکل خالص تغییر در وضعیت مالی به  -حسابهاي موقت هستند

حسابهاي دائم انتقال یافته و تعامل حسابهاي دائم با یکدیگر نیز مشخص کننده ارزش خالص شخصیت حقوقی باشد 

ي شدن نگاه به حسابها و سرفصل ها ، یعنی حرفه اي شدن ثبت و ضبط رویدادهاي مالی حرفه او این یعنی 

 دستگاههاي اجرایی ، یعنی حرفه اي شدن خروجی ها و ...

، دو نمودار طراحی شده که با دقت در آنها بهتر  گفتاربراي واضح تر و نمایان تر بودن مطالب بیان شده تا این جاي 

 می توان به برخی توجیهات گفته شده پی برد.  
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سمت حسابداري نقدي به از  ساختار حسابغییرات و ریخت شناسی ت تغییرات کلیریخت شناسی اکنون که با 

 خوشه بندي ساختار حساب بصورت عملی آشنا شویم.زمان آن است که براي تعهدي آشنا شدیم ، حسابداري 

ست که؛ بین سطوح شناخته شده حساب (طبقه ، ا منظور از خوشه بندي (ایجاد نمودار درختی) ساختار حساب این

کل به جزء و سلسله مراتبی ایجاد کنیم به نحوي که یک پیوند معنا دار کل ، معین ، تفصیل ، جزء تفصیل) ارتباط 

همانند ارتباط بین مویرگ با رگ و شاهرگ یا د (یایوجود ببه بین انتهایی ترین اجزاء با اجزاء قبل از خود تا اجزاء اولیه 

 ).ارتباط بین ساقه با شاخه و تنه درخت

طبقه حساب را بنویسیم و سپس حساب هاي کل هر طبقه  9نام  )EXLEتصور نمایید در نرم افزار صفحه گسترده (

یک درخت از سرفصل  ، تا اینجاي کار .حساب کل را نیز جلو سرفصل کل آن بنویسیم هررا جلو آنها و معین هاي 

چرا که  ، احساس نمی شودحسابها ایجاد کرده ایم که فقط سطح تفصیل آن نیست. تا این قسمت از کار دشواري 

به شکلی به شکل دستوري یعنی م حسابداري نام طبقات حساب و نام سرفصل حساب ها را در سطح کل و معین نظا

ترسیم کرده را و ما نیز درخت ارتباطی آنها  ، آورده است)نه کم کنیم ، نه اضافه کنیم( که ما ملزم به رعایت آن هستیم

است سطح تفصیل حسابها را به رشته خوشه بندي دشواري و پیچیدگی از آن جایی شروع می شود که قرار  .ایم

اضافه نماییم چراکه حساب در سطح کل و معین ، یک نام است اما در سطح تفصیل ما با نام روبرو نیستیم بلکه با 

و یک سلسله متغیر ها (مفاهیم / عوامل / پارامترها) مواجهیم که باید آنها را براي متمایز ساختن حالت هاي حساب 

 بکار ببندیم.ر برآورده ساختن نیازهاي اطالعاتی و نیازهاي گزارشگري به منظو

وقتی ما می گوییم بودجه اعتبار هزینه [معین] از سرفصل  مثالبطور مثال اینست که؛  "حالت حساب"منظور از 

تامین اعتبار در چه اعتبار هزینه از حیث منبع بودجه بودجه واحد گزارشگر [کل] ، ما هنوز نمی دانیم منظور از 

(مصوب ،  ، از حیث مشخصات تامین اعتبار در چه وضعیتی است است (عمومی ، اختصاصی ، سایر منابع)وضعیتی 

تا در موقع لزوم جهت ثبت یک رویداد مالی ،  ابالغی) و ... که همه اینها در سطح تفصیل حساب باید دیده شود

 .مال حساب بکار بندیمسرفصل هاي مختص هر وضعیت را به درستی در اع

بنا براین هنر و مهارت ما در چینش یا خوشه بندي ساختار حساب در سطح تفصیل (همانطور که در باال نیز به آن 

سرفصل را  هراشاره شد) اینست که؛ کلیه متغیر ها (مفاهیم / عوامل / پارامترها)ي اثر گذار در سطح تفصیل 

مرتب کنیم ، آنها را با یکدیگر ترکیب کنیم تا در نهایت سله مراتبی و سلاز کل به جزء  حسب مورد بشناسیم ،

رشته سرفصل حساب را تا عمق مفاهیم موجود در سطح تفصیل پیش ببریم تا در نهایت مقاصد منظور شده بتوانیم 

 در یک سرفصل را براي کاربرد در گردش عملیات حسابداري بکار ببندیم.

، در  هستند موثر بر سطح تفصیل حسابهامورد بحث که اهیم / عوامل / پارامترها)ي یاد آور می شود که متغیر ها (مف

جدول حسابها و در ستون حسابهاي تفصیل کتاب نظام حسابداري تعهدي تدوین شده از سوي اداره کل هماهنگی و 

وتکل تبادل خزانه داریکل کشور آورده شده است و در جدول حسابهاي پرتلفیق حسابها و روش هاي حسابداري 

 نیز بصورت جمع و جور ذکر شده است. 32تا  25الکترونیک صورتهاي مالی ماهانه براي سامانه سناما از صفحه 
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عوامل اجرایی در ذیحسابی هاي دستگاههاي دولتی با هر نرم افزار حسابداري مورد استفاده ، بایستی آنها را به نوعی 

الزامی بیان می گردد که رعایت آن  خصوص سرفصل حساب در سطح معیننکته اي در م افزار خود بگنجانند. نر در

 : است بسیار مفیدبراي گردش صحیح عملیات حسابداري نیست اما 

با مطالعه دقیق کتاب نظام حسابداري تعهدي تدوین شده از سوي اداره کل هماهنگی حساب ها و روش هاي 

راي توضیح در خصوص شرح عملیات حسابداري براي هر یک بحسابداري خزانه داریکل کشور ، متوجه می شویم که 

حسابداري عملیات جاري ، حسابداري عملیات سرمایه اي ، حسابداري حقوق مستمر از عملیات هاي شش گانه حسابداري (

) در ابتداي فصل مربوطه ، ابتدا جدول حساب کارکنان ، حسابداري سپرده ، حسابداري درآمد و حسابداري موارد خاص

ورده شده و سپس در موقعیت هاي مختلف شرح عملیات حسابداري مربوطه قید شده است. جدول حسابی که براي آ

هر عملیات حسابداري آورده شده ، در واقع از داخل جدول کلی حسابها به فراخور نیاز آن عملیات حسابداري انتخاب 

 شده است.

حالتی  –در سطح معین را در دو حالت می بینیم: یک سرفصل حساب  ؛ما وقتی دقت می کنیم متوجه می شویم که

حالتی که یک  –مشاهده کنیم. دو در دو یا چند عملیات حسابداري  را یک سرفصل حساب در سطح معینکه 

 یم. این بدان معناست که؛ چنانچهنکمی فقط در یک عملیات حسابداري مشاهده  سرفصل حساب در سطح معین را

در سطح عملیات حسابداري مشاهده شده باید از آن سرفصل معین یک کد حساب  فقط در یکمعین سرفصل  یک

باید به تعداد موجود ، معین داشته باشیم و چنانچه یک سرفصل معین در دو یا چند عملیات حسابداري مشاهده شد 

(مثال: سرفصل آن سرفصل معین در عملیات حسابداري هاي مشاهده شده ، کد حساب در سطح معین داشته باشیم. 

در عملیات حسابداري جاري و یک بار هم در عملیات حسابداري حقوق مستمر کارکنان دیده می  ربودجه اعتبار هزینه یک با

شود که بایستی یک کد حساب در سطح معین از این سرفصل ، مخصوص عملیات جاري داشته باشیم و یک بار هم کد 

عملیات حسابداري حقوق مستمر کارکنان داشته باشیم تا به هنگام نیاز  حساب در سطح معین از همین سرفصل ، مخصوص

مثال دیگر اینکه: سرفصل بودجه اعتبار سرمایه فقط  براي اعمال حساب ، هر کدام بجاي خودشان به درستی استفاده شوند.

یک کد حساب در سطح معین فقط یکبار و آنهم در حسابدراي عملیات سرمایه اي مشاهده شده است. بنابراین کافی است که 

بگذاریم به نحوي  انشعاب در معینآنهم براي عملیات حسابداري سرمایه اي داشته باشیم. ما اسم این وضعیت را می توانیم 

که؛ انشعاب باعث تغییر نام یا اختراع یک معین جدید نشود و صرفا یک سرفصل معین با همان نام و حفظ همان ویژگی ها 

لیات حسابداري و یک یا چند بار دیگر هم براي سایر عملیات حسابداري هایی که نام سرفصل معین را در یکبار براي یک عم

 کرده ایم ، کد حساب داشته باشیم).آن مشاهده 

تاکید می گردد انشعاب ایجاد کردن براي سرفصل هاي معین با رعایت توضیحات داده شده ، لطمه اي به واحد بودن اعمال 

ري در حسابداري تعهدي نخواهد زد. با انشعاب ایجاد کردن در سطح معین ، ما قادر خواهیم بود که از هر حساب و گزارشگ

 عملیات حسابداري یک تراز جداگانه داشته باشیم و در عین حال ، تراز معین واحد و تراز کل واحد هم داشته باشیم. 

و به هنگام رعایت منطق تفکیک حسابها در سطح ذکر این نکته هم ضروري به نظر می رسد که در ساختار نویسی 

یک سلسله الزامات عمومی و مشترك که هر ذیحسابی  تفصیل ، متوجه این قضیه باشیم که؛ ما از طرفی مواجهیم با
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یک سلسله الزامات خاص هر از طرفی هم مواجهیم با در خوشه بندي (نمودار درختی) ملزم به رعایت آن می باشد و 

و این طور نیست که نیاز باشد همه حالت  که ذیحسابی ها با توجه به نیاز خود آن را بکار می بندند دستگاه اجرایی

 هاي قابل تصور از یک خوشه بندي پر و پیمان را در ساختار حساب خود بگنجانیم.

 ارائه می گردد :گانه حساب با صورتهاي مالی  9ارتباط بین طبقات اوي نمودار حدو در ادامه 

 

 

 

 

 : رویدادهاي مالی به لحاظ اعمال حساب و گزارشگري 1شماره  نمودار 
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 : ارتباط بین طبقات حساب با صورتهاي مالی در حسابداري تعهدي 2شماره  نمودار 

 

 

 

 بر مبناي تعهدي : در نظام حسابداري بخش عمومی "گردش عملیات حسابداري "ریخت شناسی  -3

همانطور که در مطالب پیشین هم ذکر شد ، گردش عملیات حسابداري در نظام حسابداري قبلی در قالب گروه 

بود. با هر بار ثبت یک رویداد مالی در نظام قبلی ، در واقع پیمانه آن حسابهاي شناخته شده و بصورت وظیفه اي 

ال حساب براي آن گروه حساب به شمار می گروه حساب را پر می کردیم و تراز هر گروه حساب نشانگر صحت اعم

 (در واقع همان تراز تجمیع شده گروه حسابها)آمد و چنانچه همه گروه حسابها این موازنه را داشتند ، تراز کل حسابها 

(البته منظور از هم بدون شک موازنه داشت و این نشانه صحت اعمال حساب در سطح کلیه حسابها به شمار می آمد 

نام چنین وضعیتی را  )."محتواي کار"است و نه  "کار شکل"صحت اعمال حساب در اینجا ، صحت اعمال حساب به حسب 

گذاشت و معلوم است که وقتی وظایف بصورت جزیره اي و بی ارتباط باهم  "نظام دریافت و پرداخت ها"می توان 

 نمود.باشند ، نمی توان از آن صورت مالی استخراج 

مد نظر نیست و همانطور که  موازنهبرقرار شده و صرفا  رابطهدر حسابداري تعهدي بین سرفصل ها با نگاه حرفه اي 

قبال هم ذکر شد رابطه بین حسابها و قائل شدن به دسته بندي موقت و دائم براي حسابها ، اعمال حساب رویدادهاي 

صورتهاي مالی و گزارش هاي مدیریتی) می رساند. درست است که مالی را به مفاهیم عمیق تر حسابداري (استخراج 

در نظام جدید حسابداري با هر بار ثبت رویدادهاي مالی در واقع پیمانه یکی از شش عملیات حسابداري را پر می 
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گانه حساب یک رابطه سنخیتی با مشابهت باال قائل  9به حکم اینکه بین سرفصل ها در قالب طبقات کنیم ، اما 

هستیم بنابراین با تعاریفی که از رابطه بین حسابها در حسابداري می شناسیم ، انتظارات جدیدي در خروجی کارها 

 پیش می آید که هرگز در مبنا و روش قبلی این چنین نبود.

می  عنوان گردید ، براي شناخت شکل (ریخت) جدید پدیده هاي تغییر یافته ،بنا به مطالبی که در ابتداي این جزوه 

، بنابراین در اینجا نیز  بهترین شکل مقایسه ، مقایسه بین شباهت ها و تفاوت هاستتوان از ابزار مقایسه سود جست. 

یک مشابهت عمده و یک تفاوت عمده را در موضوعی که مورد بحث داریم (گردش عملیات حسابداري) پی می 

ي از شکل اعمال حساب در حسابداري تعهدي دست گیریم تا از رهگذر آن به شناخت بهتر ، دقیق تر و عمیق تر

    یابیم.   

اعمال حساب در حسابداري بخش عمومی به واسطه وجود نظام بودجه ریزي و ورود جریان هاي نقد به درون واحد 

گزارشگر از مسیر چرخه تخصیص اعتبار ، خواهی نخواهی با سرفصل هاي بودجه اي همراه است. بدین معنا که ما در 

حسابداري بخش عمومی از دو نوع (گونه) سرفصل براي ثبت رویدادهاي مالی استفاده می کنیم. یک دسته سرفصل 

نظام قبلی حسابداري و هم در و دسته دیگر هم سرفصل هاي مالی. این وضعیت  (کنترل بودجه اي) هاي بودجه اي

همواره در ترکیبی از سرفصل هاي ی در بخش عموماعمال حساب  حاکم است یعنیدر نظام جدید حسابداري  هم

 تا این جاي کار مشابهت بزرگ بین دو نظام قبلی و جدید گفته شد. د.ومالی و بودجه اي انجام می ش

اعمال حساب هم نظام قبلی و هم در نظام فعلی  ؛اینکه بزرگ تر مشابهت کوچکتر اما در راستاي همین مشابهت

فی المثل اگر قبال در یک پرداخت غیر قطعی همانند پیش پرداخت ،  ند.سرفصل هاي مالی آن چنان تغییري نکرده ا

آن یعنی بانک را بستانکار می کردیم ، در نظام جدید هم  طرفسرفصل پیش پرداخت را بدهکار و سرفصل مالی 

بانک  همین کار می کنیم و اگر قبال براي خرجکرد در خصوص دارایی در جریان تکمیل ، آنرا بدهکار کرده و سرفصل

بستانکار می شد ، در نظام جدید هم همین وضعیت است و اصال به یک معنا اعمال حساب سرفصل هاي مالی به 

البته ناگفته نماند که تغییراتی در نام و جانمایی سرفصل هاي مالی و حتی ورود ( همین منوال بوده ، هستند و خواهند بود.

م جدید داریم اما بهر حال شناخت و تحلیل سرفصل هاي مالی آن چنان بازیگران جدید به جمع سرفصل هاي مالی در نظا

 .)سخت نیستند هرچند که سرفصل هاي بودجه اي هم همین طورند

ما با این جدا کردن مجازي سرفصل هاي مالی و بودجه اي در تحلیل گري هایمان ، هم کار تحلیل خودمان را راحت 

می شویم. پس قرار بگذاریم که براي شناخت بهتر و سریعتر و راحت تر  تر می کنیم و هم به راحتی متوجه تغییرات

رویدادهاي مالی در نظام جدید حسابداري بخش عمومی ، مجازا سرفصل هاي مالی و بودجه اي را از یکدیگر جدا 

و بعضا تصور نماییم. این جداسازي مجازي به ما کمک می کند که با کیفیت بهتري بتوانیم رویدادهاي مالی جدید 

 نوپدید را تحلیل کرده و به اعمال حساب صحیح و بی نقصی برسیم.

و چنانچه ما درك خوبی از نحوه بازیگري  سرفصل هاي بودجه اي هستند که نحوه اعمال حسابشان تغییر کردهاما 

سرفصل هاي بودجه اي در اعمال حساب ها پیدا کنیم ، قطعا با یک جهش بزرگ در فهم و درك نظام جدید 
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(یاد آوري می نماید این جهش بزرگ در فهم و درك نظام جدید به لحاظ شکلی مد نظر حسابداري مواجه خواهیم شد 

بهتر است براي فهم نظام جدید حسابداري ابتدا . همین جا ذکر این نکته خالی از اشکال نیست که اصوال است و نه محتوایی

چرا که هم راحت تر است و هم به این شکل بهتر  د پیدا کنیمبه مبحث ورو محتواییو سپس به لحاظ  شکلیبه لحاظ 

 .  جواب می گیریم)

اینک با مقدمه چینی ذکر شده ، با توضیحات و نمودارهایی قرار است به وضوح متوجـه بشـویم کـه گـردش عملیـات      

 حسابداري در یک نگاه ریخت شناسانه در چه وضعیتی بوده و به چه وضعیتی در آمده است.

 رویـداد مـالی مربـوط بـه      ابالغیه بودجه یا موافقت نامه به دسـتگاه حسابداري قبلی با واصل شدن  در نظام ،

 اعتبار مصوب سال ثبت می شد این وضعیت هم براي اعتبارات هزینه اي بود و هم براي اعتبارات سرمایه اي:

 :نظام حسابداري قبلی در اعتبارات هزینه اي 

  *** اعتبار مصوب

 *** اجراییدستگاه  

 : نظام حسابداري قبلی در اعتبارات سرمایه اي

  *** اعتبار مصوب

 *** دستگاه اجرایی 

 

      بـه دسـتگاه ، هماننـد نظـام قبلـی      در حسابداري تعهدي نیز با واصل شدن ابالغیه بودجـه یـا موافقـت نامـه

بـا  حسب مورد براي اعتبارات هزینـه اي یـا سـرمایه اي    حسابداري رویداد مالی مربوط به اعتبار مصوب سال 

 ثبت می شود :ساز و کار جدید خودش 

  اعتبار مصوب

 *** اعتبار هزینه

 بودجه واحد گزارشگر 

 *** بودجه اعتبار هزینه

  اعتبار مصوب

 *** اعتبار سرمایه اي

 بودجه واحد گزارشگر 

 *** بودجه اعتبار سرمایه اي

 

  بعدي با هر بار تخصیص گرفتن ، از میزان سرفصل اعتبـار مصـوب کسـر شـده و بـه حجـم سرفصـل        در گام

 تخصیص اعتبار اضافه می گردید :
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 در اعتبارات هزینه اي نظام حسابداري قبلی : 

  *** تخصیص اعتبار 

 *** اعتبار مصوب 

 در اعتبارات سرمایه اي نظام حسابداري قبلی :

  *** تخصیص اعتبار

 *** اعتبار مصوب 

 

  حسب مورد براي اعتبارات هزینـه اي  در حسابداري تعهدي نیز با گرفتن تخصیص اعتبار ، رویداد مالی آن را

 با ساز و کار جدید ثبت می نماییم :یا سرمایه اي 

  اعتبار ات تخصیص یافته

 *** اعتبار هزینه تخصیص یافته

 اعتبار مصوب 

 *** اعتبار هزینه

  اعتبارات تخصیص یافته

 *** اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته

 اعتبار مصوب 

 *** اعتبار سرمایه اي

 

  با تنظیم درخواست وجه و ارسال آن به خزانه ، تقاضاي واریز وجه اعتبارات تخصیص یافته صورت می گرفت

 که به شرح زیر عمل می شد:   

 : در اعتبارات هزینه اي نظام حسابداري قبلی

  *** درخواست وجه

 *** تنخواه گردان حسابداري 

  *** بانک اعتبارات هزینه  

 *** درخواست وجه 

 در اعتبارات سرمایه اي نظام حسابداري قبلی :

  *** درخواست وجه

 *** تنخواه گردان حسابداري 
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  *** بانک اعتبارات سرمایه اي 

 *** درخواست وجه 

 

  ، براي اعتبـارات  فرم درخواست وجه حسب مورد در حسابداري تعهدي نیز بر اساس اعتبارات تخصیص یافته

 تنظیم و از خزانه تقاضاي واریز وجه اعتبارات تخصیص یافته می شود :هزینه اي یا سرمایه اي 

  موجودي نقد

 *** بانک پرداخت اعتبارات هزینه اي

 اعتبارات تخصیص یافتهدریافتی از خزانه از محل  

 *** دریافتی بابت عملیات جاري

  موجودي نقد

 *** بانک پرداخت اعتبارات سرمایه اي

 دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته 

 *** دریافتی بابت عملیات سرمایه اي

 

  چنانچه از محل اعتبارات تخصیص یافته وجوهی به واحدهاي استانی یا سایر دستگاههاي اجرایی دیگر حواله

 ثبت می شد :ابالغ می گردید در نظام حسابداري قبلی رویداد مالی بشرح زیر 

 در اعتبارات هزینه اي نظام حسابداري قبلی :

  *** درخواست وجه

 *** تنخواه گردان موقت حسابداري 

  *** بانک پرداخت اعتبارات هزینه اي

 *** درخواست وجه 

  *** حوالجات

 *** تخصیص اعتبار 

 در اعتبارات سرمایه اي نظام حسابداري قبلی :

  *** درخواست وجه

 *** تنخواه گردان موقت حسابداري 

  *** بانک پرداخت اعتبارات سرمایه اي

 *** درخواست وجه 

  *** حوالجات

 *** تخصیص اعتبار 
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     در نظام حسابداري جدید ، فرآیند ابالغ اعتبار به واحدهاي استانی یا سایر واحدهاي گزارشـگر حسـب مـورد

 هزینه اي یا سرمایه اي به شرح زیر ثبت و اعمال حساب می گردد : براي اعتبارات

  موجودي نقد

 *** بانک پرداخت اعتبارات هزینه اي

 از محل اعتبارات تخصیص یافتهدریافتی از خزانه  

 *** دریافتی بابت عملیات جاري

  حواله ها

 *** حواله اعتبار هزینه

 اعتبارات تخصیص یافته 

 *** اعتبار هزینه تخصیص یافته

  دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته

 *** دریافتی بابت عملیات جاري

 موجودي نقد 

 *** اعتبارات هزینه ايبانک پرداخت 

  موجودي نقد

 *** اي سرمایهبانک پرداخت اعتبارات 

 دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته 

 *** سرمایه ايدریافتی بابت عملیات 

  حواله ها

 *** حواله اعتبار سرمایه اي

 اعتبارات تخصیص یافته 

 *** اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته

  دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته

 *** دریافتی بابت عملیات سرمایه اي

 موجودي نقد 

 *** بانک پرداخت اعتبارات سرمایه اي

 

  را بین دو وضعیت نظام حسابداري قبلی و فعلی مقایسه می کنیم : خرجدر گام نهایی ، رویداد مالی ناظر به   

 نظام حسابداري قبلی (خرج قطعی) :در اعتبارات هزینه اي 

  *** هزینه

 *** تامین اعتبار

 *** ذخیره تامین اعتبار
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 *** تنخواه گردان حسابداري

 *** بانک پرداخت هزینه اي 

 *** تامین اعتبار

 *** ذخیره تامین اعتبار

 *** کنترل تخصیص اعتبار

 غیر قطعی) : در اعتبارات هزینه اي نظام حسابداري قبلی (خرج

ــت/علی  ــیش پرداخـــ پـــ

ــردان   ــاب/تنخواه گـ الحسـ

 پرداخت

*** 

 

 *** تامین اعتبار

 *** تنخواه گردان حسابداري

 *** بانک پرداخت هزینه اي 

 *** ذخیره تامین اعتبار

 *** کنترل تخصیص اعتبار

 در اعتبارات سرمایه اي نظام حسابداري قبلی (خرج قطعی) :

  *** ثابت/درجریان تکمیلدارایی 

 *** تامین اعتبار

 *** ذخیره تامین اعتبار

 *** تنخواه گردان حسابداري

 *** بانک پرداخت سرمایه اي  

 *** تامین اعتبار

 *** ذخیره تامین اعتبار

 *** کنترل تخصیص اعتبار

 در اعتبارات سرمایه اي نظام حسابداري قبلی (خرج غیر قطعی) :

ــیش ــت/علی  پـــ پرداخـــ

ــردان   ــاب/تنخواه گـ الحسـ

 پرداخت

*** 

 

 *** تامین اعتبار

 *** تنخواه گردان حسابداري

 *** بانک پرداخت سرمایه اي 

 *** ذخیره تامین اعتبار

 *** کنترل تخصیص اعتبار

 



 

٢۵ 

 ، به هنگام خرجکرد حسب مورد براي اعتبارات هزینه اي یـا سـرمایه اي بـه شـرح      در نظام حسابداري جدید

 زیر ثبت و اعمال حساب را انجام می دهیم :

 خرج قطعی : -1

  هزینه

 *** )8تا1هزینه (فصل 

 موجودي نقد 

 *** بانک پرداخت هزینه اي

  اعتبار تامین شده

 *** اعتبار هزینه تامین شده

 یافتهاعتبار تخصیص  

 *** اعتبار هزینه تخصیص یافته

  اعتبار مصرف شده

 *** اعتبار هزینه مصرف شده

 اعتبار تامین شده 

 *** اعتبار هزینه تامین شده

دارایی ها ثابت مشهود / نامشـهود/ سـرمیه گـذاري هـاي     

 بلند مدت / سایر دارایی ها

 

یکی از سرفصل هاي معین 

 دارایی ها حسب مورد
*** 

 موجودي نقد 

 *** بانک پرداخت سرمایه اي

  اعتبار تامین شده

 *** اعتبار سرمایه تامین شده

 اعتبار تخصیص یافته 

 *** اعتبار سرمایه تخصیص یافته

  اعتبار مصرف شده

 *** اعتبار سرمایه مصرف شده

 اعتبار تامین شده 

 *** اعتبار سرمایه تامین شده

 خرج غیر قطعی : -2

  پیش پرداخت ها / علی الحسابموجودي نقد / 

پـیش پرداخـت جــاري / علـی الحســاب    

 جاري/ تنخواه گردان پرداخت جاري
*** 
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 موجودي نقد 

 *** بانک پرداخت هزینه اي

  اعتبار تامین شده

 *** اعتبار هزینه تامین شده

 اعتبار تخصیص یافته 

 *** اعتبار هزینه تخصیص یافته

  پرداخت هاي غیر قطعیاعتبار 

 *** اعتبار هزینه پرداخت هاي غیر قطعی

 اعتبار تامین شده 

 *** اعتبار هزینه تامین شده

  موجودي نقد / پیش پرداخت ها / علی الحساب

/ علی الحساب  سرمایه ايپیش پرداخت 

ــرمایه اي  ــت  س ــردان پرداخ ــواه گ / تنخ

 سرمایه اي / موجودي ها

*** 

 موجودي نقد 

 *** بانک پرداخت سرمایه اي

  اعتبار تامین شده

 *** اعتبار سرمایه تامین شده

 اعتبار تخصیص یافته 

 *** اعتبار سرمایه تخصیص یافته

  اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی

 *** اعتبار سرمایه پرداخت هاي غیر قطعی

 اعتبار تامین شده 

 *** اعتبار سرمایه پرداخت هاي غیر قطعی

 

همانطور که در رویدادهاي مالی فوق مالحظه گردید و با عنایت به توضیحات قبلـی ، چنانچـه بـا دقـت بـه رویـدادها       

، کما فی السـابق  نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که قسمت سرفصل هاي مالی در وضعیت قدیم و جدید نظام مالی 

 که تغییر یافته اند. بوده و این سرفصل هاي بودجه اي رویدادهاي مالی هستند

در نظام قبلی زمانی که برابر ابالغیه یا موافقت نامه ، اعتبار مصوب سال را ثبت می کردیم ، سرفصل اعتبار مصوب بـه  

ام فعلی میزان مندرج در موافقت نامه بدهکار و سرفصل دستگاه اجرایی بستانکار می گردید که ابن رویداد مالی در نظ

اعتبار مصوب در مقیاس هزینه اي و در سطح معین بـا نـام اعتبـار    سرفصل کل که ، قط ایننیز به همین شکل است ف

بودجـه واحـد   سرفصـل کـل   با نام اعتبار سرمایه اي بـدهکار شـده و    معیندر سطح و هزینه و در مقیاس سرمایه اي 
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و در سطح معین یـا  ایه اي سرمهزینه اي و در سطح معین با نام بودجه اعتبار هزینه و در مقیاس گزارشگر در مقیاس 

 نام اعتبار سرمایه اي بستانکار می شود.

تخصیص از طرف خزانه ، در نظام قبلی سرفصل تخصیص اعتبار بدهکار و سرفصل اعتبار مصوب نیز بستانکار با هر بار 

یافتـه در  می گردید. همین رویداد مالی در نظام فعلی به همین منوال است فقط اینکه سرفصل کل اعتبـار تخصـیص   

مقیاس هزینه اي و در سطح معین با نام اعتبار هزینه تخصیص یافته و در مقیاس سرمایه اي و در سطح معین با نـام  

اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته بدهکار شده و سرفصل کل اعتبار مصوب در مقیاس هزینه اي و در سـطح معـین بـا    

  معین با نام اعتبار سرمایه اي بستانکار می گردد.   حدر سط نام اعتبار هزینه و در مقیاس سرمایه اي و

به هنگام ارسال حواله به دیگر واحدهاي گزارشگر ، هم در نظام قبلی و هم در نظام فعلی حواله ها کاهنـده تخصـیص   

 هستند. بنابر این مطابق رویداد مالی که براي آنها توضیح داده شد ، عمل می شود.

اعتبار دارد ، برمبناي آن با پر کردن فرم درخواست وجه تقاضاي دریافت نقـدینگی   زمانی که واحد گزارشگر تخصیص

براي مخارج دستگاه متبوع خود را می نماید. در نظام قبلی کلیه وجوه دریافتی از خزانه بابت اعتبارات تخصیص یافته 

ه گردان حسـابداري محـدود بـه    با سرفصل تنخواه گردان حسابداري شناسایی می شد. اما در نظام فعلی مفهوم تنخوا

زمانی است که در موقعیت چند ماهه ابتداي سال قرار داریم و هنوز ابالغیه یا موافقت نامه و تخصیصی وجود نـدارد و  

الجرم وجوهی که خزانه به واحد گزارشگر می دهد بایستی بجاي سرفصل دریافتی ازخزانه از محل اعتبارات تخصیص 

ت ها (پیش دریافت اعتبار هزینه و پیش دریافت اعتبـار سـرمایه حسـب مـورد) اسـتفاده      از سرفصل پیش دریافیافته 

. از آنجا که ما در اینجا قصد برقراري مقایسه کلی گردش عملیات حسابداري بین نظام قبلی و فعلی را داریـم ، از  شود

عتبارات تخصـیص یافتـه در نظـر مـی     ادریافتی از خزانه از محل اینرو دریافت وجه از خزانه را در مثال خود برمبناي 

این زمانی که از خزانه وجوهی دریافت می شود ، سرفصل هاي بانک پرداخت اعتبارات هزینه اي و بانـک   نابرگیریم. ب

پرداخت اعتبارات سرمایه اي (معین هاي سرفصل کل موجـودي نقـد) حسـب مـورد بـدهکار شـده و سرفصـل هـاي         

اي (معین هاي سرفصل کل دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافتـه) حسـب    دریافتی بابت عملیات جاري و سرمایه

مورد بستانکار می شوند.  تا این جاي کار شکل رویدادهاي مالی در هر دو وضعیت قبلی و فعلـی نظـام مـالی یکسـان     

یات حسابداري در گردش عمل هستند. در ادامه که قرار است رویدادهاي مالی ناظر به خرج را بررسی کنیم ، تفاوت ها

 بین نظام قبلی و فعلی آشکار خواهد شد. آن هم در سطح سرفصل هاي بودجه اي

براي برآورده شده اهداف شخصیت حقوقی ، ناگزیر بایستی وجوه نقد به خرج تبـدیل شـوند. بنـابراین سرفصـل مـالی      

قطعی یا غیر قطعـی (غیـر نقـد)    بانک (نقدینگی) با هر بار خرج در واقع جاي خود را به سرفصل هاي خرجکرد اعم از 

اکنون سرفصل هاي بودجه اي همراه با خرج را بررسی می کنیم تا تفاوت شکل و ریخت کـار را در مقایسـه   می دهد. 

در نظام قبلی با هر بار خرج سرفصل هاي تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار بـا  بین نظام قبلی و فعلی متوجه بشویم. 

نا هستیم و در رویدادهاي مالی فوق دیده می شـود حضـور دارنـد و در کنـار آنهـا سرفصـل       همان ساز و کاري که آش

بودجه اي تنخواه گردان حسابداري با هر بار خرج بدهکار شده و سرفصل کنترل تخصـیص اعتبـار نیـز بسـتانکار مـی      
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(بعنوان سرفصل مالی کـه  بانک  شود. با حضور این دو سرفصل در رویدادهاي مالی ناظر به خرج ، اوال همواره موازنه بین

حفـظ   (بعنوان سرفصل بودجه اي متناظر براي نشان دادن نقدینگی)با تنخواه گردان حسابداري  نقدینگی را نشان می دهد)

(بعنوان سرفصل هایی که خرجکرد یا غیـر نقـد را نشـان    و برقرار بوده ثانیا بین سرفصل هاي پرداخت قطعی و غیر قطعی 

 (بعنوان سرفصل بودجه اي متناظر بـراي نشـان دادن خرجکـرد یـا غیـر نقـد)      ل کنترل تخصیص اعتبار با سرفص می دهند)

 موازنه شکل می گرفت.

در نظام جدید سرفصل هاي مالی با هر بار خرج با توجه به توضیحاتی که ذکر آن گذشت همانند نظام قبلی عمل مـی  

سرفصل هاي اعتبار هزینه یا اعتبار سـرمایه تـامین   ؛ ار خرج کنند و اما سرفصل هاي بودجه اي در نظام جدید با هر ب

شده (معین هاي سرفصل کل اعتبار تامین شده) حسب مورد بدهکار و سرفصل هاي اعتبار هزینه یـا اعتبـار سـرمایه    

بستانکار مـی شـوند. در مرحلـه بعـدي     حسب مورد تخصیص یافته (معین هاي سرفصل کل اعتبارات تخصیص یافته) 

سرفصل هاي اعتبار هزینه یا اعتبار سرمایه تامین شده که بدهکار بود ، بستانکار شده و چنانچه با یک خرج با ماهیـت  

قطعی مواجه باشیم اعتبار هزینه یا اعتبار سرمایه مصرف شده (معین هاي سرفصل کل اعتبارات مصرف شده) حسـب  

پرداخت هاي غیـر  ه با یک خرج با ماهیت غیر قطعی مواجه باشیم اعتبار هزینه یا اعتبار سرمایه مورد بدهکار و چنانچ

 قطعی (معین هاي سرفصل کل اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی) حسب مورد بدهکار می گردد.  

بداري پـا بپـاي   با توجه به این توضیحات در می یابیم که؛ در نظام قبلی با هر بار خرج از میزان تنخـواه گـردان حسـا   

کسر شدن از بانک کسر می شد و همزمان به میزان پرداخت صورت گرفته سرفصل کنترل تخصیص اعتبـار بسـتانکار   

می شد که با این کار اوال بین نقدینگی با سرفصل متناظر بودجه اي آن (تنخواه گردان حسابداري) موازنه برقـرار بـود   

ناظر بودجه اي آن (کنترل تخصیص اعتبار) موازنه ایجاد مـی شـد و ایـن    و ثانیا بین غیر نقد(خرجکرد) با سرفصل مت

موازنه همواره برقرار بود و کال یک ابزار کنترلی هم بحساب می آمد. نکته اي که در اینجـا الزم اسـت یـادآوري بشـود     

یص اعتبـار  اینکه در نظام قبلی با هر بار خرج بجاي بستانکار شدن سرفصل تخصیص اعتبار ، سرفصـل کنتـرل تخصـ   

، بـه سرفصـل   بستانکار می شد و در انتهاي سال به میزان کل مانده انباشته شده سرفصـل کنتـرل تخصـیص اعتبـار     

تخصیص اعتبار بسته می شد که با این کار مانده سرفصل کنترل تخصیص اعتبار صفر می شـد و سرفصـل تخصـیص    

له اعتبار تخصیص یافته جذب نشـده بـود ، در نهایـت بـه     اعتبار نیز یا صفر می شد و یا اگر مانده اي داشت که به منز

 سرفصل دستگاه اجرایی بسته می شد.

و اما در نظام جدید با هر بار خرج این خود اعتبار تخصیص یافته است که بستانکار شده و از سرفصل واسطه اسـتفاده  

تخصیص اعتبار عمل می کرد) نمی کند (در نظام قبلی سرفصل کنترل تخصیص اعتبار همچون سرفصل واسطه براي 

ضمنا سرفصل دریافتی از خزانه بابت عملیات جاري یا سرمایه اي با هر بار خرج ، بدهکار نمـی شـوند از اینـرو انتظـار     

نداریم که بین سرفصل بانک (بعنوان نقدینگی) با سرفصل دریافتی از خزانه موازنه برقـرار کنـد. از آنجـا کـه سرفصـل      

اعتبار پرداخت هاي غیرقطعی بجاي بدهکار شدن دریافتی از خزانه بـدهکار مـی شـوند ، از     هاي اعتبار مصرف شده و

اینرو بدیهی است که موازنه مورد انتظار در نظام جدید یـک موازنـه بـین دریـافتی از خزانـه بـا هـم نقـدینگی و هـم          

 خرجکرد برقرار کند.
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مودار هایی که در همین زمینه طراحـی شـده بـه نمـایش     در ادامه براي وضوح بهتر و بیشتر موارد مطروحه در باال ، ن

 گذاشته می شود تا براي شناخت واضح تر کمک کار مخاطبان گرامی باشد.
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ثبت رویدادهاي مالی نظام جدید 

 حسابداري بخش عمومی

 (حسابداري تعهدي)

 

 در قالب دفتر روزنامه

 

 هزینـه  خـرج  ماهیت با مالی رویدادهاي حساب اعمال که اینست به قرار تعهدي حسابداري در ):1( ضروري توضیح

 تفکیـک  اینـرو  از گردنـد  حسـاب  اعمـال  حسابداري محیط یک در حسابداري عملیات شش قالب در و اي سرمایه یا اي

 در روزنامه دفتر ثبت گرنه و باشند می مالی رویدادهاي ثبت شناخت در سازي شفاف خاطر به فقط ذیل در شده ارائه

 حسـابداري  عملیـات  هر براي اسناد صدور ترتیب که نیست شکل این به و بوده پی در پی تعهدي بصورت حسابداري

     .باشد هم از جدا

 در بایسـتی  کـه  شـود  مـی  مربـوط  حسـاب  سرفصـل  اي بودجـه  حالـت  به پرانتز داخل توضیحات ):2( ضروري توضیح

 و کل سطح در( نباید عمل در و است کار  شناخت و آموزشی کار منظور به اینجا در آن آوردن و باشد داشته وجود کدینگ

 مـی  حسـاب  تفصـیل  سطح دهنده نشان پرانتز داخل توضیحات ، معنا دیگر به. گردد اضافه سرفصل نام دنبال به) معین

   .باشد
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 :روزنامه تنظیم شده  عمده دفتر ویژگیهاي

   دفتر روزنامه تنظیم شده ، در قالب شش عملیات حسابداري موجود در نظام جدید حسابداري بخش عمـومی

 ارائه گردیده است.با توجه به سطوح مختلف بودجه اي 

البتـه تفکیـک واقعـی و    – رویـدادهاي مـالی  شناخت بهتـر   ) برايبندي الیه/  بندي سطحاعتقاد به تفکیک (

انتقال مطلب یکی از موثرترین اقدامات در جهت شناخت و فهـم دقیـق    جهت -صحیح و نه فرضی و ناصحیح

 تر و روشن تر نسبت به نظام حسابداري جدید می باشد.

(حسابداري عملیات جاري ، حسابداري عملیات سرمایه اي ، حسـابداري حقـوق مسـتمر    گانه 6هر یک از حسابداري هاي 

طراحی شده در نظام جدید حسابداري بخش کارکنان ، حسابداري درآمد ، حسابداري سپرده ، حسابداري موارد خـاص)  

، که در نظام بودجه ریزي تعریف شده اسـت  بودجه اي با توجه به عمده ترین متغیر ها (پارامترها)ي عمومی 

 .شده اندسطح بندي 

 صـورت پـذیرد ،   نـوع  تـرین  مناسب و بهترین ،صحیح ترین  چنانچه این سطح بندي (الیه بندي) بخواهد در

 ی خواهد داشت که در جدول ذیل آمده است :  وضعیت

 ) بودجه ايحالت (آبشخور از حیث مشخصات تامین اعتبار از حیث منبع تامین اعتبار

 عمومی
 عمومی ، مصوب مصوب

 عمومی ، ابالغی ابالغی

 اختصاصی
 اختصاصی ، مصوب مصوب

 اختصاصی ، ابالغی ابالغی

 سایر منابع --- سایر منابع

 

  تنظـیم شـده کـه     خـود  متنـاظر  بسـتانکار  مقابل در بدهکار هررویدادهاي مالی تا حد امکان بر اساس تقابل

 امکان تحلیل رویدادهاي مالی را راحت می کند.

 شـده   داده توضیح خصوص کیفیت و چگونگی رویدادهاي مالی در کنار ثبت رویداد مالی در موجود هاي نکته

 و این خود براي راحتی کار و فهم دقیق تر بسیار موثر و مفید است.

 بصـورت جداگانـه ذکـر گردیـده تـا       سـطح  هر در بودجه ايي قابل تصور بین سرفصل هاي مالی و ها موازنه

 مخاطبان گرامی براي اطمینان از صحت عمل ثبت رویدادهاي مالی ابزار کنترلی قابل اتکایی داشته باشند.  

 (مندرج در پروتکل تبادل الکترونیکی صـورتهاي مـالی    حساب تفصیل سطح ي)پارامترها(متغیرها ترین عمده

سـایر مفـاهیم   تـا مخاطبـان گرامـی درك بهتـري از حالـت بودجـه اي و        شـده  آورده پرانتز داخل،  ماهانه)

   حسابداري و مالی مرتبط با سرفصل مورد استفاده داشته باشند.
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  دفتر روزنامه تنظیم شده بیان گردد تـا عوامـل اجرایـی بـا      در مالی رویدادهايتنوع  از کاملی سبدسعی شده

 خود را یافته و حسب مورد استفاده الزم را ببرند. مراجعه به آن رویداد مالی مورد نظر

 تـا مخاطبـان گرامـی در تجزیـه و تحلیـل آن و ادامـه کـار         شده تهیه روان حال عین در و خودخوان بصورت

 مشکلی نداشته باشند.  

       رویداد هاي مالی موجود در کتاب چاپ شده از سوي اداره کـل محتـرم همـاهنگی و تلفیـق حسـابها و روش

داري بصورت فشرده و در هم تنیده و ترکیبی می باشد که این موضوع خود باعـث دیـر فهمـی یـا     هاي حساب

بعضا بد فهمی شده است (فی المثل یک رویداد مالی در حالت هـاي مختلـف از حیـث منبـع تـامین اعتبـار       

ت همگـی بصـور   "مصـوب ، ابالغـی  "و از حیث مشخصات تامین اعتبـار   "عمومی ، اختصاصی ، سایر منابع"

 و گسـترده  ، بـاز کاري که در اینجا انجام شده این است که ؛ رویدادهاي مالی بصورت  یکجا آورده شده است)

فهم و درك دقیق رویدادهاي مالی را فـراهم سـازد. ایـن کـار ضـمن فـراهم سـاختن         امکان درآمده تا بسیط

 مـی  کمـک  مختلـف  حالتهـاي  بـین  هاي تفاوت و ها مشابهت فهم به،  دیگر هاي حالت بین مقایسه قابلیت

 کـرده  سـخت  هـم  را تحلیـل  و تجزیه امکان بلکه نبود فراهم امکان این تنیده هم در و فشرده حالت در(کند

 .)بود

 هـا  دارایی معاوضه :مثال(مشخصی مالی وضعیتیک  براي براي قابل تصور مختلف هاي حالت کردن تفکیک 

 .)مختلف هاي حالت در

 مالی رویدادهاي انواع سریع ردیابی قابلیت. 

 نکته قابل عرض اینکـه؛ تعمـدا ایـن وضـعیت      در حالت هاي مختلف ي مالیرویدادهاشدن  تکرار خصوص در

یک  سرفصل هاي مورد استفاده دربیشتر ممکن است گرچه  -یک)تکرار انتخاب شده تا نشان داده شود که 

سرفصل کـه متفـاوت اسـت بصـورت واضـح       ی دو تااما همان یک همه حالت ها یکسان باشند رویداد مالی در

گرچه ممکن است که همه سرفصل هاي مورد استفاده در یک رویداد مـالی در حالـت    -دو)نشان داده شود. 

هاي مختلف یکسان باشند اما بهر حال در سطح تفصیل قطعا یکسان نیستند و بخاطر اینکه نشان داده شـود  

ودجه اي در کدینگ جداگانـه اي بایسـتی شناسـایی و ثبـت     که رویداد مالی مشابهی در حالت هاي مختلف ب

لمثل یـک پرداخـت در عملیـات جـاري و در وضـعبت عمـومی       گردند بصورت جدا نشان داده شده اند. (فی ا

ثانیـا  و اما اوال ممکـن اسـت یـک سرفصـل آن تفـاوت کنـد       ابالغی همانند وضعیت عمومی مصوب آن است 

حالـت هـا   ضـمنا تکـرار رویـدادهاي مـالی مشـابه در      . )تفاوت دارنـد در سطح تفصیل با یکدیگر کدینگ آنها 

بـه عینـه   ، دارد که ضمن نشان دادن مشـابهت هـاي موجـود     را(آبشخورها)ي مختلف بودجه اي ، این لطف 

بـه  ایـن وضـعیت   و  مـی کنـد   بخوبی نمایانرا نیز تفاوت هاي ریز از حیث سرفصل در سطح معین و تفصیل 

 د.تکراري بودن آن می ارز

 بوده است. ات فوري و سریعمراجعرویداد هاي مالی ، به جهت  براي ریالی ارقام نیاوردن دلیل 
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 با اشاره به عمده متغیرهاي سـطح تفصـیل    معین سطح در ي درون رویدادهاي مالی دفتر روزنامهها سرفصل

اسـت کـه    شـده  آورده کل سرفصل شده می طوالنی معین سرفصل ذکر که جاهایی در و شده تنظیمحساب 

 است. شده داده تذکر و توضیحاین مطلب در جاي خود 

 
 پژوهشی تحقیقی کارهاي یا کتاب چاپ یا آموزشی جزوات در استفاده بمنظور کلی یا جزیی بصورت برداري نمونه و برداري الگو رگونهه 

استفاده  -1: است محقق شرط دو بابا نارضایتی اینجانب همراه بوده ، چنانچه نیاز به اشاره به مطالب تدوین شده این مجموعه باشد ، 

از استفاده از طریق تماس با اینجانب هماهنگی بعمل آید و در نهایت نسخه اي از متن تدوین  قبل -2ز مطالب با ذکر منبع باشد ا

 براي اینجانب ارسال گردد. شده (کتاب ، جزوه)

 اشکاالت ، نواقص و نارسایی هاي موجود در ارائه مطالب را به اینجانب بصورت تلفنی یا از  میشود تقاضا کنندگان استفاده کلیه  از

 طریق ایمیل در میان بگذارند تا در ویرایش هاي بعدي با نام خود آنها مطالب مورد ویرایش و بازنویسی قرار گیرد.

  مگررعایت گردد ( انگلیسی هاي واژه بکاربردن از پرهیز و آن به وفاداري و فارسی زبان پاسداشتضمنا در این مجموعه ناچیز سعی شده 

  )شرایط رعایت با البته و بضرورت

 با پاسداشت زبان شیرین فارسی :

 به حفظ و حراست از مرزها ، مواریث و نوامیس معنوي خود کمک کنیم 

  دیگران در فهم و درك بهتر مطالب کمک کنیمبه خود و 

  رنج هاي نیاکان خودمان را به هدر ندهیمزحمت ها و 

 نویسنده و سخنران بهتري بشویم 

 .شنونده و یادگیرنده بهتري بشویم  

 

 "غرض نقشی است کز ما باز ماند ، که هستی را نمی بینم بقایی" 
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