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287هاي مالی واحد گزارشگر نمونه هاي توضيحی صورت يادداشت 3پيوست 
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424نقشه راه اجراي كامل حسابداري تعهدي 7پيوست 

8پيوست 
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431
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 مقدمه

هاي حسابداري به منظور  ها و دستورالعمل اي متشكل از مفاهيم، استانداردها، رويه نظام حسابداري بخش عمومي، مجموعه   

است. مباني نظري و واحدهاي گزارشگر بندي، تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي  طبقه گيري، ثبت، اندازه شناسايي،

و گزارشگري مالي بخش عمومي مفاهيم نظري هاي  بيانيه ،هاي حسابداري اين مجموعه دستورالعملپشتوانه تئوريک 

برنامه سازمان كشور،  خزانه داري كلباشد كه در سازمان حسابرسي و با مشاركت  استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مي

اساس تعاريف عناصر صورت هاي مالي نيز   اين و ديوان محاسبات كشور تدوين و تصويب شده است. بركشور  و بودجه

 خواهد بود. استانداردهامفاهيم و مبتني بر اين 

 توان در سه گروه به شرح زير طبقه بندي نمود: مياهداف اصلي نظام حسابداري بخش عمومي را 

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

 وواحدهاي گزارشگر تامين نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان از گزارشات مالي  -2

ا، خدمات و محصوالت در ه ها، فعاليت ايجاد بستر الزم جهت استخراج و محاسبه دقيق بهاي تمام شده برنامه  -3

 ريزي مبتني بر عملكرد. راستاي بودجه

 ساختار نظام حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي

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

، روش گردش عمليات، ها فهرست حساب، ساختار و تشكيالت بخش مالي، مفاهيم و استانداردهامشخص شده است. اين اجزا شامل: 

 است. نحوه رسيدگي و گزارشگري مالي و مديريتي، هاي حسابداري دستورالعمل، كدگذاري مراكز هزينه

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

 . دهد مجموعه حاضر تنها بخشي از نظام حسابداري بخش عمومي را تشكيل مياهداف فوق الذكر ضروري است. 

 مفاهيم و تعاريف

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

 :است ذيلهاي مورد استفاده در اين نظام بر اساس استانداردهاي مذكور به شرح  باشد، لذا تعاريف و گزارش عمومي مي
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 تعاريف -الف

نه فقط در زمان دريافت  در زمان وقوع )و ي مالياساس آن معامالت و ساير رويدادها مبنايي است كه بر مبناي تعهدي: .1

مربوط انعكاس   مالي دوره هاي و در صورت شود ( شناسايي و در اسناد و مدارک حسابداري ثبت مينقد وجهيا پرداخت 

 ها هستند. ها، ارزش خالص، درآمدها و هزينه ها، بدهي اساس مبناي تعهدي شامل دارايي شده بر يابد. عناصر شناسايي مي

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

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

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

 گزارشگر. هاي واحد ها منهاي ارزش كل بدهي عبارت است از ارزش كل دارايي ارزش خالص: .5

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

 شود. طي دوره مي

كاهش ارزش خالص طي  به منجركه  دو هرها، يا تركيبي از  ها، افزايش در بدهي كاهش در دارايي از استعبارت  هزينه: .7

 شود. دوره مي

 گزارشگري مالي بخش عمومي -ب

بخش عمومي رويددادهاي  كند تا طبق آن، واحدهاي گزارشگر  ارچوبي را فراهم ميهاستانداردهاي حسابداري بخش عمومي چ   

ارچوبي را بدراي گزارشدگري مدالي بخدش عمدومي در قالدب       هد مالي خود را شناسايي و ثبت نمايند. همچندين ايدن اسدتانداردها چ   

  يدک   بدا مقاصدد عمدومي     مدالي   هداي  ه صدورت يد ارا  مبنداي  مدذكور تعيدين   هاياستاندارد كند. هدف مي هاي مالي فراهم صورت

  مدالي   هداي  صدورت واحدد و    آن  قبدل   هداي  دوره  مالي  هاي مقايسه با صورت  از قابليت  اطمينان  منظور حصول به  گزارشگر واحد

 بايسدتي كننده از بودجه عمومي دولت  واحدهاي گزارشگر استفاده ،هاي مالي عالوه بر صورت گزارشگر است.  ساير واحدهاي

را  اي هداي سدرمايه   حسدا  نهدايي اعتبدارات هزينده و تملدک دارايدي       اي و اسناد و مدارک الزم در تهيه صورت هاي بودجه فرم

 د.نارايه نماي وتهيه  2/7/1398مورخ  131077/54دستورالعمل ابالغي طي نامه شماره  مطابق
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 مالي  هاي صورت  فاهدا -پ

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

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

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

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

 همان سال؛

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

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

 هاي مصو ؛ نحوه مصرف منابع و انطباق آن با بودجه 

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

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

 ،ج( ساير تغييرات در ارزش خالص ،ها ث( هزينه ،ت( درآمدها ،پ( ارزش خالص ،ها  ( بدهي ،ها الف( دارايي

 چ( منابع،  ح( مصارف و خ( وجوه دريافتي از طرف دولت.

مدالي، مربدوط تلقدي شدود امدا       هاي به اهداف صورت تواند در دستيابي ميمالي  هاي اگر چه اطالعات مندرج در صورت -3

تواندد همدراه بدا     اطالعدات غيرمدالي مدي    جملده  ازطالعدات مكمدل   ؛ ارسدد  مدي  نظدر  بده احتمال تأمين تمام ايدن اهدداف بعيدد    

 ه نمايد.يگزارشگر طي دوره ارا هاي واحد تري از فعاليت مالي تصوير جامع هاي صورت

   مالي  هاي تصور  اجزاي -ت

 :  زير است  اجزاي  شامل  مالي  هاي صورت  مجموعه كامل

 وضعيت مالي؛صورت (1

 ( صورت تغييرات در وضعيت مالي؛2

 گردش حساب تغييرات در ارزش خالص؛ (3

 ( صورت مقايسه بودجه و عملكرد و4

 هاي توضيحي است. يادداشت هاي حسابداري و ساير اي از اهم رويه هاي توضيحي كه شامل خالصه ( يادداشت5

عمدومي، اختيداري اسدت.    در واحدهاي گزارشدگر مشدمول اسدتانداردهاي حسدابداري بخدش      نقد وجوهه صورت جريان اراي
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 گزارشگر نمونهواحد
 وضعيت ماليصورت

 14×2ماه اسفند 29در تاريخ 

 14×29/12/2 يادداشت ها دارايي

 )تجديد ارايه شده(

 14×29/12/2 يادداشت ها  و  ارزش  خالص بدهي 14×29/12/1

 شده( ارايه )تجديد

29/12/1×14 

 ريال ميليون ريال ميليون  ريال ميليون ريال ميليون  

    هاي جاري بدهي    هاي جاري دارايي

 ..... .....  ای عمليات مبادلهها و اسناد پرداختنی حاصل از  حساب ..... .....  موجودی نقد
 ..... .....  ای از عمليات غيرمبادلهها و اسناد پرداختنی حاصل حساب ..... .....  ای عمليات مبادلهها و اسناد دریافتنی حاصل از  حساب
 ..... .....  ها و اسناد پرداختنی بلندمدت حصه جاری حساب ..... .....  ای ها و اسناد دریافتنی حاصل از عمليات غيرمبادله حساب
 ..... .....  ها دریافت پيش ..... .....  مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 ..... .....  های جاری سایر بدهی ..... .....  ها موجودی

 ها پرداخت پيش
 های جاری سایر دارایی

 ..... 
..... 

..... 

..... 
 ..... .....  جاریهای  جمع بدهی

    هاي غيرجاري بدهي ..... .....  های جاری جمع دارایی

 ..... .....  ها و اسناد پرداختنی بلندمدت حساب    هاي غيرجاري دارايي
 ..... .....  خدمت کارکنانذخيره مزایای پایان ..... .....  های ثابت مشهود دارایی
 ..... .....  های غيرجاری سایر بدهی ..... .....  های نامشهود دارایی

 ..... .....  های غيرجاری جمع بدهی ..... .....  های بلندمدت گذاری سرمایه

    ارزش خالص ..... .....  های غيرجاری سایر دارایی

 ارزش خالص انباشته ..... .....  های غيرجاری جمع دارایی
 مازاد تجدید ارزیابی

 تفاوت تسعير ارز

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

..... 

..... 

..... 

 

 ها جمع دارايي

  
..... 

 
..... 

 جمع ارزش خالص
 ها و ارزش خالص جمع بدهي

 ..... 

..... 

..... 

..... 
مالیاست.هایهایتوضیحی.........تا...........مندرجدرصفحات.............تا..............،جزءالینفکصورتیادداشت
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 گزارشگر نمونهواحد
 صورت تغييرات در وضعيت مالي

 14×2ماه اسفند 29به براي سال مالي منتهي
 14×1سال )تجديد ارايه شده( 14×2سال  يادداشت 

 ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون  
      درآمدها

  .....  .....  یافتهمحل اعتبارات تخصيصدریافتی از خزانه از
  .....  .....  محل درآمدهای اختصاصیدریافتی از خزانه از

  .....  .....  های بالعوض دریافتی کمک
  .....  .....  سایر درآمدها

 .....  .....   جمع

      ها هزينه
  .....  .....  جبران خدمت کارکنان

 از کاالها و خدماتاستفاده
 اموال و دارایی

 ..... 
..... 

 ..... 
..... 

 

  .....  .....  یارانه
  .....  .....  های بالعوض کمک

  .....  .....  رفاه اجتماعی
  .....  .....  ها سایر هزینه

  .....  .....  های ثابت مصرف سرمایه
 ).....(  ).....(   جمع

      طرف دولتشده ازدرآمدهاي شناسايي
  .....  .....  ماليات و عوارض

 های اجتماعی درآمد ناشی از کمک

 از مالکيت دولتدرآمد حاصل
 ..... 

..... 
 ..... 

..... 
 

  .....  .....  فروش کاال و خدمات
  .....  .....  جرایم و خسارات

  .....  .....  سایر
 .....  .....   جمع

 ).....(  ).....(   وجوه ارسالي به خزانه

 .....  .....   خالص تغيير در وضعيت مالی

 گردش حساب تغييرات در ارزش خالص

  .....  .....  ارزش خالص انباشته ابتدای سال
  .....  .....  تعدیالت سنواتی

 شناسایـی اولـيـه
 تعدیل شده –ارزش خالص انباشته ابتدای سال 

 خالص تغيير در وضعيت مالی
 اوراق تسویه خزانه –ها تسویه بدهی

 
 
 
 

.....  
 
 

.....  
 
 
 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
  ).....(  ).....(  اوراق تسویه خزانه –تسویه مطالبات 

 انتقال از سایر اقالم ارزش خالص
 های دریافتی دارایی

 
 

..... 

..... 
 
 

..... 

..... 
 
 

  ).....(  ).....(  های انتقالی دارایی

 .....  .....   ارزش خالص انباشته
  .....  .....  تعدیل شده -مازاد تجدید ارزیابی ابتدای سال 

  .....  .....  گردش مازاد تجدید ارزیابی طی دوره

 .....  .....   مازاد تجدید ارزیابی
  .....  .....  شدهتعدیل  -تفاوت تسعير ارز ابتدای سال 

  .....  .....  گردش تفاوت تسعير ارز طی دوره

 .....  .....   تفاوت تسعير ارز

 .....  .....   ارزش خالص

 
مالیاست.هایهایتوضیحی.........تا...........مندرجدرصفحات.............تا..............،جزءالینفکصورتیادداشت  
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مالیاست.هایالینفکصورتهایتوضیحی............تا..........جزءیادداشت

 واحد گزارشگر نمونه )عنوان واحد گزارشگر ... رديف  واحد گزارشگر ...(
 صورت مقايسه بودجه و عملکرد

 14×2ماه اسفند 29به براي سال مالي منتهي

 

 يادداشت

مبناي  عملكرد بر  بودجه

 قابل مقايسه

تفاوت بودجه 

 نهايي اوليه  نهايي و عملكرد

 ريال ريال ريال ريال  

      منابع
 ... ... ... ...  محل اعتبارات هزینه عمومیدریافتی از
 ... ... ... ...  محل اعتبارات هزینه اختصاصیدریافتی از

 ... ... ... ...  ای های سرمایه محل اعتبارات تملک داراییدریافتی از
 ... ... ... ...  های مالی محل اعتبارات تملک داراییدریافتی از

 ... ... ... ...  جمع منابع
      مصارف

 )...( )...( )...( )...(  های عمومی هزینه

 )...( )...( )...( )...(  های اختصاصی هزینه
 )...( )...( )...( )...(  ای های سرمایه تملک دارایی

 )...( )...( )...( )...(  های مالی تملک دارایی
 )...( )...( )...( )...(  جمع مصارف

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

      طرف دولتوجوه دريافتي از

 ... ... ... ...  درآمدهای عمومی

 ... ... ... ...  درآمدهای اختصاصی

 ... ... ... ...  ای های سرمایه واگذاری دارایی

 ... ... ... ...  های مالی داراییواگذاری 

 ... ... ... ...   جمع
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 ها ساختار حساب

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

 هاي اصلي حساب -1

ه ياراهاي مالي و دشناسايي و كنترل رويدا ،به منظور ايجاد مباني مورد نياز جهت تهيه، جمع آوريها  اين حسا    

هاي اصلي، آثار مالي رويدادها و تعهدات ايجاد شده در دفاتر  اساس حسا  اين روند. بر به كار ميالزم مالي هاي  گزارش

بر حسب ماهيت، اهميت اقالم تشكيل دهنده، نيز هاي اصلي  گردد. حسا  مالي مربوط شناسايي، طبقه بندي و نگهداري مي

ها  شوند. اين حسا  بندي مي فراواني كاربرد، ميزان گردش طي دوره، اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري طبقه

 چهاردر  ،باشند ميهاي معين  شامل حسا  كل و حسا  يا حسا  و دهند كه در مجموع يک حسا  الينفک را تشكيل مي

 گيرند. طبقه اصلي به شرح ذيل قرار مي

 

 

 

 

 هاي تفصيلي حساب -2

 شود. ها تعريف و به كار گرفته مي با توجه به نيازهاي اطالعاتي مربوط در جدول فهرست حسا  تفصيلي هاي حسا    

 

 ي اصليها ساخت و كدگذاري حساب -3

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

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

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

صورت هاي  تفكيک حسا  ،اين جدول هاي كل است. حسا گذاري  ننده طبقه بندي كلي و نحوه شمارهمنعكس ك

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

 

هایانتظامیحساب ایهایبودجهحساب صورتتغییراتدروضعیتمالی صورتوضعیتمالی   
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 ها حساب طبقه( 3-1

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

 ،3تا  1 يها حسا طبقه در گروه بندي  ؛باشد ها مي حسا  طبقهنشان دهنده  ،ها رقم سمت چپ در شماره كليه حسا 

هاي  حسا  8طبقه  ،صورت تغييرات در وضعيت ماليهاي  حسا  7تا  4 هاي طبقهو  صورت وضعيت ماليهاي  حسا 

 .دهند  را تشكيل مياي  هاي بودجه حسا  9طبقه و  انتظامي

 كلهاي  حساب( 3-2

هايي هستند كه دفتر كل بر اساس آنها طبقه بندي و تفكيک گرديده و تراز آزمايشي و  هاي كل، حسا  حسا    

رقم تشكيل شده است اولين رقم سمت  3هاي كل از  شماره حسا  گردد. اساساً بر مبناي آنها تنظيم مي هاي مالي صورت

 عنوان مثال:ه باشد. ب در تعيين حسا  كل ميطبقه تقسيم بندي داخلي ديگر  ارقامحسا  و طبقه چپ نشان دهنده 

 

 "موجودي نقد"حسا  

 شماره تعيين كننده حسا  كل

 طبقهشماره تعيين كننده 

 است .هر حسا  كل از يک يا چند حسا  معين تشكيل شده 

 

 معين هاي  حساب (3-3

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

 .باشند مي حسابداري

 فعاليت عوامل هزينه و مراكز( 3-4

ست هر يک ا اهميت ويژه اي دارد لذا ضروري فعاليتهاي هر يک از مراكز  كه ثبت، نگهداري و كنترل هزينه يياز آنجا   

ها شناسايي شوند.  در حسا شده و رديابي مربوط  فعاليتها به مراكز  از عوامل هزينه به هنگام تحقق و ثبت در حسا 

گيرد. به عبارت  به عنوان ورودي سيستم حسابداري بهاي تمام شده مورد استفاده قرار مي فعاليتها در مراكز  تجميع هزينه

10 
 

1 
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شود  ديگر اطالعات مالي حاصل از سيستم حسابداري دولتي از طريق اين مراكز وارد سيستم حسابداري بهاي تمام شده مي

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

 

 ها حسابتصوير كلي ساخت و كدگذاري 
 

 هاي تفصیلي حساب  هاي معین حساب  هاي کل حساب  ها بندي حساب عنوان طبقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها دارايي 1

 ها بدهي 2

 ارزش خالص 3

 درآمدها 4

درآمدهاي شناسايي  5

 شده از طرف دولت

 ها هزينه 6

 وجوه ارسالي به خزانه 7

 هاي انتظامي حساب 8

 اي هاي بودجه حساب 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزينه 610

 جبران خدمت کارکنان 61001

 استفاده از کاالها و خدمات 61002

61003 ... 

 حقوق و دستمزد 61001...

 ها و مزايا العاده فوق 61001...

...61001 ... 
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 قواعد كاربردي

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

به نحوي ارايه شده است كه بتوان قواعد كاربردي لذا . استدولتي واحدهاي گزارشگر حسابداري تعهدي در  مبناياستقرار 

هاي داخلي، نيازهاي اطالعاتي و مالي سطوح مختلف مديريت  افزايش كنترل با مكانيزه كردن سيستم حسابداري، ضمن

 مالي و مديريتي به هنگام برطرف نمايد. هاي مراجع نظارتي و ذينفع را با ارايه گزارش و سايرواحدهاي گزارشگر 

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

( قانون الحاق برخي مواد 26( ماده )1بند )با توجه به و گرفته تمام شده مدنظر قراربهاي ابداري نيازهاي حس و همچنين پيش

بدهي و ارزش خالص منطبق با  ،تعاريف هزينه، درآمد، دارايي ،(2به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

رويدادهاي  و گزارشگريشناسايي  براي بايدزير قواعد بر اين اساس  باشد. استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مي

 به كار گرفته شود:بر مبناي حسابداري تعهدي  ها در ارتباط با كليه منابع در اختيار آنواحدهاي گزارشگر 

پدس از تهيده   لدذا   .شدود  د سال مالي يک سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه خدتم مدي  1

و مدالي  )اعدم از  هدا   حسدا   هاي توضيحي مربدوط،  يادداشت و تكميل صورت وضعيت مالي و صورت تغيير در وضعيت مالي

هاي مالي )صدورت وضدعيت مدالي، صدورت تغييدر در وضدعيت مدالي و         صورت .شوند بسته در پايان سال ماليبايد اي(  بودجه

موعدد  در حسدا  نهدايي    همراه بدا صدورت  بايد هاي مالي(  هاي توضيحي صورت صورت مقايسه بودجه و عملكرد و يادداشت

بده اسدتثناي صدورت مقايسده بودجده و      ) گزارشدگر  دهداي مدالي واحد    صورت .گردد ارايه ذيربطبه مراجع قانوني قانوني مقرر 

واحدد   صدورت مقايسده بودجده و عملكدرد    و  يدک سدال مدالي   طبق استانداردهاي حسدابداري بخدش عمدومي بدراي      (عملكرد

اي )سدال مدالي بده عدالوه دوره      يدک دوره بودجده  بدراي  به منظور مقايسه بودجه و عملكرد ناشي از اجدراي بودجده   گزارشگر 

 ت.نقدي اس ،اي مد نظر در تهيه صورت مقايسه بودجه و عملكرد مبناي بودجهالزم به ذكر است  .شود ارايه ميتهيه و  ،متمم(

هداي   ( قانون محاسدبات عمدومي كشدور، مهلدت تعهدد و پرداخدت هزينده       64( و )63قانون اصالح مواد ) ي واحده  طبق ماده -2

و پايدان  پايدان فدروردين   باشد( به ترتيدب   اعم از اين كه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تامين شده) و عمراني جاري

هداي   اي نيز بايدد همدراه بدا حسدا      و اعتبار سرمايهاي اعتبار هزينه  هاي بودجه مانده حسا بر اين اساس  .استبعد تير ماه سال 

سدطح تفصديلي سدال    بدا   اعتبار سال جداري مربوط به اي  هاي بودجه حسا  با اين تفاوت كه مالي در پايان سال مالي بسته شوند

و كسدري   هاي غيرقطعي پرداختانتقالي اعتبار  هاي حسا در ضمن  .شوند ميدوره متمم افتتاح با سطح تفصيلي و بسته  جاري

 .يابد به سال بعد انتقال ميتغيير و با همان سطح تفصيلي بدون سنواتي با سطح تفصيلي ابوا  جمعي 
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موضدوع   2/7/1398مدورخ   131077/54شدماره   نامده  دسدتورالعمل ابالغدي طدي   بايد الزامات مندرج درهاي اجرايي  دستگاه   

و  "اي هااي سارمايه   حساب نهاايي اعتباارات هزيناه و تملار داراياي      اي و اسناد و مدارک الزم در تهيه صورت بودجههاي  نمونه فرم"

 نمايند.را رعايت  "ها اي و كنترل آن با تراز حساب هاي بودجه راهنماي تكميل فرم"

، كليده اعتبدارات   (2مقدررات مدالي دولدت )   الحاق برخدي مدواد بده قدانون تنظديم بخشدي از       قانون ( 28ماده )( دبند )طبق   -3   

در جدداول قدوانين بودجده    هداي منددرج    ها و ساير اعتبارات و رديدف  اي و مالي و كمک هاي سرمايه اي و تملک دارايي هزينه

و  كشور برنامه و بودجههاي متبادله با سازمان  تنامهقفقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي بر اساس مواف سنواتي

( قدانون برنامده و بودجده    30وكدار موضدوع مداده )    از سوي سازمان يادشده، بدا رعايدت سداز   حدود ابالغ و تخصيص اعتبار در 

 .است قابل تعهد، پرداخت و هزينه 1351مصو  

، تعهدات فعلي مازاد بر ابالغ و تخصيص اعتبار واحدهاي 7/11/1394مورخ  210786/57بخشنامه شماره بر اساس  -4

هاي مالي گزارش شوند.  هاي تحقق يافته )به تفكيک اشخاص( شناسايي و در صورت گزارشگر بايستي با عنوان ذخيره هزينه

مين اعتبار ايجاد هرگونه تعهد مازاد بر ابالغ و تخصيص اعتبار كه از سوي ذيحسا  و مدير مالي تابه عالوه مسئوليت 

واحد ذيربط بوده و مسئوليت ذيحسا  و مدير مالي محدود به شناسايي و انعكاس نگرديده است، بر عهده باالترين مقام 

هاي آتي امكان تامين اعتبار براي تسويه  قوانين و مقررات مربوط، در دوره برابرچنانچه  باشد. ها مي كامل اين بدهي

هاي تحقق  ذخيره هزينه"هاي مربوط )حسب مورد حسا   فته وجود داشته باشد، حسا تعهدات مازاد بر اعتبار تخصيص يا

اعمال حسا   "ها و اسناد پرداختني حساب"( بر اساس رويه حسابداري مشابه با تسويه "اي ذخيره تعهدات سرمايه"يا  "يافته

 خواهد شد.

واحد مالي هاي  صورتي  مجموعهو  باشد مشترک مي و ... اي  سرمايهعمليات جاري، هاي   ، فهرست حسا نظامدر اين  -5

 .شود ه مييارا تهيه و به صورت واحد گزارشگر

حسابداري بخش   هايطبق استاندارد دبايگزارشگر  هايواحدهاي نامشهود  و داراييثابت مشهود هاي  داراييها،  موجودي -6

معين شده  (5)در پيوست ها  دارايينحوه محاسبه استهالک  بندي و گزارش شود. طبقهشناسايي، ها  نامه دارايي شيوهو  عمومي

 است.

حسابداري بخش  در استانداردهايمندرج  يبر اساس الزامات افشا دبايهاي مالي  صورت هاي توضيحي يادداشت -8

هاي مالي واحد گزارشگر نمونه در پيوست  هاي توضيحي صورت الزم به ذكر است، يادداشت گردد.ارايه  تهيه وعمومي 

 ( اين نظام ارايه شده است.3)
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و يا تفصيلي ديگري عالوه بر موارد هاي انتظامي  حسا از هاي داخلي خود  تواند براي تهيه گزارش ميواحد گزارشگر  -9

به ارسالي  حسا فهرست  وهاي مالي  در صورت نبايدها  حسا اين الزم به ذكر است  .مندرج در اين نظام استفاده نمايد

 .منعكس شودمراجع ذيربط 

شناسايي نشده باشد، به ترتيب از  1394قبل از سال هاي ايجاد شده  هاي تحصيل شده و بدهي در صورتي كه دارايي -10

عالوه  به .شود ميها استفاده  براي شناسايي آن "ها اوليه بدهيشناسايي "و  "ها دارايي شناسايي اوليه" هاي سرفصل حسا 

اين موضوع به شناسايي نشده باشد،  به بعد 1394از سال هاي ايجاد شده  تحصيل شده و بدهي يها در صورتي كه دارايي

ه اصالح آن نسبت ب (10بر اساس استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره )عنوان اشتباه واحد گزارشگر محسو  شده و 

 شود. اقدام مي

( قانون برنامه 8( بند ) ( ماده )2هاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي )موضوع جزء ) در راستاي تهيه صورت -11

ها و موسسات دولتي  نامه اجرايي مرتبط با آن(، كليه منابع وزارتخانه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آيين

به صورت  شناسايي وتانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اي( بايستي بر اساس اس اي و غير بودجه )اعم از بودجه

 .شودگزارش  واحد

 (10)بابت اعتبارات هزينه در دامنه بكارگيري استاندارد حسابداري شماره هاي دولتي  شركتچنانچه دريافتي  -12

( بيانيه واحد گزارشگر 8قرار نگيرد، بر اساس بند ) "هاي بالعوض دولت حسابداري كمر")واحدهاي انتفاعي( با عنوان 

)مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي(، رويدادهاي مربوط به اين بخش از عمليات بايستي بر اساس استانداردها و 

 شناسايي شود.مربوط به منابع عمومي نظام حسابداري بخش عمومي در دفاتر 

 بايستي تغييرات نظام حسابداري بخش عموميهاي حسابداري ناشي از  واحد گزارشگر به هنگام تغيير در رويه -13

 رعايت نمايد.( را 10استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره )مربوط در الزامات 
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 ها فهرست حساب

 ها حساب تفصيليسطوح  حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

  بــودجــه

 بودجه واحــد گــزارشــگـر

مشخصات جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سالبه تفكيك  بودجه اعتبار هزینه

و فصول اعتبار  (1و ردیفپروژه  -طرحاعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ 

 ای های سرمایه تملك دارایی هزینه/

 * 
 ای بودجه اعتبار سرمایه

مشخصات  ،(و سال جاری/ سنواتی به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی 2بودجه اعتبار هزینه انـتقـالـی

 و فصول اعتبار هزینه/پروژه و ردیف(  -اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ طرح

 ای های سرمایه تملك دارایی

 * 
 انـتقـالـی ای بودجه اعتبار سرمایه

 اعتبار مصوب
مشخصات اعتبار جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سالبه تفكيك  هـزیـنـهاعـتـبـار 

 ای های سرمایه تملك دارایی و فصول اعتبار هزینه/ و ردیف(پروژه  -طرح)برنامه/ 
*  

 ای اعـتـبـار سـرمـایـه

 اعتبار تخصيص یافته
 -طرح)برنامه/  مشخصات اعتبارجاری/ دوره متمم(،  )سالبه تفكيك منابع  اعتبار هزینه تخصيص یافته

 ای های سرمایه تملك دارایی اعتبار هزینه/و ردیف( و فصول پروژه 
*  

 ای تخصيص یافته اعتبار سرمایه

 هــا حــوالـــه

مشخصات جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سالبه تفكيك  حواله اعتبار هزینه

 و ردیف(، ابالغ گيرنده و فصول اعتبار هزینه/پروژه  -طرحاعتبار )برنامه/ 

 ای های سرمایه تملك دارایی

*  
 ای حواله اعتبار سرمایه

و پروژه  -طرحمشخصات اعتبار )برنامه/ منابع )عمومی/ اختصاصی(، به تفكيك  حواله اعتبار هزینه انتقالی

 ای های سرمایه تملك دارایی ردیف(، ابالغ گيرنده و فصول اعتبار هزینه/
*  

 ای انتقالی حواله اعتبار سرمایه

 كــنـتـرل اعـتـبـار
 كـنـتـرل اعـتـبـار هـزیـنـه

 *  و ردیف(  پروژه -طرحبه تفكيك مشخصات اعتبار )برنامه/ 
 ای سـرمـایـهكـنـتـرل اعـتـبـار 

 اعتبار ابالغی

دهنده،  ابالغجاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك اعتبار هزینه ابالغی

تملك  و ردیف(و فصول اعتبار هزینه/ پروژه -طرحمشخصات اعتبار )برنامه/ 

 ای های سرمایه دارایی

*  
 ای ابالغی اعتبار سرمایه

دهنده، مشخصات اعتبار )برنامه/  ابالغمنابع )عمومی/ اختصاصی(،  به تفكيك اعتبار هزینه انتقالی ابالغی

 ای های سرمایه تملك دارایی و ردیف(و فصول اعتبار هزینه/ پروژه -طرح
*  

 ای انتقالی ابالغی اعتبار سرمایه

 اعـتبار انـتقـالـی
به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی(، مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و  اعتبار هزینه انـتقـالـی

 ای های سرمایه تملك دارایی و فصول اعتبار هزینه/ پروژه و ردیف( -برنامه/ طرح
*  

 انـتقـالـیای  سرمایهاعتبار 

 اعتبار تامين شده

مشخصات  جاری/ دوره متمم(،  منابع}عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك اعتبار هزینه تامين شده

 و فصول اعتبار هزینه/ و ردیف( پروژه -طرحاعتبار )مصوب / ابالغی/ برنامه/ 

 ای سرمایههای  تملك دارایی

*  
 ای تامين شده اعتبار سرمایه

مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی/ برنامه/  منابع )عمومی/ اختصاصی(، به تفكيك اعتبار هزینه انـتقـالـی تامين شده

 ای های سرمایه تملك دارایی و ردیف( و فصول اعتبار هزینه/ پروژه -طرح
*  

 تامين شده  انـتقـالـیای  اعتبار سرمایه

 های غيرقطعی اعتبار پرداخت

 های غيرقطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت
جاری/ دوره  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع }عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

و  فصول اعتبار هزینه ،مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( متمم(، 

  * بندی اقتصادی دولت ریز فصل طبقه

 های غيرقطعی ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه
جاری/ دوره  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع }عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

فصول اعتبار و و ردیف(  پروژه -طرحمشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و متمم(، 

 ای  های سرمایه تملك دارایی

جاری/  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك غيرقطعیهای  اعتبار هزینه انـتقـالـی بابت پرداخت

و ردیف(  پروژه -طرحمشخصات اعتبار )مصوب / ابالغی/ برنامه/ سنواتی(، 

 ای های سرمایه تملك دارایی و فصول اعتبار هزینه/

*  
 های غيرقطعی  ای انـتقـالـی بابت پرداخت اعتبار سرمایه
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 ها حساب تفصيليسطوح  حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 مصرف شدهاعتبار 

 اعتبار هزینه مصرف شده
مشخصات اعتبار جاری/ دوره متمم(،   منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

بندی  ریز فصل طبقهو  فصول اعتبار هزینه ،و ردیف(  )مصوب / ابالغی/ برنامه

  * اقتصادی دولت

 ای مصرف شده اعتبار سرمایه
مشخصات اعتبار جاری/ دوره متمم(،   منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

 ای  های سرمایه تملك داراییو ردیف( ، فصول اعتبار  پروژه -طرح)مصوب / ابالغی/ 

های  نوع پرداختجاری/ سنواتی ) منابع }عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك اعتبار هزینه انـتقـالـی مصرف شده

و ردیف(  پروژه -طرحمشخصات اعتبار )مصوب / ابالغی/ برنامه/  ({،غيرقطعی سنواتی

 ای های سرمایه تملك دارایی و فصول اعتبار هزینه/

*  
 ای انـتقـالـی مصرف شده اعتبار سرمایه

 اسناد واخواهی شده

جاری/ دوره  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك اسناد واخواهی بابت اعتبار هزینه

و ردیف( و فصول  پروژه -طرح)مصوب / ابالغی/ برنامه/ متمم(، مشخصات اعتبار 

 ای های سرمایه تملك دارایی اعتبار هزینه/

*  
 ای اسناد واخواهی بابت اعتبار سرمایه

جاری/ سنواتی(،  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك اسناد واخواهی بابت اعتبار هزینه انتقالی

و ردیف( و فصول اعتبار  پروژه -طرح)مصوب / ابالغی/ برنامه/ مشخصات اعتبار 

 ای های سرمایه تملك دارایی هزینه/

*  
 ای انتقالی اسناد واخواهی بابت اعتبار سرمایه

 كسری ابواب جمعی

جاری/ دوره  موضوع كسری ابواب جمعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك جمعی بابت اعتبار هزینه كسری ابواب

و ردیف( و فصول  پروژه -طرح)مصوب / ابالغی/ برنامه/ متمم(، مشخصات اعتبار 

 ای های سرمایه تملك دارایی اعتبار هزینه/

*  
 ای كسری ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه

جاری/  موضوع كسری ابواب جمعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك كسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی

و ردیف( و فصول  پروژه -طرح)مصوب / ابالغی/ برنامه/ سنواتی( و مشخصات اعتبار 

 ای های سرمایه تملك دارایی اعتبار هزینه/

*  
 ای انتقالی سرمایهكسری ابواب جمعی بابت اعتبار 

  هاي جاري دارايي

 نقد موجودی

 بـانـك پـرداخـت هـزیـنـه

  * های بانكی به تفكيك مشخصات حساب

 ای بـانـك پـرداخـت سـرمـایـه

 بــانـك پــرداخـت اخـتـصاصی

 سـایــر مـنـابـعبــانـك وجــوه 

 بـانـك دریافت وجوه سپرده

 وجوه سپردهبانك رد 

 بانك دریافت 

 بانك رد وجوه اضافه دریافتی

 بـانك مـاليـات و عوارض ارزش افـزوده

 بـانـك وجـوه كـارشناسـی ثبت

 بـانـك وجـوه خدمات ثبت

 بانك وجوه اموال سرقتی و اختالسی

 بانك دریافت فروش اراضی

 بانك پرداخت فروش اراضی

 های سازمانی بانك دریافت درآمد خانه

 های سازمانی بانك پرداخت خانه

 بـانك پرداخت وجـوه یـارانـه

 اجاره امالک و اراضی بانك دریافت

 كـارت هـدیـه
مشخصات اعتبار  نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال،به تفكيك 

 / نوع سایر منابع )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف(
*  

  * های بانكی و واحد پولی به تفكيك مشخصات حساب بانك ارزی
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 

اشخاص، مشخصات (، سال،  3نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابعبه تفكيك  عمليات جاری بابت تنخـواه گــردان پرداخت

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

 ای تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه

  * سال و اشخاص به تفكيك گردان رد وجوه سپرده عاملين ذیحسابتنخواه 

  * واحد پولی به تفكيك صـنـدوق

  * به تفكيك سال و واحد پولی حواله ارزی

اسناد دریافتنی حاصل  و ها حساب

 ای ازعمليات مبادله

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

 ( و وضعيت مطالبات بندی بودجه )شماره طبقهدرآمد 
*  

 حساب ها و اسناد دریافتنی ارزی
سال، اشخاص، مشخصات نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 واحد پولی و وضعيت مطالبات ،( بندی بودجه )شماره طبقهدرآمد 
*  

 مطالبات از سایر واحدها
سال، اشخاص و نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقهمشخصات درآمد 
*  

 *  به تفكيك سال ذخـيــره مــطــالـبــات مـشكـوک الـوصـول

 هزینهاسناد واخـواهی  -ها و اسناد دریافتنی حساب
  * اشخاصسال و  به تفكيك

 ای سرمایهاسناد واخـواهی  -اسناد دریافتنیها و  حساب

 كسری ابواب جـمعی هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب
  * موضوع كسری ابواب جمعی، سال و اشخاص به تفكيك

 ای سرمایهكسری ابواب جـمعی  -ها و اسناد دریافتنی حساب

 بن غير نقدی -ها و اسناد دریافتنی حساب
سال،  مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك  

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

 ودایــع
سال، اشخاص، مشخصات اعتبار نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك 

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

به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، مشخصات  حـوالـه قـيـر –ها و اسناد دریافتنی  حساب

 / نوع سایر منابعپروژه و ردیف(  -اعتبار )مصوب / ابالغی، طرح
*  

 سهميه وكيوم باتوم –ها و اسناد دریافتنی  حساب

  * تفكيك سال و موضوع مـطالبـاتبه  مـطالبـات از خـزانـه

 *  سال به تفكيك 4دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده

5دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی
 *  به تفكيك سال 

  * به تفكيك سال، دوره مالياتی و اشخاص ماليات و عوارض ارزش افزوده خرید كاال و خدمات

  * به تفكيك سال و اشخاص اسناد دریافتنی و ها سـایـر حساب

اسناد دریافتنی حاصل  و ها حساب

 ای ازعمليات غيرمبادله

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

 ( و وضعيت مطالبات بندی بودجه )شماره طبقهدرآمد 
*  

 حساب ها و اسناد دریافتنی ارزی
سال، اشخاص، مشخصات نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 واحد پولی و وضعيت مطالبات ،( بندی بودجه )شماره طبقهدرآمد 
*  

 مطالبات از سایر واحدها
سال، اشخاص و مشخصات نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقهدرآمد 
*  

 *  به تفكيك سال 6ذخـيــره مــطــالـبــات مـشكـوک الـوصـول

 ها موجودی

  * به تفكيك سال ها نامه دارایی بندی شيوه ها به تفكيك طبقه موجودی

 *  به تفكيك طبقه موجودی مربوط و سال 7ها ذخيره كاهش ارزش موجودی

  * به تفكيك سال و اشخاص ها نامه دارایی بندی شيوه به تفكيك طبقههای امانی  موجودی

  * به تفكيك نوع و تعداد اوراق بهادار اوراق بـهـادار –ها  سایـر موجودی

  * به تفكيك نوع و تعداد اوراق بهادار اوراق بـهـادارگردان  تنخواه  –ها  سایـر موجودی

 ها پرداخت پيش
سال، اشخاص، مشخصات اعتبار نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك  پـيــش پــرداخــت بابت عمليات جاری

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

 پيش پـرداخت مواد و كاال 
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 های كوتاه مدت گذاری سرمایه

  * و واحد پولی به تفكيك شركت ها سرمایه گذاری در شركت

  * و واحد پولی به تفكيك نوع ها گذاری سرمایهسایـر 

 *  و واحد پولی به تفكيك سال 8های آتـی درآمــد دوره

 ی جاریها سایر دارایی
  * مربوط و سال بندی دارایی به تفكيك طبقه فروش برای شده نگهداری های دارایی

 *  و سال دارایی مربوط به تفكيك طبقه ها دارایی ارزش كاهش ذخيره

  هاي غيرجاري دارايي

 های ثابت مشهود دارایی

  دارایی در جریان تكميل
به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، مشخصات اعتبار )مصوب 

 / نوع سایر منابعپروژه، برنامه و ردیف(  -/ ابالغی، طرح
*  

  * تفكيك سالبه  ها نامه دارایی بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایی

  * به تفكيك سال و اشخاص ها نامه دارایی بندی شيوه طبقههای امانی به تفكيك  دارایی

 *  مربوط  به تفكيك طبقه دارایی 9 استهالک انباشته ...

  * مربوط و سال بندی دارایی به تفكيك طبقه ای دارایی اجاره

 *  دارایی مربوط طبقهبه تفكيك  ای استهالک انباشته دارایی اجاره

 *  سال  به تفكيك طبقه دارایی مربوط و 10هـا ذخيره كـاهـش ارزش دارایـی

به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، مشخصات اعتبار  ای پرداخت بابت عمليات سرمایه پيش

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

*  

  * پيش پـرداخت مواد و كاال 

 پرداخت اعتبار اسنادی پيش
به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، مشخصات اعتبار 

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

 نامشهود های دارایی

  * به تفكيك سال 11ها دارایینامه  بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایی

 *  مربوط  به تفكيك طبقه دارایی استهالک انباشته ...

 *  به تفكيك طبقه دارایی مربوط و سال هـا ذخيره كـاهـش ارزش دارایـی

 های نامشهود ای دارایی پرداخت بابت عمليات سرمایه پيش
اشخاص، مشخصات اعتبار به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، 

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

 های بلند مدت گذاری سرمایه

  * و واحد پولی به تفكيك شركت ها سرمایه گذاری در شركت

  * و واحد پولی به تفكيك نوع ها گذاری سایـر سرمایه

 *  و واحد پولی به تفكيك سال های آتـی درآمــد دوره

 های غير جاری سایر دارایی

  * به تفكيك سال و اشخاص مـطالـبات بلند مدت دولت

 تسهيالت مالی دریافتنی بلندمدت
مشخصات اعتبار )مصوب/  مشخصات قرارداد و تسهيالت و ،سال، اشخاص به تفكيك

 / نوع سایر منابع پروژه و ردیف( -ابالغی، برنامه / طرح
*  

  * به تفكيك سال، اشخاص، واحد پولی و مشخصات قرارداد و تسهيالت دریافتنی ارزی بلندمدتتسهيالت مالی 

  هاي جاري بدهي

پرداختنی حاصل از  اسناد و ها حساب

 ای عمليات مبادله

 ها و اسـناد پرداخـتنی حساب
سال، اشخاص، واحد پولی، نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(،  به تفكيك

و ردیف( /  پروژه -طرحو مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/  12بدهیموضوع 

 نوع سایر منابع

 ها و اسـناد پرداخـتنی ارزی حساب * 

 13اعتبار اسنادی -ها و اسناد پرداختنی حساب

  * به تفكيك سال، اشخاص و واحد پولی 14هزینه مالی آتی

15رداختنیـه پـزانـاسناد خ
 *  اسناد مشخصات و اشخاص سال، تفكيك به 

 حقوق و مزایای پرداختنی
سال، اشخاص و مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(،  به تفكيك

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

 بدهی به سایر واحدها
سال، اشخاص و مشخصات درآمد نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقه
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 سال، اشخاص ماهيت سپرده،به تفكيك  های پرداختنی سپرده
 * 

 واحد پولیسال، اشخاص و  ماهيت سپرده،به تفكيك  های پرداختنی ارزی سپرده

 *  و واحد پولیبه تفكيك سال، اشخاص  پرداختنی سود تضمين شده

 ماليات و عوارض ارزش افزوده  فروش كاال و خدمات
به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، دوره مالياتی، اشخاص و 

 و ردیف( / نوع سایر منابع پروژه  -طرحمشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ 
 * 

پرداختنی حاصل از  اسناد و ها حساب

 ای عمليات غيرمبادله

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

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقه
 * 

 بدهی به سایر واحدها

 ها دریافت پيش

 __ دریافت اعتبار هزینه پيش
 * 

 __ ای دریافت اعتبار سرمایه پيش

 درآمـد دریافت پيش
سال، اشخاص و مشخصات درآمد نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقه
 * 

 های جاری سایر بدهی

 بـيـمــه پـرداخـتـنـی

سال، اشخاص و مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك 

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

 حـق بـازنـشستـگی پـرداخـتنی

 سـایـر كـسـور پـرداخـتـنـی

 مـالـيـات پرداخـــتنی

 *  اشخاص و سال تفكيك به صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی

 *  بدهی به تفكيك سال، اشخاص و موضوع های تحقق یافته ذخيره هزینه

 *  به تفكيك سال، اشخاص و موضوع بدهی ای ذخيره تعهدات سرمایه

 *  به تفكيك سال، اشخاص و موضوع بدهی ها و اسناد پـرداخـتنی سـایـر حسـاب

 *  به تفكيك سال بدهی بابت وجــوه نامشــخص

 *  به تفكيك سال و اشخاص های بين راهــــی بدهی بابت چك

 *  به تفكيك سال و اشخاص اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتیبدهی به 

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

 الـضمان بـدهی بابت وجـه
سال، اشخاص، موضوع نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(،  به تفكيك

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

  هاي غيرجاري بدهي

 حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت

 *  و مشخصات اوراق مشاركتبه تفكيك سال، اشخاص، تاریخ سررسيد  اوراق مشـاركــت پــرداخــتـنـی

 *  مشخصات قرارداد و تسهيالتو به تفكيك سال، اشخاص، تاریخ سررسيد  تسهيـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت

 *  واحد پولی و مشخصات قرارداد و تسهيالت ،تاریخ سررسيد به تفكيك سال، اشخاص، تسهيالت مالی پرداختنی ارزی بلندمدت

 *  و اشخاص، تاریخ سررسيد و مشخصات اوراق اجاره به تفكيك سال  تــعــهــدات اوراق اجــاره

 *  مشخصات اوراق مرابحهبه تفكيك  سال، اشخاص، تاریخ سررسيد و  اوراق مرابحه پرداختنی

 *  و مشخصات اوراق به تفكيك سال، اشخاص، تاریخ سررسيد پرداختنی 16اوراق .....

 *  به تفكيك  سال، اشخاص ها و اسناد پرداختنی بلندمدت سایر حساب

 *  اشخاص و سال تفكيك به كاركنان ذخيره مزایای پایان خدمت ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنان

 سایر بدهی های غيرجاری
 *  اشخاص و سال تفكيك به ذخيره مرخصی استفاده نشده كاركنان

 *  اشخاص و سال تفكيك به سـایـر ذخـایـر
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

  ارزش خالص

 خـالص انـبـاشـتـه ارزش

 *  __ خـالص انـبـاشـتـه ارزش

 *  طبقه اقالم انتقال یافتهبه تفكيك  هـا شنـاسـایـی اولـيـه دارایـی

  * طبقه اقالم انتقال یافتهبه تفكيك  هـا شنـاسـایـی اولـيـه بـدهـی

  * طبقه اقالم انتقال یافته و اشخاصبه تفكيك  هـای انتقـالـی دارایـی

 *  طبقه اقالم انتقال یافته و اشخاصبه تفكيك  هـای دریــافـتـی دارایـی

  * ( بندی بودجه )شماره طبقهبه تفكيك اشخاص و مشخصات درآمد  اسناد تسویه خزانه –مطالباتتسـویـه 

 *  به تفكيك اشخاص اسناد تسویه خزانه –ها  تسـویـه بدهی

 * *  17موضوع تعدیالتبه تفكيك  تعدیالت سنواتی

 *  __ خالص تغيير در وضعيت مالی

 *  تفكيك اقالم انتقال یافتهبه  انتقال از سایر اقالم ارزش خالص

 *  مربوط و سال  به تفكيك طبقه دارایی مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی

 تفاوت تسعير ارز 
 *  __ های ارزی ها و بدهی تفاوت تسعير دارایی

 *  __ تفاوت تسعير ارز عمليات خارجی

  درآمدها

اعتبارات خزانه از محل  از دریافتی

 تخصيص یافته

 دریافـتی بابت عمليات جاری

و  پروژه -طرح مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ به تفكيك

 ردیف(
 * 

 در دوره متمم دریافـتی بابت عمليات جاری

 دریافتی بابت عمليات جاری از محل اعتبار سال قبل

 ای دریافـتی بابت عمليات سرمایه

 ای در دوره متمم دریافـتی بابت عمليات سرمایه

 ای از محل اعتبار سال قبل دریافتی بابت عمليات سرمایه

 دریافـتی از خزانه بابت حقوق و مزایا

 دریـافـتی بابت وجوه یـارانـه

خزانه از محل درآمدهای  از دریافتی

 اختصاصی

 دریافـتی از محل درآمدهای اختصاصی

 دریافـتی از محل درآمدهای اختصاصی در دوره متمم

 قبل سال اختصاصی درآمدهای محل از دریافـتی

 *  دولتی/ غيردولتی و طبقه هدیه و كمك دریافتی ،به تفكيك اشخاص هـا هــدایــا و كــمـك های بالعوض دریافتی كمك

 ســایـــر درآمــــدهـــا

 *  به تفكيك نـوع سـایـر مـنـابـع مـنـابـع دریـافـتـی از محل سـایـر

 *  به تفكيك اشخاص دریـافـتی بابت خدمات ثـبتـی

 *  __ دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس

 *  __ محكوم به دولت

 *  به تفكيك اشخاص درآمد حاصل از اجاره امالک و اراضی

 *  درآمدبه تفكيك موضوع  سایر درآمدهای واحد

 انتقاالت -سایر درآمدها 
اشخاص و  به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایرمنابع(،

 طبقه اقالم انتقال یافته
 * 
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

  درآمدهاي شناسايي شده از طرف دولت

 درآمــــدهای دولت

بندی مربوط )شامل ماليات و  درآمدها به تفكيك  طبقه

اجتماعی، عوارض، درآمدهای ناشی از كمك های 

درآمد حاصل از مالكيت دولت، فروش كاال و خدمات، 

 جرایم و خسارات و سایر درآمدها(

به تفكيك نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر( و مشخصات درآمد 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقه

 * 

  * تـخـفيـفات و بـخشـودگـی

  ها هزينه

 هـــزیــنـــه
  * مركز فعاليتبندی اقتصادی دولت و  ریز فصل طبقهبه تفكيك  بندی اقتصادی دولت تفكيك طبقهها به  هزینه

  * طبقه اقالم انتقال یافتهاشخاص و  ،(سایرمنابع/ اختصاصی/ عمومی) منابع نوع تفكيك به انتقاالت -ها  سایر هزینه

  وجوه ارسالي به خزانه

 وجوه ارسالی به خزانه
ای/ واگذاری  های سرمایه به تفكيك ماهيت منابع )درآمد/ واگذاری دارایی بابت منابع عمومیوجوه ارسالی 

 ( بندی بودجه های مالی( و مشخصات درآمد )شماره طبقه دارایی
*  

 وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی

  هاي انتظامي حساب

 های دریافتی تضمين -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 تفكيك نوع و موضوع تضمين و وثيقه و اشخاصبه 

*  

 *  های دریافتی تضمين -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

 های واگذارشده تضمين -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 به تفكيك نوع و موضوع تضمين و وثيقه و اشخاص

*  

 *  واگذارشدههای  تضمين -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

سال، اشخاص و نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك  الحساب بابت عمليات جاری علی -حساب انتظامی انتظامی های حساب

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

*  

 *  عمليات جاری الحساب بابت علی -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص و مشخصات  ای الحساب بابت عمليات سرمایه علی -حساب انتظامی انتظامی های حساب

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

*   

 *   ای الحساب بابت عمليات سرمایه علی -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

 كـنترل قـراردادها -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 به تفكيك قرارداد، سال و اشخاص

*   

 *   كـنترل قـراردادها -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

سال، اشخاص و مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(،  به تفكيك اسناد وصولی از عاملين ذیحساب -حساب انتظامی انتظامی های حساب

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

*   

 *   اسناد وصولی از عاملين ذیحساب -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع و سال جاری/ دوره متمم/  به تفكيك برداشتیكسری ابواب جمعی  -حساب انتظامی  انتظامی های حساب

و ردیف(  پروژه -طرح اشخاص و مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/سنواتی(، 

 / نوع سایر منابع

*  

 *  كسری ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی  انتظامی های طرف حساب

ماهيت منابع )درآمد عمومی/ درآمد اختصاصی /  به تفكيك )سال جاری/ دوره متمم(، بينی شده منابع پيش  -حساب انتظامی انتظامی های حساب

ای اختصاصی /  های سرمایه ای عمومی/ واگذاری دارایی های سرمایه واگذاری دارایی

 ( بندی بودجه های مالی( و مشخصات منابع )شماره طبقه واگذاری دارایی

*   

 *   بينی شده منابع پيش  -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

 اسناد خزانه اسالمی -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 مشخصات اسنادو به تفكيك سال 

*  

 *  اسناد خزانه اسالمی  -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

 های امانی موجودی -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 و اشخاص ها نامه دارایی بندی شيوه به تفكيك طبقه

*  

 *  های امانی موجودی -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

 های امانی دارایی -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 و اشخاص ها نامه دارایی بندی شيوه به تفكيك طبقه

*  

 *  های امانی دارایی -حساب انتظامیطرف  انتظامی های طرف حساب

ای/  های سرمایه ماهيت منابع )درآمد/واگذاری داراییجاری/ دوره متمم(،  )سال به تفكيك ای كنترل منابع بودجه -حساب انتظامی انتظامی های حساب

 ای( بندی بودجه واگذاری دارایی های مالی( و مشخصات منابع )شماره طبقه

*  

 *  ای كنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب



 

21 
 

 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 اوراق مرابحه -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 مشخصات اوراق مرابحهو به تفكيك سال 

*  

 *  اوراق مرابحه  -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

 اوراق مشاركت -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 مشخصات اوراقو به تفكيك سال 

*  

 *  اوراق مشاركت  -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

 ها كنترل سفارش -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 سال و اشخاص تفكيك به

*  

 *  ها سفارش كنترل -انتظامی طرف حساب انتظامی های طرف حساب

 های احتمالی بدهی –حساب انتظامی  انتظامی های حساب
 سال، اشخاص و موضوع بدهی تفكيك به

*  

 *  های احتمالی بدهی –طرف حساب انتظامی  انتظامی های طرف حساب

 ،(سنواتی/ متمم دوره/ جاری سال و اختصاصی/ عمومی) منابع تفكيك به اعتبار بابت ها دریافتی کنترل -انتظامی حساب انتظامی های حساب

 پروژه - طرح/  برنامه و ابالغی/ مصوب ای، سرمایه/ هزینه) اعتبار مشخصات

 (ردیف و

*  

 *  اعتبار بابت ها دریافتی کنترل -انتظامی حساب  طرف انتظامی های طرف حساب

 شود. نگهداري حسابهاي معين و تفصيلي بر اساس اين فهرست انجام مي

                                                           
 هاي مالي است. هاي تملك دارايي هاي متفرقه و رديف هاي تفصيلي شامل رديف عنوان رديف در سطح حساب -1

هاي  هاي قبل( و وجوه مصرف نشده انتقالي از سال هاي غيرقطعي سال هاي سنواتي )پرداخت ، مربوط به حساب"انتقالي"با پسوند  اي بودجههاي  حساب -2

 قانوني انتقال( است. قبل )براي واحدهاي داراي مجوز

شود. از جمله هدايا و كمك هاي بالعـو،،   آن بخش از منابعي كه در بودجه واحد گزارشگر منظور نگرديده باشد، به عنوان ساير منابع در نظر گرفته مي -3

 هاي سازماني و .... . گردان دريافتي از ساير واحدها، درآمد خانه تنخواه

 شود. رد وجوه سپرده به عنوان كاهنده حساب مطالبات از خزانه محسوب ميحساب دريافتي بابت تنخواه  4-

 شود. حساب دريافتي بابت رد وجوه اضافه دريافتي به عنوان كاهنده حساب مطالبات از خزانه محسوب مي 5-

 شود. ها و اسناد دريافتني محسوب مي عنوان كاهنده حساب حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به 6-

 شود. ها محسوب مي عنوان كاهنده حساب موجودي ها به  حساب ذخيره كاهش ارزش موجودي 7-

 شود. ها محسوب مي گذاري هاي آتي به عنوان كاهنده حساب ساير سرمايه حساب درآمد دوره 8-

 شود. پذير محسوب مي هاي استهالك حساب استهالك انباشته ... به عنوان كاهنده حساب دارايي 9-

 شود. هاي نامشهود محسوب مي هاي ثابت مشهود و دارايي عنوان كاهنده حساب دارايي ها به  خيره كاهش ارزش داراييحساب ذ 10-

مطابقت دارد و بايـد تحـت سرفصـل    ( عيني  و فاقد ماهيت  غيرپوليقابل تشخيص   دارايي  يكاي نامشهود )ه ها كه با تعريف دارايي آن بخش از دارايي 11-

 شود.فوق اعمال حساب 

 قـرارداد  بـا ( پيمانكاران) خدمت قرارداد، انجام بدون( پيمانكاران) خدمت انجام قرارداد،  با كاال قرارداد، تحويل بدون كاال موضوع بدهي شامل تحويل -12

 بدون اي مشاوره خدمت انجاماي،  سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح غير براي قرارداد با( پيمانكاران) خدمت اي، انجام سرمايه هاي دارايي تملك طرح

 تملـك  هـاي  طـرح  غيـر  بـراي  قرارداد با اي مشاوره خدمات اي، انجام سرمايه هاي دارايي تملك طرح - قرارداد با اي مشاوره خدمات قرارداد، انجام

 بـين  هـاي  سازمان در الملي، عضويت بين قراردادهاي به ذيصالح، پيوستن مراجع از صادره دولت، احكام كاركنان خدمت انجام اي، سرمايه هاي دارايي

 باشد. ها مي المللي و ساير بدهي

 شود. بندي مي ها و اسناد پرداختني بلندمدت طبقه هاي مالي به عنوان حساب كه ماهيت تعهدات اعتبار اسنادي بلندمدت باشد، در صورت در صورتي -13

 .شود محسوب مي "ها و اسناد پرداختني حساب"و  "اسناد خزانه پرداختني"هاي  حسب مورد به عنوان كاهنده حساب "هزينه مالي آتي"حساب  -14

 .است ها حساب اين سررسيد سال ،"آتي مالي هزينه" و "پرداختني خزانه اسناد" هاي حساب براي "سال" تفصيلي سطح از منظور -15

 شود. با توجه به نام اوراق )مانند اوراق سلف يا اوراق منفعت يا ...( تعيين مي -16

 باشد. هاي حسابداري مي موضوع تعديالت سنواتي شامل اصالح اشتباهات و تغيير در رويه -17
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 ها سرفصل حساب -1

 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

  هــودجــب

 بودجه واحــد گــزارشــگـر     

 بودجه اعتبار هزینه
مشخصات اعتبار  ،جاری/ دوره متمم( منابع )عمومی/ اختصاصی و سالبه تفكيك 

 و فصول اعتبار هزینه (1)مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف
 * 

مشخصات اعتبار  (،و سال جاری/ سنواتی منابع )عمومی/ اختصاصی به تفكيك 2 بودجه اعتبار هزینه انـتقـالـی

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

 اعتبار هزینه اعتبار مصوب
مشخصات اعتبار جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سالبه تفكيك 

 )برنامه و ردیف( و فصول اعتبار هزینه
*  

 اعتبار هزینه تخصيص یافته تخصيص یافتهاعتبار 
مشخصات اعتبار )برنامه و ردیف( و جاری/ دوره متمم(،  منابع )سال به تفكيك

 فصول اعتبار هزینه
*  

 هــا حــوالـــه
 حواله اعتبار هزینه

مشخصات اعتبار جاری/ دوره متمم(،  عمومی/ اختصاصی و سال)منابع به تفكيك 

 گيرنده و فصول اعتبار هزینه)برنامه و ردیف(، ابالغ 
*  

 انـتقـالـی حواله اعتبار هزینه
مشخصات اعتبار )برنامه و ردیف(، ابالغ عمومی/ اختصاصی(، )منابع به تفكيك 

 گيرنده و فصول اعتبار هزینه
*  

 اعتبار ابالغی
 اعتبار هزینه ابالغی

ابالغ دهنده، جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

 مشخصات اعتبار )برنامه و ردیف( و فصول اعتبار هزینه
*  

 اعتبار هزینه انـتقـالـی ابالغی
ابالغ دهنده، مشخصات اعتبار )برنامه و منابع )عمومی/ اختصاصی(،  به تفكيك

 ردیف( و فصول اعتبار هزینه
*  

 اعتبار هزینه انـتقـالـی اعـتبار انـتقـالـی
منابع )عمومی/ اختصاصی(، مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و  به تفكيك

 و فصول اعتبار هزینه ردیف(
*  

 *  به تفكيك مشخصات اعتبار )برنامه/ ردیف(  كـنـتـرل اعـتـبـار هـزیـنـه كــنـتـرل اعـتـبـار

 اعتبار تامين شده
 اعتبار هزینه تامين شده

مشخصات اعتبار  جاری/ دوره متمم(، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

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

 اعتبار هزینه انـتقـالـی تامين شده
مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و  منابع )عمومی/ اختصاصی(، به تفكيك

 ردیف( و فصول اعتبار هزینه
*  

 های غيرقطعی اعتبار پرداخت

 های غير قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت
جاری/ دوره متمم(  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

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

 های غير قطعی اعتبار هزینه انـتقـالـی بابت پرداخت
جاری/  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

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

 بندی اقتصادی دولت ریز فصل طبقهو 

*  

 اعتبار مصرف شده
 اعتبار هزینه مصرف شده

مشخصات اعتبار جاری/ دوره متمم(،  منابع }عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

بندی  ریز فصل طبقهو  فصول اعتبار هزینه ،)مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( 

 اقتصادی دولت

*  

 اعتبار هزینه انـتقـالـی مصرف شده
های غيرقطعی  جاری/ سنواتی )نوع پرداخت منابع }عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

 )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( و فصول اعتبار هزینهمشخصات اعتبار سنواتی({، 
*  

 اسناد واخواهی شده
 اسناد واخواهی بابت اعتبار هزینه

جاری/ دوره متمم(،   نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

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

 واخواهی بابت اعتبار هزینه انتقالی اسناد
جاری/ سنواتی(،   نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

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

 كسری ابواب جمعی
 كسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه

جاری/ دوره متمم(،  موضوع كسری ابواب جمعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

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

 كسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی
جاری/  موضوع كسری ابواب جمعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

 و فصول اعتبار هزینه مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( سنواتی(،
*  
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

  هاي جاري دارايي

 نقد موجودی

 بـانـك پـرداخـت هـزیـنـه

 بــانـك پــرداخـت اخـتـصاصی  * های بانكی به تفكيك مشخصات حساب

 سـایــر مـنـابـعبــانـك وجــوه 

  * واحد پولی به تفكيك صـنـدوق

 كـارت هـدیـه
مشخصات اعتبار (، سال، 3نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابعبه تفكيك 

 )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( / نوع سایر منابع
*  

 عمليات جاری بابت تنخـواه گــردان پرداخت
اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، به تفكيك 

 )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( / نوع سایر منابعاعتبار 
*  

اسناد دریافتنی حاصل  و ها حساب

 ای ازعمليات مبادله

  * اشخاصسال و  به تفكيك اسناد واخواهی هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب

  * و اشخاص موضوع كسری ابواب جمعی، سال به تفكيك كسری ابواب جمعی هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب

 بن غير نقدی -ها و اسناد دریافتنی حساب
سال، مشخصات اعتبار نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك  

 )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( / نوع سایر منابع
*  

حساب ها و اسناد دریافتنی 

 ای حاصل از عمليات غيرمبادله
 ها و اسناد دریافتنی حساب

سال، اشخاص، مشخصات نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 ( و وضعيت مطالبات بندی بودجه )شماره طبقهدرآمد 
*  

 ها موجودی
  * به تفكيك سال ها نامه دارایی بندی شيوه ها به تفكيك طبقه موجودی

 *  به تفكيك طبقه  موجودی مربوط و سال 4ها ذخيره كاهش ارزش موجودی

 پـيــش پــرداخــت بابت عمليات جاری ها پرداخت پيش
سال، اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك 

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

  هاي جاري بدهي

پرداختنی  اسناد و ها حساب

 ای حاصل از عمليات مبادله

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

 نوع سایر منابع / و مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( 5بدهی 
 * 

 *  ، سال، اشخاصماهيت سپردهبه تفكيك  ســپـرده های پرداخـتــنی

پرداختنی  اسناد و ها حساب

 ای عمليات غيرمبادلهحاصل از 
 ها و اسـناد پرداخـتنی حساب

سال، اشخاص و مشخصات نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقهدرآمد 
 * 

 *  __ دریافت اعتبار هزینه پيش ها دریافت پيش

 های جاری سایر بدهی

 بـيـمــه پـرداخـتـنـي
سال، اشخاص و نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(،  نوع بيمه،به تفكيك 

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

 مـالـيـات پرداخـــتنی
سال، اشخاص و  مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(،  به تفكيك

 ردیف( / نوع سایر منابعاعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و 
 * 

 *  سال و اشخاص به تفكيك صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی

 *  سال، اشخاص و موضوع بدهی به تفكيك های تحقق یافته ذخيره هزینه

  هاي غيرجاري بدهي

ذخيره مزایای پایان خدمت 

 كاركنان
 *  اشخاص و سال تفكيك به ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنان

 سایر بدهی های غيرجاری
 *  اشخاص و سال تفكيك به ذخيره مرخصی استفاده نشده كاركنان

 *  اشخاص و سال تفكيك به سـایــر ذخـایـر
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

  ارزش خالص

 خـالص انـبـاشـتـه ارزش

 *  __ خـالص انـبـاشـتـه ارزش

 * * 6به تفكيك  موضوع تعدیالت  تعدیالت سنواتی

 *  __ وضعيت مالیخالص تغيير در 

  درآمدها

خزانه از محل  از دریافتی

 اعتبارات تخصيص یافته

 دریافــــــــتی بابت عمليات جاری

 *  مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ ردیف( به تفكيك

 دریافـتی بابت عمليات جاری در دوره متمم

 دریافتی بابت عمليات جاری از محل اعتبار سال قبل

خزانه از محل  از دریافتی

 درآمدهای اختصاصی

 دریافــــــــتی از محل درآمدهای اختصاصی

 متمم دوره در اختصاصی درآمدهای محل از دریافـتی

 قبل سال اختصاصی درآمدهای محل از دریافـتی

 *  غيردولتی و طبقه هدیه و كمك دریافتیبه تفكيك اشخاص، دولتی/  هـا هــدایــا و كــمـك های بالعوض دریافتی كمك

 سـایــر درآمــدهــا

 *  به تفكيك نـوع سـایـر مـنـابـع دریـافـتـی از محل سـایـر مـنـابـع

 *  __ محـكوم بـه دولـت

 *  یافته انتقال اقالم طبقه و اشخاصنوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك  انتقاالت -سایر درآمدها

  ها هزينه

 هـــزیــنـــه
  * مركز فعاليتبندی اقتصادی دولت و  ریز فصل طبقهبه تفكيك  بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 انتقاالت -ها سایر هزینه
 انتقال اقالم طبقه و اشخاص ،(منابع سایر/ اختصاصی/ عمومی) منابع نوع تفكيك به

 یافته
*  

  خزانهوجوه ارسالي به 

 وجوه ارسالی به خزانه
ای/ واگذاری  های سرمایه به تفكيك ماهيت منابع )درآمد/ واگذاری دارایی وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 ( بندی بودجه های مالی( و مشخصات منابع )شماره طبقه دارایی
*  

 وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی

  هاي انتظامي حساب

 های دریافتی تضمين -حساب انتظامی انتظامی های حساب
 به تفكيك نوع و موضوع تضمين و وثيقه و اشخاص

*  

 *  های دریافتی تضمين -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

سال، اشخاص و مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك  الحساب بابت عمليات جاری علی -حساب انتظامی انتظامی های حساب

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

*  

 *  الحساب بابت عمليات جاری علی -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

سال، اشخاص و مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفكيك  اسناد وصولی از عاملين ذیحساب -حساب انتظامی انتظامی های حساب

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

*   

 *   اسناد وصولی از عاملين ذیحساب -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع و سال جاری/ دوره متمم/ سنواتی(،  به تفكيك برداشتيکسری ابواب جمعي  -حساب انتظامي  انتظامی های حساب

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

*  

 *  کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي  انتظامی های طرف حساب

 های احتمالي بدهي  –حساب انتظامي  انتظامی های حساب
 سال، اشخاص و موضوع بدهی به تفكيك

*  

 *  احتمالي های بدهي  – انتظامي حساب طرف انتظامی های طرف حساب
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 ،(سنواتی/ متمم دوره/ جاری سال و اختصاصی/ عمومی) منابع تفكيك به اعتبار بابت ها دریافتي کنترل  - انتظامي حساب انتظامی های حساب

 و پروژه - طرح/  برنامه و ابالغی/ مصوب ای، سرمایه/ هزینه) اعتبار مشخصات

 (ردیف

*  

 *  اعتبار بابت ها دریافتي کنترل  -انتظامي حساب طرف انتظامی های حساب طرف

 شود. نگهداري حسابهاي معين و تفصيلي بر اساس اين فهرست انجام مي
 

 هاي مالي است. هاي تملك دارايي هاي متفرقه و رديف تفصيلي شامل رديفهاي  عنوان رديف در سطح حساب -1

هاي  هاي قبل( و وجوه مصرف نشده انتقالي از سال هاي غيرقطعي سال هاي سنواتي )پرداخت حساببه مربوط  ،"انتقالي" پسوندبا اي  هاي بودجه حساب -2

 انتقال( است. قانوني واحدهاي داراي مجوزقبل )براي 

شود. از جمله هدايا و كمك هاي بالعوض،  بخش از منابعي كه در بودجه واحد گزارشگر منظور نگرديده باشد، به عنوان ساير منابع در نظر گرفته ميآن  -3

 .هاي سازماني و ...  ا، درآمد خانهگردان دريافتي از ساير واحده تنخواه

 شود. ها محسوب مي موجوديعنوان كاهنده حساب  ها به  حساب ذخيره كاهش ارزش موجودي -4

 طرح قرارداد با( پيمانكاران) خدمت قرارداد، انجام بدون( پيمانكاران) خدمت انجام قرارداد،  با كاال قرارداد، تحويل بدون كاال موضوع بدهي شامل تحويل -5

قرارداد،  بدون اي مشاوره خدمت اي، انجام سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح غير براي قرارداد با( پيمانكاران) خدمت اي، انجام سرمايه هاي دارايي تملك

 اي، سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح غير براي قرارداد با اي مشاوره خدمات اي، انجام سرمايه هاي دارايي تملك طرح - قرارداد با اي مشاوره خدمات انجام

 باشد. ها مي المللي و ساير بدهي بين هاي سازمان در ي، عضويتلالمل بين قراردادهاي به پيوستنذيصالح،  مراجع از هصادر دولت، احكام كاركنان خدمت انجام

 باشد. هاي حسابداري مي موضوع تعديالت سنواتي شامل اصالح اشتباهات و تغيير در رويه -6
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 عمليات جاريحسابداري  -2

  موافقتنامهتبادل  يا)عمومي / اختصاصي(  ابالغ بودجه به هنگام (:1) ثبت شماره

 گردان حسابداري از خزانه واهخدريافت تندر صورت  (:2) ثبت شماره
 

 .شود ثبت ذيل قبل از آن پرداخت اعمال مي ،گردان حسابداري از محل تنخواه پرداخت در صورت (:3) ثبت شماره

گردان حسابداري نيز بايد عـالوه   اي، به هنگام پرداخت از محل تنخواه هاي انجام شده از محل اعتبارات بودجه بديهي است مشابه با پرداخت   

 شود. ثبتهاي غيرقطعي(  اي مربوط )اعتبار هزينه مصرف شده و اعتبار هزينه بابت پرداخت هاي بودجه هاي مالي حسب مورد حساب بر ثبت

 به هنگام تخصيص اعتبار (:4) ارهثبت شم

 با اعتبار تخصيص يافته گردان حسابداري تنخواهو پا به پايي تسويه دريافت وجه و در صورت  (:5) ثبت شماره

بانكي بر اساس قوانين و مقررات مربوط مسدود شود و تا پايان دوره گزارشگري رفع نگردد، ضروري است حسـاب  كه يك حساب  در صورتي   

 ها گزارش شود. بندي ساير دارايي مذكور در طبقه
 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** هــنــزیــهاعــتـبـار 

 ** هـنـزیــه ارـبـتــاعه ــودجــب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ معينعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معين

   ** هـزیـنـه بـانـك پــرداخـت

 ** پـيـش دریـافـت اعـتبـار هزینه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** تامين شده هزینه اعتبار

 ** هـنـزیـهار ـبـتـاعرل ـتـنـک  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** تخصيص یافتههزینه اعتبار 

 ** هـنـزیــاعــتـبـار ه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** کـنـتـرل اعـتـبـار هـزیـنـه

 ** اعتبار هزینه تخصيص یافته  

 

   ** پـيـش دریـافـت اعـتبـار هزینه

   ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

 ** دریافــــــــتي بـابـت عـمليات جـاری  
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 دريافت وجه از محل اعتبار اختصاصي مصوب (:6) ثبت شماره
 

در  ،مربـوط يا محتمل شدن ورود جريان منافع اقتصادي آتي يا خدمات بـالقوه   به هنگام دريافت هدايا و كمك هاي نقدي (:7) ثبت شماره

 .ثبت زير در دفاتر اعمال مي گردد ،كه نحوه مصرف وجوه توسط واگذارنده تعيين نشده باشد صورتي

گيري شده درآمد شناسايي  كند، معادل مبلغ دارايي اندازه اي، دارايي شناسايي مي در نتيجه عمليات غيرمبادله گزارشگر واحـدهنگامي كه    

شود. هنگـامي   ها شناسايي مي صورت درآمد معادل افزايش در خالص دارايي اين كند، مگر اينكه ملزم به شناسايي يك بدهي نيز باشد. در مي

  شود. درآمد، شناسايي مي عنوان بهيابد، مبلغ كاهش در بدهي  يكه بدهي با ايفاي تعهدات كاهش م

بـه   هـا(  به هنگام دريافت اعالميه بانكي در خصوص واريز وجوه تنخواه گردان پرداخت )دريافتي از ذيحسابي ساير واحـد  (:8) ثبت شماره

   نمايد.وجوه مذكور را به عنوان بدهي شناسايي  دباي)عاملين ذيحساب( گردان پرداخت  تنخواهواحد دريافت كننده  ،حساب مربوط

تحت عنوان حسـاب هـا و اسـناد پرداختنـي      بايستيگزارشگر  معادل وجوه دريافت شده از محل تنخواه گردان پرداختي ساير واحدهاي     

ها، بـدون ثبـت    گردان پرداخت مشابه ساير پرداخت الزم به ذكر است رويدادهاي مالي مربوط به پرداخت از محل وجوه تنخواهشناسايي شود. 

 گردد. اي، شناسايي مي هاي بودجه حساب

كـه تحـت   انتقـالي مشـروط   و ساير وجوه  واريز وجوه حاصل از هداياي نقديبه هنگام دريافت اعالميه بانكي در خصوص  (:9) ثبت شماره

ملزم به مصـرف وجـوه مـذكور    گزارشگر آن توسط واگذار كننده وجه تعيين شده است، واحد شرايط مصرف عنوان ساير منابع واگذار شده و 

 اي اسناد پرداختني حاصـل از عمليـات غيرمبادلـه   ها و  حسابتحت عنوان تحقق شرايط تا زمان اين وجوه  و بودهطبق شرايط مشخص شده 

 شود. شناسايي مي

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

 ** دریافـتي از محل درآمدهای اختصاصي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع  

   **  ها و اسـناد دریـافـتـني حساب

 ** هـا   هــدایــا و کــمـك  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع  

 **  حساب ها و اسناد پرداختني  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع  

 **  حساب ها و اسناد پرداختني  
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شرايط از پيش تعيين شده به مصرف برسند، ثبت ذيل در  زماني كه هداياي نقدي محدود شده براي هدف خاص مطابق با (:10) ثبت شماره

 گردد. دفاتر اعمال مي

بدهي مربوط مشابه بـا ثبـت   حساب ، بايستي توسط اشخاص ذينفع گزارشگرواحد ها و جرايم  بدهيبخشودگي  در صورتالزم به ذكر است،    

 .ها شناسايي گردد در مقابل حساب هدايا و كمكفوق 

بخشي از منابع واحد گزارشگر به عنـوان سـاير منـابع از خزانـه تـامين و      مطابق قوانين و مقررات مربوط، كه  در صورتي (:11) ثبت شماره

 شود. شناسايي ميدريافت گردد، به صورت ذيل 

 شود. الزم به ذكر است؛ دريافتي از محل ساير منابع به عنوان ساير درآمدهاي واحد گزارشگر در صورت تغييرات دروضعيت مالي گزارش مي   

 تعزيـرات  قـانون  اصالح قانون( 5) تبصره موضوع درآمد محل از خزانه از دريافتي وجوه و كاال قاچاق الكشف حق بابت خزانه از دريافتي وجوه

 .شوند محسوب مي خزانه از دريافتي ساير منابع از مصاديقي حكومتي

 ها واحدتخصيص يافته به ساير  اعتبار ابالغ تمام يا بخشي ازبه هنگام   (:12) ثبت شماره

 "انتقـالي "اي  هاي بودجـه  چنانچه بر اساس قوانين و مقررات مربوط واحدي مجاز به ابالغ اعتبار از محل وجوه انتقالي خود باشد، از حساب   

 باشد. مياز محل منابع اختصاصي  هزينهاعتبار مربوط به ابالغ تنها هزينه اعتبار حساب نمايد. ضمنا  مربوط براي ثبت اين موضوع استفاده مي

 ابالغي اعتبار كننده دريافت واحد به( اختصاصي/ عمومي) اعتبار ابالغ به مربوط وجوه انتقال  (:13) ثبت شماره

كننده اعتبار ابالغي را بر اساس موافقتنامه متبادله، بـه حسـاب بانـك     واحد گزارشگر ابالغ دهنده اعتبار، سهم هريك از واحدهاي دريافت   

 نمايد. ها منتقل و مراتب را به ذيحسابي دستگاه اجرايي دريافت كننده اعتبار و ديوان محاسبات كشور اعالم مي پرداخت مربوط آن

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   **  حساب ها و اسناد پرداختني

 ** هـا   هــدایــا و کــمـك  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع  

 ** دریافــــــــتي از محل سایر منابــع  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** حــوالــه اعتبار هزینه

 ** یافتهزینه تخصيص ـاعتبار ه  

 ** اعــتـبـار هــزیــنــه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** انتقاالت -ها  سـایـر هـزیـنـه

  
 پــرداخـت هـزیـنـه /بـانـك 

 بـانـك پــرداخـت اختصاصي
** 



30 
 

 به هنگام دريافت اعالميه ابالغ اعتبار و واريز وجوه ابالغي )عمومي/ اختصاصي( (:14ثبت شماره )

 يابد. منابع ميگيرنده انتقال  دهنده به واحد گزارشگر ابالغ با ابالغ اعتبار و حواله، مسئوليت پاسخگويي منابع مربوط از واحد گزارشگر ابالغ   

دهنده واريز و حداكثر تا ده روز قبل از پايان مهلت  مربوط به ابالغ اعتبار بايستي توسط خزانه به حساب بانك پرداخت واحد گزارشگر ابالغ

 كننده اعتبار ابالغي، بايد در موعد قانوني مقرر، گيرنده واريز گردد. واحد گزارشگر دريافت قانوني مصرف آن به حساب واحد گزارشگر ابالغ

 مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذكور را بر اساس مشخصات اعتباري به حساب مربوط نزد خزانه واريز و تاييديه آن را اخذ نمايد تا تعهدات

هاي بعد با رعايت مقررات مربوط پرداخت كند. شايان ذكر است، در صورتي كه بر اساس قوانين و مقررات  پرداخت نشده از آن محل را در سال

كننده اعتبار ابالغي بايد از  دهنده صورت پذيرد، واحد دريافت ط، ابالغ اعتبار و حواله از محل وجوه انتقالي واحد گزارشگر ابالغمربو

ها بابت اعتبار و طرف حساب  كنترل دريافتي -اي فوق استفاده نمايد و حساب انتظامي  مربوط در ثبت بودجه "انتقالي"اي  هاي بودجه حساب

 اعمال كند. "سنواتي"طح تفصيلي آن را با س

برخي واحدهاي گزارشگر )نظير وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور( بـر اسـاس قـوانين و مقـررات        

سـاير  "دهنده اين وجوه بايد حسـاب   باشند. بر اين اساس، واحد ابالغ و انتقالمربوط، مجاز به ابالغ وجوه ساير منابع خود به ساير واحدها مي

كننده اعالميه ابالغ و وجوه  را بستانكار نمايد. از سوي ديگر، واحد دريافت "بانك وجوه ساير منابع"را بدهكار و حساب  "انتقاالت -ها هزينه

را بسـتانكار كنـد. بـديهي اسـت، اعمـال       "انتقاالت -ساير درآمدها "و حساب  را بدهكار "بانك وجوه ساير منابع"ساير منابع بايد حساب 

 ساير منابع موضوعيت ندارد. از محلهاي انتظامي فوق براي ابالغ  اي و حساب هاي بودجه حساب

   )عمومي / اختصاصي( به هنگام تامين اعتبار(: 15) ثبت شماره

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** اعــتـبـار هزینه ابــالغـي

 ** بــودجــه اعــتـبـار هــزیـنـه  

 

 /بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه 

 اختصاصيبـانـك پــرداخـت 
**   

 ** انتقاالت -سـایـر درآمـدهـا  

، به ميزان از محل بودجه عمومي دولتها  هاي انتظامي زير به عنوان حساب موقت محسوب و به منظور كنترل عملكرد دريافتي حساب

 شود. از محل اعتبار ابالغي نگهداري ميدريافتي  منابع

   ** اعتبارها بابت  کنترل دریافتي -حساب انتظامي 

 ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتي -حساب انتظامي  طرف  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ حساب معينعنوان  مبلغ عنوان حساب معين

 از محل اعتبار تخصيص يافته

   ** اعتبار هزینه تامين شده

 ** اعتبار هزینه تخصيص یافته  

 از محل اعتبار اختصاصي

   ** اعتبار هزینه تامين شده

 ** اعــتـبـار هــزیــنــه  
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ـ تعهد، پرداخت و هزينـه  (، 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )28بند )د( ماده )طبق     در حـدود   دباي

 پرداخـت كنترل اعتبار هزينه تخصيص يافته، به ميزان مبلغ قابل به منظور تامين شده هزينه  حساب اعتبارلذا باشد.  ابالغ و تخصيص اعتبار 

در مقابـل حسـاب   مربـوط  هزينـه  حساب  بايستي، غيرقابل پرداخت در دوره جاريدر صورت وقوع تعهدات شايان ذكر است؛  شود. مي ثبت

 شناسايي گردد.موردنظر ذخيره 

در ايـن نظـام   باشـد،   از آنجايي كه تامين اعتبار معادل تعهدات قابل پرداخت تا سقف اعتبار تخصيص يافته الزامـي مـي   ،الزم به ذكر است   

الزامـي  مـرتبط  انجام ثبت فوق قبل از هر رويداد مالي است بديهي  .خودداري شده استبراي هر رويداد مربوط از تكرار ثبت فوق حسابداري 

 .باشد مي

 طبق قوانين و مقررات مربوط صورت واگذاري تنخواه گردان پرداخت به عاملين ذيحسابدر  (:16) ثبت شماره
 

 شـود.  گردان پرداخت شناسايي مـي  پرداخت، علي الحساب و تنخواه هاي غير قطعي پس از پرداخت پيش حساب اعتبار هزينه بابت پرداخت   

 گردد. اي، شناسايي مي هاي بودجه ضمنا رويدادهاي مالي مربوط به ساير منابع واحدها بدون ثبت حساب

 پرداخت پيش واگذاري(: 17) ثبت شماره

 بابت عمليات جاري پرداخت پيش در قبال واگذاري تضميندريافت  (:17-1) ثبت شماره

 يابد. كاهش ميو طرف حساب آن ، حساب انتظامي فوق پرداخت منقضي شده به ميزان پيشبديهي است    

 قانونيضوابط پرداخت به اشخاص ذينفع با رعايت مقررات و  به هنگام واگذاري پيش (:17-2) ثبت شماره

 از محل اعتبار ابالغي

   ** اعتبار هزینه تامين شده

 ** ابـــالغـياعــتـبـار هزینه   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** عـمليات جـاریبابت  گردان پـرداخـت تنخواه

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع    

 

   ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت

 ** اعتبار هزینه تامين شده  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** های دریافتي تضمين  -حساب انتظامي

 ** دریافتي های تضمين -طرف حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** عـمليات جـاری بابتپــرداخــت  پـيـش

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع    
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 ها موجوديشناسايي (: 18ثبت شماره )

 شود. انجام مي "ها موجودي"( با عنوان 6ها بر اساس استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره ) گيري و گزارشگري موجودي الف( شناسايي، اندازه

پس از كسر مواردي كه قبال تامين اعتبار گرديده  در رويداد فوق تامين اعتبار بايد در حدود اعتبار تخصيص يافته و به ميزان تعهدات ايجاد شده( ب

 پرداخت( ثبت شود. شده پيش منقضي)نظير مبلغ 

هاي قبل، حساب اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده با سطح تفصيلي سنواتي بدهكار و حسـاب اعتبـار    سال  پرداخت در صورت منقضي شدن پيشپ( 

 گردد. فصيلي سنواتي بستانكار ميهاي غيرقطعي با سطح ت هزينه انتقالي بابت پرداخت

 باشد. ها معادل ناخالص تعهدات ايجاد شده به عالوه مبلغ ماليات و عوارض ارزش افزوده مي ( مبلغ موجوديت

 شوند. بندي و گزارش مي ها طبقه ينامه داراي به تفكيك شيوهها  ( موجوديث

حسـاب  ها در فعاليت واحد گزارشگر مصرف شود، معادل مبلغ دفتري موجودي مصرف شده، حسـاب هزينـه مربـوط در مقابـل      ج( چنانچه موجودي

اي كه درآمـد مربـوط شناسـايي     هاي فروخته، معاوضه يا توزيع شده بايد در دوره عالوه مبلغ دفتري موجودي شود. به موجودي موردنظر شناسايي مي

شايان ذكـر   اسايي شود و اگر درآمدي وجود نداشته باشد، هزينه بايد هنگام توزيع كاال يا ارايه خدمات شناسايي گردد.گردد، به عنوان هزينه شن مي

 .باشد شده صادر صورتحساب يا ارائه خدمات، كه كند مي شناسايي هزينه عنوان به را ها موجودي هنگامي ،خدمات كننده ارائه گزارشگر واحـد ،است

 باشد و نحوه حسابداري آن در بخش موارد خاص ارايه شده است. جزء موجودي امانت گيرنده نمي( موجودي اماني چ

 ها شناسايي هزينه(: 19ثبت شماره )

 

   ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت

 ** اعتبار هزینه تامين شده  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

 ** پــرداخــت بابت عـمليات جـاری پـيـش  

 ** ها و اسناد پرداختني حساب  

 پرداخت منقضي شده به ميزان پيش

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 هاي دريافتي به ميزان كاهش تضمين

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** جـاریپــرداخــت بابت عـمليات  پـيـش  

 ** ها و اسـناد پرداخـــــــتني حساب  

 پرداخت منقضي شده به ميزان پيش

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت  
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پس از كسر مواردي كه قبال تامين اعتبار تعهدات ايجاد شده در رويداد فوق تامين اعتبار بايد در حدود اعتبار تخصيص يافته و به ميزان الف( 

 پرداخت( ثبت شود. شده پيش منقضي)نظير مبلغ  گرديده

حساب اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده با سطح تفصيلي سنواتي هاي قبل،  سال  پرداخت الزم به ذكر است، در صورت منقضي شدن پيشب( 

 گردد. هاي غيرقطعي با سطح تفصيلي سنواتي بستانكار مي بدهكار و حساب اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت

 ها تسويه بدهي (:20ثبت شماره )

 ها شناسايي كسور قانوني مربوط و تسويه خالص بدهي (:20-1ثبت شماره )

اي(،  هاي خريداري شده از محـل اعتبـار سـرمايه    از محل اعتبار هزينه )برخالف موجودي ها اي پرداخت بابت خريد موجودي عملكرد بودجه   

 شود. عنوان پرداخت قطعي محسوب مي به

 مربوطقانوني به هنگام تسويه كسور  (:20-2ثبت شماره )

 هاي دريافتي به ميزان كاهش تضمين

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** دریافتيهای  تضمين -حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پـرداخـتـنـي ها و اسـناد حساب

 ** بــيـــمــه پـرداخـتـنـي  

 ** مــالــيــات پـرداخـتـنـي  

 ** های پـرداخـتـنـي ســـپـــرده  

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع    

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** اعتبار هـزیـنـه تـامين شـده  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بــيـــمــه پـرداخـتـنـي

   ** مــالــيــات پـرداخـتـنـي

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــع    

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** اعتبار هزینه تامين شده  
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 پرداخت علي الحساب (:21ثبت شماره )

 الحساب به عنوان علي ها بدهيدر صورت پرداخت بخشي از (: 21-1ثبت شماره )

 شود. ثبت ميمربوط الحساب  ناخالص علي مبلغ الحساب پرداختي بابت عمليات جاري نگهداري و معادل حساب انتظامي فوق به منظور كنترل علي -1

 الحساب مرتبط با عليقانوني به هنگام پرداخت كسور (: 21-2ثبت شماره )

 الزم به ذكر است كسور قانوني بايد متناسب با مبلغ پرداختي شناسايي و در موعد قانوني مقرر تسويه و پرداخت گردد.   

 

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** يـها و اسـناد پرداخـتن حساب

 ** بــيـــمــه پـرداخـتـنـي  

 ** مــالــيــات پـرداخـتـنـي  

 ** يســـپـــرده های پـرداخـتـنـ  

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بـانـك وجـــوه سـایـر منابــع    

 

   ** 1الحساب بابت عمليات جاری علي -حساب انتظامي

 ** الحساب بابت عمليات جاری علي -طرف حساب انتظامي  

 

   ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت

 ** اعتبار هزینه تامين شده  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بــيـــمــه پــرداخـــــــتني

   ** مــالــيــات پـــرداخـــتــنــي

 ** هـزیـنـهبـانـك پــرداخـت   

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــع    

 

   ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت

 ** اعتبار هزینه تامين شده  
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 الحساب تسويه علي (:22ثبت شماره )

 آنتسويه الحساب و  هاي مرتبط با علي پرداخت مابقي بدهي در صورت(: 22-1ثبت شماره )

الحسـاب   شود. بـه عـالوه در صـورت تسـويه علـي      ثبت مي الحساب تسويه شده غير قطعي به ميزان عليهاي  حساب اعتبار هزينه بابت پرداخت -1

هاي غيرقطعي با  هاي قبل، حساب اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده با سطح تفصيلي سنواتي بدهكار و حساب اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت سال

 گردد. سطح تفصيلي سنواتي بستانكار مي

 الحساب پرداخت كسور قانوني مرتبط با تسويه علي(: 22-2شماره )ثبت 

 به هنگام دريافت اسناد و مدارک مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت واگذار شده از عاملين ذيحساب(: 23ثبت شماره )

 شود. ، ثبت فوق تعديل ميمذكور اسناد و مدارک دريافتي بررسي و تعيين وضعيتبديهي است پس از    

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ معينعنوان حساب 

   ** ها و اسـناد پرداخـتنـي حساب

 ** بــيـــمــه پـرداخـتـنـي  

 ** مــالــيــات پـرداخـتـنـي  

 ** ســـپـــرده های پـرداخـتـنـي  

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** منابــعبـانـك وجـــوه سـایـر   

 

   ** الحساب بابت عمليات جاری علي -طرف حساب انتظامي

 ** الحساب بابت عمليات جاری علي -حساب انتظامي  

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** 1های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 ** اعتبار هزینه تامين شده  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بــيـــمــه پــرداخـــــــتني

   ** مــالــيــات پـــرداخـــتــنــي

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــع                   

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** اعتبار هزینه تامين شده  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** عاملين ذیحساباسناد وصولي از  -حساب انتظامي

 ** عاملين ذیحساباسناد وصولي از  -طرف حساب انتظامي  
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 واگذار شده تنخواه گردان پرداختاستفاده از تاييد اسناد و مدارک مربوط به پس از  (:24ثبت شماره )

چنانچه پرداختي غيرقطعي به پرداخت)هاي( غيرقطعي ديگر تغيير يابد، نوع پرداخت غير قطعي در سطح تفصيلي حساب اعتبار هزينـه بابـت      

 شود. هاي غيرقطعي تعديل مي پرداخت

 بـراي  را عمـومي  بخش حسابداري استانداردهاي طبق دارايي ذاتي هاي ويژگي پرداخت گردان تنخواه محل از شده تحصيل  دارايي در صورتي كه   

 در شـود،  محسوب پرداخت گردان تنخواه كننده دريافت گزارشگر واحد  دارايي بلكه نكند احراز پرداخت گردان تنخواه ندهكنواگذار گزارشگر واحد

    شود. مي بدهكار "انتقاالت - ها هزينه ساير" حساب مزبور، هاي دارايي جاي به فوق ثبت

گردان واگذار شده به عاملين ذيحساب در موعد قانوني مقـرر و   در صورت تاييد اسناد و مدارک مربوط به تسويه تنخواه (:25ثبت شماره )

گردان پرداخت، ثبت ذيل حسب مـورد در   انتقال وجوه مصرف نشده تنخواه گردان مزبور به حساب ذيحسابي و امور مالي واگذار كننده تنخواه

 شود. انجام مي )عاملين ذيحساب( ردان پرداختگ دفاتر دريافت كننده تنخواه

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

   ** جـاری پيش پرداخت بابت عـمليات

 ** تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات جاری   

 

   ** الحساب بابت عمليات جاری علي -حساب انتظامي

 ** الحساب بابت عمليات جاری علي -طرف حساب انتظامي  

 

   ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي  

 گردان پرداخت هاي قطعي از محل تنخواه به ميزان پرداخت

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   **  حساب ها و اسناد پرداختني

 ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی  

 ** عـمليات جـاریپيش پرداخت بابت   

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع  

 

   ** الحساب بابت عمليات جاری علي -طرف حساب انتظامي

 ** الحساب بابت عمليات جاری علي -حساب انتظامي  
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 واريز شود.  گردان  گردان پرداخت بايد در موعد قانوني مقرر تسويه و به حساب واگذاركننده تنخواه مصرف نشده بابت تنخواهالف( مانده وجوه 

گردان پرداخت، مسئوليت پاسـخگويي و پيگيـري آن بـر عهـده واحـد       جمعي بابت تنخواه ب( در صورت واخواهي اسناد و يا ايجاد كسري ابواب

رفـع كسـري ايجـاد شـده     هاي الزم را براي  بايد پيگيريپرداخت  گردان تنخواهواگذار كننده در ضمن واحد  باشد. ان ميگرد كننده تنخواه دريافت

 انجام دهد.

گردان يادشده اقدام و اسناد و مدارک مربوط را براي بررسي به ذيحسـابي   پ( عاملين ذيحساب بايد در موعد قانوني مقرر نسبت به تسويه تنخواه

گردان ارسال نمايند. در صورت تاييـد اسـناد و مـدراک مربـوط و انتقـال وجـوه مصـرف نشـده          و امور مالي واحد گزارشگر واگذار كننده تنخواه

 شود. انجام ميگردان به حساب ذيحسابي و امور مالي واحد مزبور، ثبت فوق در دفاتر عاملين ذيحساب  اهتنخو

 شود. ( قانون ديوان محاسبات كشور، محل رسيدگي به اسناد توسط ديوان محاسبات كشور تعيين مي40( و )39ت( بر اساس مواد )

 اسناد و مدارک مربوط در استان بررسي شود، تاييديه ديوان محاسبات استان نيز بايد اخذ و ضميمه اين اسناد و مدارک گردد. چنانچهث( 

 براي را عمومي بخش حسابداري استانداردهاي طبق دارايي ذاتي هاي پرداخت ويژگي گردان تنخواه محل از شده تحصيل  دارايي در صورتي كهج( 

 حسـاب  مزبـور،  هـاي  دارايي جاي به فوق ثبت در شود، محسوب واحد آن  دارايي و كند احراز پرداخت گردان تنخواه كننده دريافتگزارشگر  واحد

 .شود مي بستانكار "انتقاالت - درآمدها ساير"

 جاري پرداخت سال و پيشپرداخت واريز نقدي تنخواه گردان  شناسايي (:26) ثبت شماره

 ه شدهواخواهي اسناد ارايدر صورت (: 27) ثبت شماره

 

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ حساب معينعنوان 

   ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بانك وجـــوه سایر منابـع  

 ** گردان پـرداخـت بابت عـمليات جـاری تنخواه  

 ** پـيـش پــرداخــت بابت عـمليات جـاری  
 پرداخت از محل اعتبار تخصيص يافته،  اعتبار اختصاصي و اعتبار ابالغي تنخواه گردانپرداخت و  به ميزان واريز نقدي پيش

   ** تبار هزینه تخصيص یافتهـاع

   ** اعــتـبـار هــزیــنــه

   ** اعــتـبـار  هــزیــنــه ابـالغـي

 ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 هاي دريافتي به ميزان كاهش تضمين

   ** های دریافتي تضمين  -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** هزینهاسناد واخـواهي  -ها و اسناد دریافتني حساب

 ** عـمليات جـاریبابت  گردان پـرداخـت تنخواه  

 ** عـمليات جـاریبابت  پـيـش پــرداخــت  
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گردان پرداخـت   در برخي موارد ممكن است به علت نقص مدارک يا مغايرت با قوانين و مقررات، مدارک و مستندات مربوط به تسويه تنخواه   

اسـناد واخـواهي هزينـه منتقـل      -ها و اسناد دريافتني هاي ياد شده به حساب و پيش پرداخت قابل قبول نباشد، در اين حالت مانده حساب

حساب اسناد واخواهي بابت اعتبار هزينه وجوه انتقالي واحد گزارشگر باشد، مربوط به فوق واخواهي اسناد چنانچه به ذكر است  الزم شود. مي

 .گردد ميهاي غير قطعي ثبت  حساب اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداختانتقالي در مقابل 

  شناسايي آن اي دوره بودجهدر اسناد واخواهي  در صورت رفع(: 28) ثبت شماره

 چنانچه اسناد واخواهي فوق در دوره متمم رفع گردد، در ثبت مالي فوق حساب تعديالت سنواتي بدهكار مي شود.   

 سال بعد تا پايان شهريور ماهرفع اسناد واخواهي شده پس از پايان دوره متمم در صورت (: 29ثبت شماره )

رفـع اسـناد   در صـورت  سال بعـد اسـت.   پايان شهريور ماه  ،اعتبار هزينهاي  عملكرد بودجههاي  فرمبراي ارايه واخواهي مهلت رفع اسناد    

اي  هاي بودجـه  حساببه عالوه شود.  ميدر تاريخ وقوع شناسايي فوق ، رويداد مالي سال بعدشهريور ماه تا پايان  از پايان دوره متمم واخواهي

مربوط )موافقتنامـه،  و مستندات مدارک با همراه و اصالح  نيزاي اعتبارات هزينه  بودجههاي عملكرد  و فرمبا سطح تفصيلي سنواتي ثبت  فوق

عملكرد ساالنه بودجـه  حساب  صورتدر اعالميه تخصيص اعتبار، تاييديه وجوه دريافتي از خزانه، تاييديه وجوه واريزي به خزانه( براي اعمال 

بـه  نگـردد،   سال بعد رفـع تا پايان شهريور ماه مربوط اسناد واخواهي كه  در صورتي همچنين  .شود ميذيربط ارايه  كل كشور به مراجع قانوني

حساب عملكرد ساالنه  اي رديف اعتباري مربوط در صورت عملكرد بودجههاي پس از انقالب،  ( قانون تفريغ بودجه سال4) ( ماده4استناد بند )

   شود. مي محسوببودجه كل كشور به عنوان واخواهي 

هـاي   شناسـايي و حسـاب  در تاريخ وقـوع  رويداد مالي فوق اسناد واخواهي رفع گردد،  ،سال بعدچنانچه از ابتداي مهرماه تا پايان آذر ماه    

هـاي عملكـرد    فـرم اصـالحيه  ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشـگر بايـد   به عالوه  شود. مي ثبتبا سطح تفصيلي سنواتي  مذكوراي  بودجه

همراه با مدارک و مستندات مربوط )موافقتنامه، اعالميه تخصيص اعتبار، تاييديه وجوه سال ايجاد اسناد واخواهي را اعتبارات هزينه اي  بودجه

حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور بـه مراجـع قـانوني     صورتاصالحيه  براي اعمال در ،تاييديه وجوه واريزي به خزانه(دريافتي از خزانه، 

 نمايد.ذيربط ارايه 

 

   ** اسناد واخواهي بابت اعتبار هزینه

 ** های غير قطعي اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

 ** اسناد واخـواهي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** اسناد واخواهي بابت اعتبار هزینه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** تـعـدیـالت سـنـواتـي

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

 ** اسناد واخـواهي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 

   ** اعتبار هزینه انتقالي مصرف شده

 ** انـتـقالـياسناد واخواهي بابت اعتبار هزینه   
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 در صورت عدم رفع اسناد واخواهي شده تا پايان آذر ماه سال بعد(: 30ثبت شماره )

به عنوان كسـري  اسناد واخواهي را  بايدذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر  واخواهي رفع نگردد،اسناد چنانچه تا پايان آذر ماه سال بعد    

  نمايد.مراتب را به دادسراي ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم ابواب جمعي محسوب و 

 ها داراييدر صورت ايجاد كسري در (: 31ثبت شماره )

. از شـود  مـي  هـا منظـور   جمعي در حسـاب  كسري ابوابعنوان آن به  مبلغمنابع جاري واحد گزارشگر كسري ايجاد شود، كه در  در صورتي   

برداشـت از حسـاب    پرداخـت و   ، پـيش پرداخت گردان جمعي گيرندگان تنخواه كسري در ابواب جمعي مي توان به ايجاد مصاديق كسري ابواب

در صورت ايجاد كسري ابواب جمعي، ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر بايد مراتـب را بـه   بانكي به دليل اختالس، سرقت و ...  اشاره كرد. 

جمعي مربوط تا پايان شهريور مـاه سـال    چنانچه كسري ابواب دادسراي ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نمايند.

اي رديـف اعتبـاري مربـوط در     عملكـرد بودجـه  هـاي پـس از انقـالب،     ( قانون تفريغ بودجه سـال 4( ماده)4بعد رفع نگردد، به استناد بند )

تعـديل سـطح   زمـاني  فراينـد  داد فـوق،  در رويبه عالوه  شود. ميمحسوب حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به عنوان واخواهي  صورت

 مشابه حساب اسناد واخواهي شده بابت اعتبار هزينه است.كسري ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه حساب  "منابع"تفصيلي 

 هـا در طبقـه سـاير    جمعي يا اسناد واخواهي در دوره آتي تعيين تكليف شود، ضروري است ايـن حسـاب   چنانچه انتظار نرود كسري ابواب   

، ه باشـد ايجـاد شـد  محل وجوه انتقالي واحـد گزارشـگر   از كسري ابواب جمعي فوق در صورتي كه الزم به ذكر است  ها گزارش گردند. دارايي

 شود. ثبت مي مربوط انتقالياي  بودجه هاي در مقابل حسابحسب مورد اعتبار هزينه انتقالي كسري ابواب جمعي بابت حساب 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** کسری ابواب جـمعي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب

 ** اسناد واخـواهي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 

   ** انتقالي کسری ابواب جمعي بابت اعتبار هزینه

 ** انتقالي اسناد واخواهي بابت اعتبار هزینه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** کسری ابواب جـمعي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی  

 ** گردان پـرداخـت بابت عـمليات جـاری تنخواه  

 ** پـيـش پــرداخــت بابت عـمليات جـاری  

 ** پــرداخـت هـزیـنـهبـانـك   

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابـع                    

 

   ** کسری ابواب جمعي بابت اعتبار هزینه

 ** های غيرقطعي بابت پرداختهـزیـنـه اعتبار   

 ** اعـتـبـار هــزیـنـه     

 ** اعـتـبـار هــزیـنـه تخصيص یافـته           

 ** اعـتـبـار هــزیـنـه ابـالغـي  



40 
 

 شناسايي آن اي دوره بودجهجمعي در  در صورت رفع كسري ابواب(: 32ثبت شماره )

 شود. چنانچه كسري فوق در دوره متمم رفع گردد، در ثبت مالي فوق حساب تعديالت سنواتي بدهكار مي   

 پس از شناسايي آن هاي سالجمعي در  رفع كسري ابوابدر صورت (: 33ثبت شماره )

با اي مذكور  هاي بودجه رفع گردد، رويداد مالي فوق در تاريخ وقوع شناسايي و حسابقبل هاي  سالايجاد شده چنانچه كسري ابواب جمعي    

 اعتبارات هزينـه  اي بودجههاي عملكرد  شود. به عالوه ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر بايد اصالحيه فرم ثبت ميسطح تفصيلي سنواتي 

را همراه با مدارک و مستندات مربوط )موافقتنامه، اعالميه تخصيص اعتبار، تاييديه وجوه دريـافتي از خزانـه،   جمعي  كسري ابوابسال ايجاد 

 ذيربط ارايه نمايد. حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به مراجع قانوني اصالحيه صورت تاييديه وجوه واريزي به خزانه(، براي اعمال در

 پس از شناسايي آن هاي السدر صورت واريز نقدي كسري ابواب جمعي يا اسناد واخواهي شده از سوي اشخاص در (: 34ثبت شماره )

بـه حسـاب     شـده  مجاز به استفاده از اين وجوه نباشد، به هنگام واريز وجوه يادواحد گزارشگر  ،بر اساس قوانين و مقررات مربوطچنانچه    

در صورتي  نمايد.  استفادهبت منابع اختصاصي از سرفصل حساب وجوه ارسالي بابت منابع عمومي يا حساب وجوه ارسالي با بايد مربوط خزانه

حساب اعتبار هزينه انتقالي نيز بايد در مقابل حساب بودجه اعتبار هزينه انتقـالي ثبـت   باشد، فوق كه واحد مربوط مجاز به استفاده از وجوه 

 شود.

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

 ** جـمعي هزینه کسری ابواب -ها و اسناد دریافتني حساب  
 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** کسری ابواب جمعي بابت اعتبار هزینه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** تـعـدیـالت سـنـواتـي

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

 ** کسری ابواب جـمعي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب  
 

   ** اعتبار هزینه انتقالي مصرف شده

 ** بابت اعتبار هزینه انتقاليکسری ابواب جمعي   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بانك وجـوه سایر منابـع

 ** اسناد واخـواهي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 ** کسری ابواب جـمعي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 

   ** بـودجــه اعـتبار هـزیـنـه انـتـقالـي

 ** اسناد واخواهي بابت اعتبار هزینه انتقالي  

 ** اعتبار هزینه انتقاليکسری ابواب جمعي بابت   
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 كيبان هاي برداشت از حسابصالح و  صادره از مراجع ذيتعهد آور احكام  (:35) ثبت شماره

 به واحد محكوم صالح به هنگام صدور احكام تعهد آور از سوي مراجع ذي(: 35-1ثبت شماره )

الذكر را بنمايـد و   تخصيص يافته يا وجوه ساير منابع واحدگزارشگر تكافوي تعهدات فوقدرصورتي كه اعتبار مصوب  (:35-2ثبت شماره )

 شود. تعهدات شناسايي شده مورد قبول واقع شود؛ مبلغ برداشت پس از انجام تامين منابع مربوط به صورت زير شناسايي مي

بر اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي، وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند وجوه مربوط بـه     

 محكوم به دولت را با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبار سال هاي قبل و در صورت عدم امكان تامين، در بودجه سال بعد منظـور و 

ماه پس از صدور حكم تـامين شـود، پرداخـت قطعـي شناسـايي       18ت نمايد. در صورتي كه اعتبار الزم براي وجوه محكوم به دولت تا پرداخ

كننـده از بودجـه عمـومي دولـت      هاي اجرايي استفاده صالح در مورد ساير دستگاه كه احكام قطعي از سوي مراجع ذي خواهد شد. در صورتي

سال و نيم براي تامين اعتبار وجود ندارد.  بديهي است در  و نهادهاي عمومي غيردولتي( صادر شود، مهلت يك هاي دولتي و موسسات )شركت

 ثبت فوق تامين اعتبار الزم قبل از پرداخت مذكور انجام شده است.

 (2لي دولت )( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ما24موضوع بند )ج( ماده ) (:35-3ثبت شماره )

 دفـاتـر واحـد محـكوم

 پس از جابجايي و كاهش اعتبار واحد محكوم :(35-3-1)ثبت شماره 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** هــزیـنـه اعــتـبـار بــودجــه

  
 هــزیـنـه / اعــتـبـار

 یـافـتـه هــزیـنـه تـخصيص اعــتـبـار
** 

 

   ** صالح احكام صادره از مراجع ذی ذخيـره

 ** مـحكـوم بـه دولـت  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** صالح احكام صادره از مراجع ذیذخيره 

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــع                   

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** اعتبار هزینه تامين شده  



42 
 

 ريزي استان مديريت و برنامهدفـاتـر سازمان 

 استان ريزي مديريت و برنامهدر صورت پرداخت احكام صادره واحدهاي محكوم  توسط سازمان (: 35-3-2) شماره ثبت

 بستانكار بدهكار

 مبلغ حساب معينعنوان  مبلغ عنوان حساب معين

   ** دهـين شـامـاعـتـبـار هــزیـنـه ت

 ** اعــتـبـار هــزیـنـه ابـالغـي  

 

   ** انتقاالت -ها  سـایـر هـزیـنـه

 ** ... بـانـك پــرداخـت  

 

   ** دهـرف شـصـم اعــتـبـار هــزیـنـه

 ** دهـين شـامـاعـتـبـار هــزیـنـه ت  

هاي نقدي در سازمان برنامه و  الزم به ذكر است رويدادهاي مربوط به افزايش اعتبار، تخصيص اعتبار، دريافت وجه و ابالغ اعتبار و حواله   

 هاي مندرج در اين فصل اعمال شود. استان بايد طبق ثبتريزي  سازمان مديريت و برنامهبودجه كشور و 

صالح تامين نشـود و   يالزم در مهلت قانوني تعيين شده براي پرداخت احكام صادره از مراجع ذ منابعدر صورتي كه  (:35-4) ثبت شماره

 شود. برداشت وجه از سوي اشخاص انجام شود، كسري وجوه ايجاد شده بر اساس اعالميه بانكي مربوط به شرح ذيل شناسايي مي

هاي قانوني الزم توسط  صالح براي اقدام به هنگام ايجاد كسري ابواب جمعي برداشتي، مراتب برداشت به موجب احكام صادره از مراجع ذي     

ذيحساب به دادسراي ديوان محاسبات كشور، واحد گزارشگر ذيربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم و موضوع تا حصول نتيجـه نهـايي   

بايستي با تشخيص و دستور خزانه صورت پذيرد و لذا  هاي غير قابل برداشت خزانه صرفا دستور پرداخت از حساب در ضمن شود. پيگيري مي

دليـل   بهبديهي است در ثبت مذكور باشد.  توقيف و برداشت از حساب درآمدي بدون كسب نظر مكتوب خزانه يا خزانه معين استان ممنوع مي

   شود. ها تامين اعتبار انجام نمي يافته، براي اين گونه برداشتنبود اعتبار مصوب تخصيص 

هاي  ( قانون تفريغ بودجه سال4) ( ماده4جمعي برداشتي فوق تا پايان شهريور ماه سال بعد رفع نگردد، به استناد بند ) چنانچه كسري ابواب   

 شود. ميمحسوب عنوان واخواهي  بهرد ساالنه بودجه كل كشور حساب عملك در صورترديف اعتباري مربوط اي  پس از انقالب، عملكرد بودجه

مـرتبط   اتتعهد واحد گزارشگر بايد ،به موجب احكام صادره از مراجع ذيصالح وقوع كسري ابواب جمعي برداشتيبه هنگام الزم به ذكر است 

فـوق  ، تعهـد  الزمتامين منابع نمايد. بديهي است در صورت هاي تحقق يافته شناسايي  را تحت عنوان ذخيره هزينهفوق ايجاد شده  كسري اب

 خواهد شد.تسويه 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــع                   

 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي   
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صالح از حساب بانكي عامل ذيحسـاب انجـام شـود، بـه      چنانچه برداشت وجه به موجب احكام صادره از مراجع ذي (:35-5ثبت شماره )

 گردد. واحد گزارشگر اعمال ميهاي ذيل در دفاتر  محض اطالع از كسري ايجاد شده در تنخواه گردان پرداخت، ثبت

 چنانچه در سال شناسايي كسري ابواب جمعي برداشتي، منابع الزم تامين و كسري مربوط رفع گردد. (:35-6ثبت شماره )

 پس از شناسايي آن تامين شود. هاي مالي دورهچنانچه منابع الزم براي رفع كسري ابواب جمعي برداشتي، در  (:35-7ثبت شماره )

اي اعتبـارات هزينـه    هاي عملكرد بودجه اصالح فرم عالوه بر ثبت فوق نسبت به الزم به ذكر است ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر بايد   

همراه با مدارک و مستندات مربوط )موافقتنامه، اعالميه تخصيص اعتبار، تاييديه وجوه دريافتي از خزانـه، تاييديـه    كسري اقدام وسال ايجاد 

 حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به مراجع قانوني ذيربط ارايه نمايد. جوه واريزي به خزانه(، براي اعمال در اصالحيه صورتو

 پس از شناسايي آن هاي مالي دورهاز سوي اشخاص در  در صورت واريز نقدي كسري ابواب جمعي برداشتي (:35-8ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** گردان پـرداخـت بابت عـمليات جـاری تنخواه  
 اي مربوط هاي بودجه تعديل حساب

   ** اعتبار هزینه تخصيص یافته

 ** های غير قطعي هزینه بابت پرداختاعتبار   

 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي  

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** اعتبار هزینه تخصيص یافته  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ معينعنوان حساب 

   ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع                  

 ** تـعـدیـالت سـنـواتـي  
 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي 

 ** برداشتيکسری ابواب جمعي  -حساب انتظامي   
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  به هنگام خريد بن غيرنقدي كاركنانپس از تامين اعتبار الزم و (: 36) ثبت شماره
 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بـن غـيـر نـقـدی -ها و اسناد دریافتني حساب

 
 

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

 
 

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع              

 ** ها و اسناد پـرداخـتـنـي حساب  
 باشد. اي نمي هاي بودجه الزم  به ذكر است؛ براي وجوه ساير منابع نيازي به شناسايي حساب   

 كاركنانبه به هنگام تحويل بن غيرنقدي  (:37) ثبت شماره
 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 
 

 ** بـن غـيـر نـقـدی -ها و اسناد دریافتني حساب

 

   ** اعــتــبــار هـــزیــنــه مــصـرف شــده

 ** اعــتــبــار هـــزیــنــه تامين شده  

ي آن بازگردانده شود.  به فروشنده بايستيهاي خريداري شده واحد گزارشگر باقي مانده باشد،  بن اي دوره بودجهكه در پايان  در صورتي   

هاي  و حسب مورد حساب شناسايي بن غيرنقدي -ها و اسناد دريافتني به هنگام دريافت وجه، بانك مربوط در مقابل حساب بديهي است

 گردد. اي مرتبط تعديل مي بودجه
 ها يا موسسات مالي مطابق قوانين و مقررات مربوط تامين اعتبار الزم و به هنگام خريد كارت هديه از بانك پس از (:38ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

  ** کـارت هـدیـه
 

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع                    

 ** ها و اسناد پـرداخـتـنـي حساب  
 باشد. اي نمي هاي بودجه براي وجوه ساير منابع نيازي به شناسايي حساب ،الزم  به ذكر است   

 به هنگام واگذاري كارت هديه به اشخاص طبق قوانين و مقررات مربوط(: 39ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

  ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه
 

 ** کـارت هـدیـه  
 

   ** اعتبار هزینه مـصـرف شـده

 ** اعتبـار هـزیـنـه تـامـيـن شـده  

به بانك يا موسسه مالي  بايستيي خريداري شده واحد گزارشگر باقي مانده باشد،  هاي هديه كارتفروردين ماه سال بعد، پايان  تا چنانچه   

به هنگام دريافت وجه، بانك مربوط در مقابل حساب كارت هديه شناسايي و حسب مورد  ده آن بازگردانده شود. بديهي استفروشن

 گردد. اي مرتبط تعديل مي هاي بودجه حساب
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 ها بابت تعهدات مازاد بر اعتبار هزينه تخصيص يافته اسايي بدهيشن(: 40ثبت شماره )

هايي اسـت   هاي مازاد بر اعتبار هزينه تخصيص يافته واحدها از بدهي تنها به منظور تفكيك بدهي "هاي تحقق يافته ذخيره هزينه"حساب    

 شود. گزارش ميصورت وضعيت مالي هاي جاري  در طبقه بدهيالزم به ذكر است حساب فوق وجود دارد.  ها كه امكان تامين اعتبار آن

س استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ملزم به افشـاي اطالعـات مربـوط بـه     الزم به ذكر است در صورتيكه كه واحدهاي گزارشگر بر اسا

بدهي هاي  –طرف حساب انتظامي  "در مقابل "بدهي هاي احتمالي -حساب انتظامي"باشند مي بايست با استفاده از  "بدهي هاي احتمالي"

 نسبت به ثبت آن در دفاتر خود اقدام نمايد. "احتمالي

 مالي سالدر پايان  مزاياي پايان خدمت كاركنان و مرخصي استفاده نشده كاركنانشناسايي (: 41) ثبت شماره

 شود. انجام نمي د،شون شناسايي مي( هايي كه در مقابل ذخاير )نظير مزاياي پايان خدمت كاركنان براي هزينهتامين اعتبار الزم به ذكر است    

ذخيره مرخصي استفاده نشده به عالوه  صادق است. صيص يافته دوره جاري نيزمازاد بر اعتبار تخ تعهداتدرضمن، اين موضوع در مورد تمام 

همچنـين  گـردد.   واحدگزارشگر منعكس مي يمال يتدر صورت وضع يرجاريهاي غ محاسبه و به عنوان بدهيمالي كاركنان در پايان هر دوره 

نيز در مقابل حساب تعديالت سنواتي  و مرخصي استفاده نشده كاركنان مزاياي پايان خدمت كاركنانهاي قبل  سال ي شناسايي نشده ذخيره

 .دنشو مي شناسايي

 و مرخصي استفاده نشده كاركنانرداخت مزاياي پايان خدمت به هنگام پ(: 42) ثبت شماره

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** های تـحقق یـافته ذخـيـره هـزیـنه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

 هزينه مزاياي پايان خدمت كاركنان

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان  
 هزينه مرخصي استفاده نشده كاركنان

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** ذخيره مرخصي استفاده نشده کارکنان  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ حساب معينعنوان  مبلغ عنوان حساب معين

   ** اعتبار هزینه تامين شده

 ** اعتبار  هزینه تخصيص یافته  

 ** اعــتـبـار هزینه ابـــالغـي  
 

   ** کارکنان ذخيره مزایای پایان خدمت

   ** ذخيره مرخصي استفاده نشده کارکنان

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  
 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** اعتبار هزینه تامين شده  
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 ساير ذخايرشناسايي (: 43ثبت شماره )

مانند جرايم يا مخارج پاكسازي تخريـب  ذخاير ديگري معيارهاي شناخت (، 8چنانچه بر اساس استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره )   

 شود.ب ساير ذخاير شناسايي مياحس سرفصل ها در، اين بدهياحراز گردد مزاياي اجتماعيو  اوي حقوقيدعغيرقانوني محيط زيست، 

 در پايان سال مالي ها بستن حساب(: 44ثبت شماره )
هـا   هاي توضيحي مربـوط، حسـاب   واحد گزارشگر بايد پس از تهيه صورت وضعيت مالي و صورت تغيير در وضعيت مالي و تكميل يادداشت   

اي نيـز بايـد همـراه بـا      هاي بودجه تداي سال مالي بعد افتتاح نمايد. مانده حساباي( را در پايان سال مالي بسته و در اب )اعم از مالي و بودجه

بـه  سطح تفصيلي سال جاري با هزينه مربوط به اعتبار اي  هاي بودجه با اين تفاوت كه حسابهاي مالي در پايان سال مالي بسته شوند  حساب

و كسري  هاي غيرقطعي بابت پرداختانتقالي اعتبار هزينه  هاي ضمن حساب . درشوند سال بعد منتقل و با سطح تفصيلي دوره متمم افتتاح مي

 يابد. صيلي به سال بعد انتقال ميبا سطح تفصيلي سنواتي بدون تغيير و با همان سطح تفانتقالي  ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه

 هاي مالي موقت بستن حساب(: 44-1ثبت شماره )

هاي صورت تغييرات در وضـعيت مـالي اسـتفاده     حساب خالص تغيير در وضعيت مالي به عنوان حسابي موقت و واسطه براي انتقال حساب   

با حساب بدهكار يا بستانكار است و  حسب مورد تعديالت سنواتي هاي خالص تغيير در وضعيت مالي و مانده حسابالزم به ذكر است شود.  مي

 شود. سته ميارزش خالص انباشته ب

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

 /بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه
 ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

**   

 ** سـایــر ذخــایــر  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ معينعنوان حساب 

   ** بـابـت عـمليـات جـاریدریـافـتـي 

   ** بابت عمليات جاری در دوره متممدریافتي 

   ** دریـافـتـي از محل درآمدهای اختصاصي

   ** در دوره متمم دریافتي از محل درآمدهای اختصاصي

   ** هـا هــدایــا و کــمـك

   ** سایر منابــعاز محل دریـافـتـي 

   ** مـحكـوم بـه دولـت

   ** انتقاالت -سـایـر درآمـدهـا

 ** دولت اقتصادی بندی طبقه تفكيك به ها هزینه  

 ** انتقاالت -ها  سـایـر هـزیـنـه  

 ** وجـوه ارسـالـي بـابـت منـابـع عـمـومـي  

 ** وجـوه ارسـالـي بـابـت منـابع اخـتصاصي  

 ** تغيير در وضعيت ماليخالص   

 

   ** خالص تغيير در وضعيت مالي

 ** ارزش خـــالـــص انباشته  
 

   ** ارزش خـــالـــص انباشته

 ** تـعـدیـالت سـنـواتـي  
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 دايمي مالي هاي بستن حساب (:44-2ثبت شماره )

بعد باشد، مانده حسـاب   سال ماليگردان پرداخت خود به  كه واحد گزارشگر طبق قوانين و مقررات مربوط، مجاز به انتقال تنخواه در صورتي   

 شود. هاي دايمي شناسايي مي پرداخت از محل عمليات جاري در بستن و افتتاح حساب گردان تنخواه

 هاي انتظامي بستن حساب(: 44-3ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پــرداخـتـنـي ها و اسناد حساب

   ** پــرداخـتـنـيبــيـــمــه 

   ** پــرداخـتـنـي مــالــيــات

   ** سـپــرده پــرداخـتـنـي

   ** صالح صادره از مراجع ذی ذخيره احكام

   ** هـای تـحقق یـافـتـه ذخـيـره هـزیـنـه

   ** ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان

   ** ذخيره مرخصي استفاده نشده کارکنان

   ** سـایــر ذخــایــر

   ** ارزش خـــالـــص انباشته

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 ** اختصاصيبـانـك پــرداخـت   

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع    

 ** کـارت هـدیـه  

 ** گردان پـرداخـت بابت عـمليات جـاری تنخواه  

 ** بـن غـيـر نـقـدی -ها و اسناد دریافتني حساب  

 ** اسناد واخـواهي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 ** جـمعي هزینهکسری ابواب  -ها و اسناد دریافتني حساب  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی  

 ** پـيـش پـرداخـت بابت عـمليات جـاری  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** الحساب بابت عمليات جاری علي -طرف حساب انتظامي

 ** الحساب بابت عمليات جاری علي -حساب انتظامي  

 

   ** های دریافتي تضمين  -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين  -حساب انتظامي  
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 اي هاي بودجه بستن حساب(: 44-4ثبت شماره )

 

 

 

 

 

   ** اسناد وصولي از عاملين ذیحساب -طرف حساب انتظامي

 ** اسناد وصولي از عاملين ذیحساب -حساب انتظامي  

 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -انتظامي طرف حساب 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي   

 

   ** اعتبار بابت ها دریافتي کنترل - انتظامي طرف حساب

 ** اعتبار بابت ها دریافتي کنترل - انتظامي حساب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ حساب معينعنوان 

   ** بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزیــنــه   

   ** بـودجــه اعـتبار هـزیـنـه انـتـقـالـي

 ** اعــــتـبـار هــزیــنــه      

 ** اعــــتـبـار هــزیــنــه تخصيص یافـته           

 ** حــوالـــه اعـــــتبار هــزیــنــه     

 ** اعـــتـبـار هــزیــنــه ابـــالغـي  

 ** اعـتبار  هــزیـنــه انـتـقـالـي  

 ** اعـتـبـار هــزیـنــه تامـين شـده  

 ** اعـتـبـار هــزیـنــه انتقالي تامـين شـده  

 ** هــزیـنـه مـصـرف شـدهاعـتـبـار   

 ** مـصـرف شـده انتقالي هــزیـنـهاعــتبـار   

 ** های غير قطعي هـزیـنـه بابت پرداختاعـــتبار   

 ** های غير قطعي بابت پرداخت انتقالي هـزیـنـهاعــتبار   

 ** اسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار هـزیـنـه  

 ** انتقالي اسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار هـزیـنـه  

 ** جمـعي بابت اعـتبار هـزیـنـه کـسری ابـواب  

 ** جمـعي بابت اعـتبار هـزیـنـه انتقالي کـسری ابـواب  
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 ها در ابتداي سال مالي افتتاح حساب(: 45ثبت شماره )

 هاي مالي دايمي افتتاح حساب(: 45-1ثبت شماره )

 
مالي بعد باشد، مانده حسـاب   سالگردان پرداخت خود به  كه واحد گزارشگر طبق قوانين و مقررات مربوط، مجاز به انتقال تنخواه در صورتي   

 شود. هاي دايمي شناسايي مي پرداخت از محل عمليات جاري در بستن و افتتاح حساب گردان تنخواه

 هاي انتظامي حساب افتتاح(: 45-2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

   ** پــرداخـت اختصاصيبـانـك 

   ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع  

   ** کـارت هـدیـه

   ** گردان پـرداخـت بابت عـمليات جـاری تنخواه

   ** بـن غـيـر نـقـدی -ها و اسناد دریافتني حساب

   ** اسناد واخـواهي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب

   ** کسری ابواب جـمعي هزینه -ها و اسناد دریافتني حساب

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

   ** پـيـش پـرداخـت بابت عـمليات جـاری

 ** ها و اسناد پــرداخـتـنـي حساب  

 ** بــيـــمــه پــرداخـتـنـي  

 ** مــالــيــات پــرداخـتـنـي  

 ** سـپــرده پــرداخـتـنـي  

 ** صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی  

 ** هـای تـحقق یـافـتـه ذخـيـره هـزیـنـه  

 ** ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان  

 ** ذخيره مرخصي استفاده نشده کارکنان  

 ** سـایــر ذخــایــر  

 ** ارزش خـــالـــص انباشته  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** الحساب بابت عمليات جاری علي -حساب انتظامي

 ** الحساب بابت عمليات جاری علي -طرف حساب انتظامي  

 

   ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي  

 

   ** اسناد وصولي از عاملين ذیحساب -حساب انتظامي

 ** اسناد وصولي از عاملين ذیحساب -طرف حساب انتظامي  



50 
 

 اي هاي بودجه افتتاح حساب(: 45-3ثبت شماره )

در پايان سال بسته و در سال جديـد  اي با سطح تفصيلي دوره متمم  هاي بودجه مصرف شده و حسابانتقالي الزم به ذكر است حساب اعتبار هزينه    

، اسـناد  هـاي غيرقطعـي   اي اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت بودجه هاي به عالوه مبالغ مربوط به سطح تفصيلي سال جاري حسابشوند.  افتتاح نمي

 بايد به سطح تفصيلي سنواتي اين حساب انتقال يابد. جمعي بابت اعتبار هزينه انتقالي واخواهي بابت اعتبار هزينه انتقالي و كسري ابواب

 سال قبل در دوره متممهزينه دريافت وجه بابت اعتبار (: 46ثبت شماره )

 

 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** اعــــتـبـار هــزیــنــه    

   ** اعــــتـبـار هــزیــنــه تخصيص یافـته         

   ** حــوالـــه اعـــــتبار هــزیــنــه   

   ** اعـــتـبـار هــزیــنــه ابـــالغـي

   ** اعـتبار  هــزیــنــه انـتـقـالـي

   ** اعـتـبـار هــزیــنــه تامـين شـده

   ** اعـتـبـار هــزیــنــه انتقالي تامـين شـده

   ** هــزیــنـه مـصـرف شـدهاعـتـبـار 

   ** های غير قطعي هـزیـنـه بابت پرداختاعـــتبار 

   ** های غير قطعي بابت پرداخت انتقالي هـزیـنـهاعــتبار 

   ** اعـتبار هـزیـنـهاسنـاد واخـواهـي بابت 

   ** اسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار هـزیـنـه انتقالي

   ** جمـعي بابت اعـتبار هـزیـنـه کـسری ابـواب

   ** جمـعي بابت اعـتبار هـزیـنـه انتقالي کـسری ابـواب

 ** بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزیــنــه     

 ** انـتـقـالـيبـودجــه اعـتبار هـزیـنـه   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

 ** در دوره متمم جاریبابت عمليات دریافتي   

 

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

 ** در دوره متمم دریافتي از محل درآمدهای اختصاصي  
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 در پايان دوره متمماي اعتبار هزينه  هاي بودجه تعديل حساب (:47ثبت شماره )

هاي غيرقطعي، اسناد واخواهي بابت اعتبار هزينه و كسري ابواب جمعي بابت اعتبار  هاي اعتبار هزينه پرداخت در پايان فروردين ماه حساب   

هاي غيرقطعي، اسناد واخواهي بابت اعتبار هزينـه   ت پرداختهاي اعتبار هزينه انتقالي باب با سطح تفصيلي دوره متمم در مقابل حسابهزينه 

 شود. ميسنواتي تعديل انتقالي و كسري ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه انتقالي با سطح تفصيلي 

 در صورت وجود مجوز براي انتقال وجوه مصرف نشده اعتبار تخصيص يافته سال قبل(: 47-1ثبت شماره )

مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينه واحدها )به استثناي مانده وجوه مصرف نشده واحدهاي داراي مجوز انتقال( بايد به خزانه واريـز        

اي  هاي بودجه ها و ساير واحدها به موجب قوانين و مقررات مربوط مجاز به انتقال اين وجوه به سال بعد باشند، از حساب شود. چنانچه دانشگاه

 شود. هاي مالي گزارش مي ها استفاده و رويدادهاي مالي مرتبط با وجوه فوق نيز در صورت اي آن براي ثبت عملكرد بودجه "انتقالي"با پسوند 

 اي با تفصيلي دوره متمم بودجههاي  تعديل حساب(: 47-2ثبت شماره )

كسري ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه با تفصيلي ، اسناد واخواهي بابت اعتبار هزينه و هاي غيرقطعي اعتبار هزينه بابت پرداخت هاي حساب   

و انتقـالي   ، اسناد واخواهي بابـت اعتبـار هزينـه   هاي غيرقطعي بابت پرداختانتقالي هاي اعتبار هزينه  حسابدر مقابل دوره متمم به ترتيب 

 شود. با تفصيلي سنواتي تعديل مي انتقالي كسري ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه

هـا در   شود و نيازي بـه بسـتن آن   هاي اعتبار هزينه با سطح تفصيلي دوره متمم نيز در پايان سال مالي بسته مي بسطح تفصيلي حسا 

 پايان فروردين ماه  نيست.

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ حساب معينعنوان 

   ** اعــتبار هــزیـنـه انـتـقـالـي

   ** اعــتبار هــزیـنـه انـتـقـالـي تامـين شـده

 ** اعــتـبـار هــزیــنــه     

 ** اعــتـبـار هــزیــنــه تخصيص یافـته          

 ** اعــتـبـار هــزیـنــه ابـــالغـي  

 ** هــزیــنــه تامـين شـدهاعـتـبـار   

 

   ** بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزیــنــه   

 ** بـودجــه اعـتبار هـزیـنـه انـتـقـالـي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** های غيرقطعي بابت پرداخت انتقالي هـزیـنـهاعــتبار 

 ** های غيرقطعي بابت پرداخت هـزیـنـهاعــتبار   

 

   ** اسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار هـزیـنـه انتقالي

 ** اسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار هـزیـنـه  

 

   ** جمـعي بابت اعـتبار هـزیـنـه انتقالي کـسری ابـواب

 ** جمـعي بابت اعـتبار هـزیـنـه کـسری ابـواب  

 

   ** بـودجــه اعـتبار هـزیـنـه

 ** بـودجــه اعـتبار هـزیـنـه انـتـقـالـي  
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 خزانهحساب به  اي بودجهمصرف نشده منابع به هنگام واريز مانده  (:48ثبت شماره )

باشـد، بـه    مهلـت مقـرر  واحد گزارشگر ملزم به تسويه مانده وجوه مصرف نشده ساير منابع دريافتي از خزانه در  چنانچهالزم به ذكر است    

مطـابق  كـه   همچنـين در صـورتي   شـود.  حساب بانك وجوه ساير منابع نيز در ثبت فوق بستانكار مي ،هنگام واريز آن به حساب مربوط خزانه

بـه   اي بودجـه دوره در پايـان  هاي مسـلح(  و)نظير ستاد كل نيرشده برخي از واحدهاي گزارشگر مانده وجوه مصرف نمجوزها و ضوابط مربوط 

هـاي   ، مشخصات حسـاب مربوطبانك حساب به واريز وجوه يادشده پس از ردد، گها واگذار  واريز و در سال بعد به آننزد خزانه حساب خاصي 

مجوز الزم و واريز وجوه مذكور به حسـاب   اخذپس از  در ضمن شود. تعديل ميبانكي مربوط در سطح تفصيلي حساب بانك پرداخت موردنظر 

هاي بانكي يادشده، حساب اعتبار هزينه انتقالي بدهكار و حساب بودجه اعتبار هزينه  بانك پرداخت مربوط، عالوه بر تعديل مشخصات حساب

 انتقالي بستانكار خواهد شد.

 هاي قبل از محل وجوه انتقالي سالبه هنگام تامين اعتبار (: 49ثبت شماره )

 انتقـالي  هاي اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده و اعتبـار هزينـه   هاي قبل، حسب مورد حساب در صورت پرداخت از محل وجوه انتقالي سال   

 شود. هاي غيرقطعي ثبت مي بابت پرداخت

 به حساب واحدگزارشگرهاي قبل  سالپرداخت  تمام يا بخشي از پيش واريز در صورت(: 50ثبت شماره )

الحساب( و امكان استفاده  پرداخت و علي هاي قبل )نظير پيش هاي غيرقطعي سال الزم به ذكر است در صورت واريز نقدي از محل پرداخت   

بديهي  نيز بايد در مقابل حساب بودجه اعتبار هزينه انتقالي ثبت شود. اين وجوه طبق قوانين و مقررات مربوط، حساب اعتبار هزينه انتقالي

 گردد. ميهاي دريافتي و طرف حساب آن تعديل  هاي دريافتي، حساب انتظامي تضمين است به ميزان كاهش تضمين

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** وجـوه ارسـالـي بـابـت مـنـابـع عـمـومـي

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 

   ** وجـوه ارسالي بابت منابع اختصاصي

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** اعـتـبـار هــزیــنــه انتقالي تامـين شـده

 ** اعــتبار هــزیـنـه انـتـقـالـي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بـانـك وجـــوه سـایـر مـنـابـــع                 

 ** پـيـش پـرداخـت بابت عـمليات جـاری  

 يابد. كاهش مي سنواتياي در سطح تفصيلي  هاي بودجه حساب

   ** انـتـقـالـي ـه اعـتبار هــزیـنـهبـودجـ

 ** های غير قطعي بابت پرداختانتقالي اعتبار هزینه   
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 هاي قبل به حساب واحدگزارشگر سالالحساب  عليتمام يا بخشي از  واريز در صورت(: 51ثبت شماره )

پرداخت و  حاصل از پيشكه بر اساس قوانين و مقررات مربوط، واحد گزارشگر ملزم به واريز وجوه  در صورتي(: 52ثبت شماره )

 شود. ميشناسايي  ليذبه حساب خزانه به صورت مذكور به حساب خزانه باشد، واريز وجوه الحساب انتقالي  علي

 شود. هاي مالي در نظر گرفته مي ها به عنوان واگذاري دارايي بديهي است ماهيت منابع وجوه ارسالي فوق در سطح تفصيلي حساب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بـانـك وجـــوه سـایـر مـنـابـــع                 

 ** تـعـدیـالت سـنـواتـي  

 

   ** الحساب بابت عمليات جاری علي -طرف حساب انتظامي

 ** الحساب بابت عمليات جاری علي -حساب انتظامي  

 يابد. كاهش مي سنواتيدر سطح تفصيلي  زير اي بودجههاي  حساب

   ** بـودجــه اعـتبار هــزیـنـه انـتـقـالـي

 ** های غير قطعي اعتبار هزینه انتقالي بابت پرداخت  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** يـومـمـع عـابـنـابت مـالـي بـوجـوه ارس

 ** بـانـك پــرداخـت هـزیـنـه  

 

   ** وجوه ارسـالي بـابت مـنـابع اختصاصي

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  



 
 

 

 

 

  

  

  فصل سومفصل سوم
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 مقدمه -1

های اجرایی، مسئولیت هماهنگی در پرداختت حقتوق و مزایتای     نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه برابر شیوه

داری كت  كشتور    خزانته  –ی وزارت امور اقتصتادی و دارایتی    نامه بر عهده های اجرایی مشمول این شیوه مستمر كاركنان دستگاه

های مستتمر، حت     العاده یی ملی و استانی مربوط موظفند لیست تایید شده حقوق و فوقهای اجرا بر این اساس دستگاه .باشد می

داری كت  كشتور سحست      خزانته  -مندی و اوالد كاركنان خود را به صورت ماهیانه تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایتی   عائله

 مورد اداره ك  خزانه در مركز و یا خزانه معین استان( ارسال نمایند.

هتای اجرایتی    ا عنایت به این كه اعتبار مربوط به كسور بازنشستگی و ح  بیمه سهم دولت در بتروورد اعتبتار هزینته دستتگاه    ب

مربوط منظور نشده است، دستگاه اجرایی موردنظر بایستی اعتبار مربوط به كسور بازنشستتگی و حت  بیمته ستهم دولتت را بتر       

 -و اعتبتار تصصتیی یافتته ختود ا تافه نمایتد. وزارت امتور اقتصتادی و دارایتی          اساس لیست تایید شده فوق، به اعتبار مصوب 

داری ك  كشور سحس  مورد اداره ك  خزانه در مركز و یا خزانه معین استان( خالی حقوق و مزایای مستمر كاركنان را در  خزانه

ر كسور را به حساب بانک پرداختت دستتگاه   های مربوط و سای وجه بانک پرداخت كننده حقوق و مزایا، كسور متعلقه را به حساب

های خدمات درمانی سهم دولت، دستتگاه اجرایتی و كاركنتان، حت       نماید. كسور شام  مالیات، ح  بیمه اجرایی مربوط واریز می

م و باشد. سایر كسور از قبی  اقستاط وا  بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و كاركنان و كسور بازنشستگی سهم دولت و كاركنان می

 شود. صندوق ذخیره كاركنان، توسط دستگاه اجرایی متبوع از مح  وجوه دریافتی از خزانه پرداخت می

كسور اعمال و به حستاب بانتک    عالوه مبالغ مربوط به غیبت و كسری كار كاركنان نیز در لیست حقوق یادشده با عنوان سایر به

به عنوان درومد عمومی واحد گزارشگر شناسایی و به حساب مربوط نتزد  شود. این مبلغ  پرداخت دستگاه اجرایی مربوط واریز می

نامته اجرایتی    هتای اجرایتی مستت نی از شتمول شتیوه      گردد. شایان ذكر است، دستگاه خزانه واریز و تاییدیه درومدی ون اخذ می

دوم نظتام حستابداری بصت      االشاره بایستی رویدادهای مربوط به حقوق و مزایای مستمر كاركنان خود را بتر استاس فصت     فوق

( استتاندارد  22عمومی با عنوان حسابداری عملیات جاری شناسایی و گزارش نمایند. بدیهی است، افشای موارد ذكر شده در بند س

 ( با عنوان افشای اطالعات اشصاص وابسته،  روری است.11حسابداری بص  عمومی شماره س
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 سرفصل حساب ها -2

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  مصارف بودجه

 بودجه اعتبار هزینه بودجه واحــد گــزارشــگـر
جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سالبه تفكيك 

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

 هزینهاعتبار  اعتبار مصوب
جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سالبه تفكيك 

 مشخصات اعتبار )برنامه و ردیف( و فصول اعتبار هزینه
*  

 اعتبار هزینه تخصيص یافته اعتبار تخصيص یافته
مشخصات اعتبار )برنامه و جاری/ دوره متمم(،  منابع )سال به تفكيك

 ردیف( و فصول اعتبار هزینه
*  

 اعتبار هزینه ابالغی اعتبار ابالغی
ابالغ جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

 دهنده، مشخصات اعتبار )برنامه و ردیف( و فصول اعتبار هزینه
*  

 اعتبار هزینه تامين شده اعتبار تامين شده
 جاری/ دوره متمم(، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

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

 اعتبار هزینه مصرف شده اعتبار مصرف شده
جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

 فصول اعتبار هزینه ،مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( 

 دولتبندی اقتصادی  ریز فصل طبقهو 

*  

  هاي جاري دارايي

  * های بانكی به تفكيك مشخصات حساب بـانـك پـرداخـت هـزیـنـه موجودی نقد

  هاي جاري بدهي

هاواسنادپرداختنی حاصل از  حساب

 ای عمليات مبادله
 حقوق و مزایای پرداختنی

سال، اشخاص و نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(،  به تفكيك

 اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( / نوع سایر منابعمشخصات 
 * 

 های جاری سایر بدهی

 بـيـمــه پـرداخـتـنـی

 حـق بـازنـشستـگی پـرداخـتنی

 سـایـر كـسـور پـرداخـتـنـی

 مـالـيـات پرداخـــتنی

 *  موضوع بدهیبه تفكيك سال، اشخاص و  ها و اسناد پـرداخـتنی سـایـر حسـاب

  درآمدها

دریافتی از خزانه از محل اعتبارات 

 تخصيص یافته
 *  به تفكيك مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه و ردیف( دریافـتی از خزانه بابت حقوق و مزایا

  ها هزينه

  * فعاليتمركز بندی اقتصادی دولت و  ریز فصل طبقهبه تفكيك  بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه هـــزیــنـــه

  درآمدهاي شناسايي شده از طرف دولت

 درآمــــدهای دولت
بندی مربوط )شامل ماليات  درآمدها به تفكيك  طبقه

و عوارض، درآمد حاصل از مالكيت دولت، فروش 

 كاال و خدمات، جرایم و خسارات و سایر درآمدها(

)عمومی/ اختصاصی/ سایر( و مشخصات درآمد به تفكيك نوع درآمد 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقه
 * 

  وجوه ارسالي به خزانه

 وجوه ارسالی بابت منابع عمومی وجوه ارسالی به خزانه
ای/  های سرمایه به تفكيك ماهيت منابع )درآمد/ واگذاری دارایی

 ( بندی بودجه )شماره طبقههای مالی( و مشخصات منابع  واگذاری دارایی
*  
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 حسابداري حقوق و مزاياي مستمر کارکنان -3

مندي و حق اوالد کارکنان توسط باالترين مقاام دساتگاه اجراياي     هاي مستمر، حق عائله العاده به هنگام تايید لیست حقوق و فوق(: 1ثبت شماره )

 مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و مقام مالي قانوني

 حق بیمه سهم دولت بر اساس لیست تايید شده و به میزان کسور بازنشستگي (:1-1شماره )ثبت 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اعتتتتبتار هتزیتنته

 ** بتتودجتته اعتتتتبتار هتزیتنته  

ها، بادون احتسااب    نامه آن هاي اجرايي مندرج در قانون بودجه ساالنه کل کشور و يا موافقت با نظر به اين که اعتبار حقوق و مزاياي مستمر دستگاه   

ستگي و حاق  کسور بازنشستگي و حق بیمه سهم دولت برآورد شده است، از اين رو اعتبار هزينه دستگاه اجرايي مربوط بايستي به میزان کسور بازنش

 بیمه سهم دولت مطابق لیست تايید شده افزايش يابد.

 معادل ناخالص لیست تايید شده )با احتساب اعتبارات اضافه شده بابت کسور بازنشستگي و حق بیمه سهم دولت( (:1-2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 محل اعتبار تخصیص يافتهدرصورت تامین اعتبار از 

   ** اعتتتتبتار هتزیتنته تصصیی یافته

 ** اعتتتتبتار هتزیتنته  

 

   ** اعتتتتبتار هتزیتنته تامین شده

 ** اعتتتتبتار هتزیتنته تصصیی یافته  

 درصورت تامین اعتبار از محل اعتبار ابالغي

  ** اعتتتتبتار هتزیتنته ابتتتالغتی
 

 ** اعتتتتبتار هتزیتنتهبتتودجتته   

 

  ** اعتتتتبتار هتزیتنته تامین شده
 

 ** اعتتتتبتار هتزیتنته ابتتتالغتی  

 

   ** بندی اقتصادی دولت هتا به تفكیک طبقه هزینه

 ** بتیتتمته پترداختتتنتی  

 ** حت  بتازنتشستتگی پترداختتنی  

 ** متتالتتیتتات پتتترداختتتتتنتتی  

 ** كسور پترداختتتنتی ستایتر  

 ** حتقتوق و متزایتای پترداختتتنی  

 ** بندی مربوط درومدها به تفكیک طبقه  

شود. در ضمن غیبت و کسري کاار کارکناان    بدهي مربوط به اقساط وام، صندوق ذخیره کارکنان و ... در حساب ساير کسور پرداختني شناسايي مي   

صورت تامین اعتبار لیسات   در گردد. نیز به عنوان درآمد عمومي واحد گزارشگر تحت عنوان درآمد حاصل از جريمه غیبت و کسري کار شناسايي مي

 .شود بستانکار مي "اعتبار هزينه"بدهکار و حساب  "اعتبار هزينه تامین شده" حساب فوق اي ثبت بودجه فوق از محل درآمدهاي اختصاصي، در
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دريافت اعالمیه مبني بر پرداخت کسور و واريز وجه نقد به حساب کارکنان و واحدگزارشگر توسط خزانه و وارياز مبلاغ    به هنگام(: 2ثبت شماره )

 هاي ذيربط، ثبت زير در دفاتر اعمال مي شود. الص قابل پرداخت به حساب بانکي کارکنان توسط خزانه و همچنین واريز کسور متعلقه به حسابخ

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بتانتک پتترداختت هتزیتنته

   ** بتیتتمته پترداختتتنتی

   ** بتازنتشستتگی پترداختتنیحت  

   ** متتالتتیتتات پتتترداختتتتتتنتتی

   ** حتقوق و متزایتای پترداختتتنی

 ** 1ه بابت حقوق و مزایاتی از ختتزانتدریافتت  

 شود. اي ذيل شناسايي مي بودجههاي  هاي قطعي خزانه بابت خالص حقوق و مزاياي مستمر، مالیات، حق بیمه و کسور بازنشستگي، حساب به میزان پرداخت

   ** اعتتتبتار هتتزیتنته مصرف شتده

 ** تامین شدهاعتتتبتار هتتزیتنته   

 خاازانه  از دريافاااتي " حساب جايگزين "اختصاصي درآمد محل از دريافاتي" حساب اين ثبت صورت واريز موارد فوق از محل درآمدهاي اختصاصي، در در -1

 .شود مي "مزايا و حقوق بابت

 پرداخت ساير کسور و واريز منابع مرتبط با حقوق و مزاياي مستمر(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ستایتر كسور پترداختتتنتی

   ** وجتوه ارستالتی بتابتت منتابتع عتمتومتی

 
 

 ** بتانتک پتترداختت هتزیتنته

 شوند. اي ذيل شناسايي مي هاي بودجه ساير کسور و واريز منابع مرتبط با حقوق و مزاياي مستمر، حساب  میزان پرداختبه 

   ** اعتتتبتار هتتزیتنته مصرف شتده

 ** تامین شدهاعتتتبتار هتتزیتنته   

باشاد، حسااب معاین     هاي مربوط ماي  بديهي است، واحدگزارشگر بايد براي هريك از کسور تکلیفي قانوني که مکلف به کسر و واريز آن به حساب   

 .شود، تايیديه اخذ نمايد هاي ذينفع که وجوه به حساب آنان واريز مي جداگانه نگهداري و از سازمان

 ها بستن حساب(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بتتودجتته اعتتتتتبتتار هتتتزیتتنتته

 
 

 ** اعتتتتتبتتار هتتتزیتتنتته

 
 

 ** اعتتتتتبتتار هتتتزیتتنتته تصصیی یافته

 
 

 ** اعتتتتبتار هزینه ابتتتالغتی

 ** اعتتتتتبتتار هتتتزیتتنتته تامین شده  

 ** اعتتتبتار هتتزیتنته مصرف شتده  
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   ** دریافتتتی از ختتتتتزانه بابت حقوق و مزایا

   ** بندی مربوط درومدها به تفكیک طبقه

 ** بندی اقتصادی دولت هتا به تفكیک طبقه هتزیتنته  

 ** وجتوه ارستالتی بتابتت منتابتع عتمتومتی  

 ** خالی تغییر در و عیت مالی  

 

   ** خالی تغییر در و عیت مالی

 ** ارزش ختتتالتتتی انباشته  

که پرداخت وجوه حقوق و مزاياي بازنشستگان و موظفین از طريق واحد گزارشگر انجام شود، واحد گزارشگر بايساتي   در صورتي (:5ثبت شماره )

بازنشستگي مربوط، وجوه ياد شده را به حساب بانکي اعضاء واريز نماياد.  پس از وصول وجوه حقوق و مزاياي بازنشستگي و موظفین از سوي صندوق 

ي  در اين حالت، واحد گزارشگر صرفا مسئول دريافت و پرداخت وجوه مذکور بوده و تعیین مبلغ حقوق و مزايااي بازنشساتگي و ماوظفین بار عهاده     

 باشد. صندوق بازنشستگي مربوط مي

 افتي از صندوق بازنشستگي مربوطبه میزان وجوه دري (:5-1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بتتانک ...

 ** ها و استتتناد پترداختتنی ستایتر حتساب  

چنانچه واحد گزارشگر از حساب بانکي خاصي براي حقوق و مزاياي بازنشستگي استفاده نمايد، مشخصات حساب بانکي مربوط بايد در ذيل حسااب     

 بندي و گزارش شود. بانك وجوه ساير منابع طبقه

 به هنگام پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگي و موظفین(: 5-2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و استتتناد پترداختتنی ستایتر حتساب

 ** بتتانک ...  

 



 
 

 

 

 

 

  

    فصل چهارمفصل چهارم

  ایای  سرمایهسرمایه  ملیاتملیاتععحسابداری حسابداری 
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 ها سر فصل حساب -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 حساب ماهیت

 بستانكار بدهكار

 بــودجــه
 

 بودجه واحــد گــزارشــگـر     

 ای بودجه اعتبار سرمایه
مشخصات اعتبار  جاری/ دوره متمم(، به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی و سال

 ای و  فصول تملك دارایی های سرمایه (1پروژه و ردیف -)مصوب/ ابالغی، طرح
  * 

مشخصات اعتبار  ،(و سال جاری/ سنواتی منابع )عمومی/ اختصاصی به تفكيك 2انـتقـالـی ای سرمایهبودجه اعتبار 

 ای و  فصول تملك دارایی های سرمایه پروژه و ردیف( -)مصوب/ ابالغی و طرح
  * 

 ای اعتبار سرمایه اعتبار مصوب
اعتبار جاری/ دوره متمم(، مشخصات  به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی و سال

 ای های سرمایه پروژه و ردیف( و فصول تملك دارایی -)طرح
*   

  

 ای تخصيص یافته اعتبار سرمایه اعتبار تخصيص یافته   
و  پروژه و ردیف( -جاری/ دوره متمم(، مشخصات اعتبار )طرح به تفكيك منابع )سال

 ای های سرمایه فصول تملك دارایی
* 

 

 هــا حــوالـــه
 ای سرمایهحواله اعتبار 

جاری/ دوره متمم(، مشخصات اعتبار  به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی و سال

 ای و فصول تملك دارایی های سرمایه ابالغ گيرنده پروژه و ردیف(، -)طرح
* 

 

 ای انتقالی حواله اعتبار سرمایه
 پروژه و ردیف(، -به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی(، مشخصات اعتبار )طرح

 ای و فصول تملك دارایی های سرمایه گيرندهابالغ 
*  

 و ردیف( پروژه  -به تفكيك مشخصات اعتبار )طرح  ای سـرمـایـهكـنـتـرل اعـتـبـار  كــنـتـرل اعـتـبـار
 

* 

 اعتبار ابالغی

 ای ابالغی اعتبار سرمایه
جاری/ دوره متمم(، ابالغ دهنده،  به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی و سال

 ای های سرمایه پروژه و ردیف( و فصول تملك دارایی -مشخصات اعتبار )طرح
*   

 ای انتقالی ابالغی اعتبار سرمایه
پروژه و  -به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی(، ابالغ دهنده، مشخصات اعتبار )طرح

 ای های سرمایه ردیف( و فصول تملك دارایی
*  

 انـتقـالـیای  سرمایهاعتبار  اعـتبار انـتقـالـی
 -منابع )عمومی/ اختصاصی(، مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و طرح به تفكيك

 ای پروژه و ردیف( و فصول تملك دارایی های سرمایه
* 

 

 اعتبار تامين شده     

 ای تامين شده  اعتبار سرمایه
جاری/ دوره متمم(، مشخصات اعتبار  به تفكيك منابع }عمومی/ اختصاصی و سال

 ای پروژه و ردیف( و فصول تملك دارایی های سرمایه -)مصوب/ ابالغی، طرح
*   

 تامين شده انـتقـالـیای  اعتبار سرمایه
 -به تفكيك منابع )عمومی/ اختصاصی(، مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی، طرح

 ای پروژه و ردیف( و فصول تملك دارایی های سرمایه
*   

 های غيرقطعی اعتبار پرداخت

 های غيرقطعی ای بابت پرداخت مایهاعتبار سر
جاری/ دوره  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

پروژه و ردیف( و فصول تملك  -متمم(، مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی، طرح

 ای دارایی های سرمایه

* 
 

 های غيرقطعی تقـالـی بابت پرداختای انـ اعتبار سرمایه
جاری/ سنواتی(،  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع }عمومی/ اختصاصی و سال تفكيك به

پروژه و ردیف( و فصول تملك دارایی های  -مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی، طرح

 ای سرمایه

* 
 

 اعتبار مصرف شده

 ای مصرف شده اعتبار سرمایه
مشخصات اعتبار جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

 ای پروژه و ردیف( و فصول تملك دارایی های سرمایه -)مصوب/ ابالغی، طرح
* 

 

 ای انـتقـالـی مصرف شده اعتبار سرمایه
های  جاری/ سنواتی )نوع پرداخت منابع }عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

 پروژه و ردیف( و -غيرقطعی سنواتی({، مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی، طرح

 ای فصول تملك دارایی های سرمایه

* 
 

 اسناد واخواهی شده

 ای اسناد واخواهی بابت اعتبار سرمایه
جاری/ دوره  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

پروژه و ردیف( و فصول تملك  -)مصوب/ ابالغی، طرحمشخصات اعتبار متمم(، 

 ای های سرمایه دارایی

* 
 

 ای انتقالی واخواهی بابت اعتبار سرمایه اسناد
جاری/ سنواتی(،  نوع پرداخت غيرقطعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

های  پروژه و ردیف( و فصول تملك دارایی -مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی، طرح

 ای سرمایه

* 
 

 كسری ابواب جمعی

 ای كسری ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه
جاری/ دوره  موضوع كسری ابواب جمعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال تفكيكبه 

پروژه و ردیف( و فصول تملك  -)مصوب/ ابالغی، طرحمشخصات اعتبار متمم(، 

 ای های سرمایه دارایی

* 
 

 ای انتقالی كسری ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه
جاری/  موضوع كسری ابواب جمعی، منابع )عمومی/ اختصاصی و سال به تفكيك

پروژه و ردیف( و فصول تملك  -سنواتی(، مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی، طرح

 ای های سرمایه دارایی

* 
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 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 حساب ماهیت

 بستانكار بدهكار

 هاي جاري دارايي
 

 موجودی نقد

 ای بـانـك پـرداخـت سـرمـایـه

   * به تفكيك مشخصات حساب های بانكی

  
 پـرداخـت اخـتصـاصیبـانـك 

 سـایــر مـنـابـعبــانـك وجــوه 

 ای تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه
(، سال، اشخاص، مشخصات 3به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع

 / نوع سایر منابعپروژه و ردیف(  -اعتبار )مصوب / ابالغی، طرح
*   

دریافتنی حاصل از ها و اسناد  حساب

 ای عمليات مبادله

 * اشخاصسال و  به تفكيك ای سرمایهاسناد واخـواهی  -ها و اسناد دریافتنی حساب
 

 * موضوع كسری ابواب جمعی، سال و اشخاص به تفكيك ای سرمایه جمعی كسری ابواب -ها و اسناد دریافتنی حساب
 

حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از 

 ای غيرمبادلهعمليات 
 حساب ها و اسناد دریافتنی

سال، اشخاص، مشخصات درآمد نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، به تفكيك 

 ( و وضعيت مطالبات بندی بودجه )شماره طبقه
* 

 

 ها موجودی
   * به تفكيك سال ها نامه دارایی بندی شيوه ها به تفكيك طبقه موجودی

 به تفكيك طبقه  موجودی مربوط و سال 4ها موجودی ارزش ذخيره كاهش
 

* 

 پيش پرداخت مواد و كاال ها پيش پرداخت
به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، مشخصات 

 / نوع سایر منابعپروژه و ردیف(  -اعتبار )مصوب / ابالغی، طرح
*   

  

 های كوتاه مدت گذاری سرمایه

  * و واحد پولی به تفكيك شركت ها شركتسرمایه گذاری در 

  * و واحد پولی به تفكيك نوع ها گذاری سایـر سرمایه

 *  و واحد پولی به تفكيك سال 5های آتـی درآمــد دوره

 های جاری سایر دارایی
  * به تفكيك سال ها نامه دارایی بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایی

 *  سال  به تفكيك طبقه دارایی مربوط و هـا دارایـیذخيره كـاهـش ارزش 

 هاي غیرجاري دارايي
 

 های ثابت مشهود دارایی

  دارایی در جریان تكميل
به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، مشخصات اعتبار )مصوب 

 / نوع سایر منابعپروژه، برنامه و ردیف(  -/ ابالغی، طرح
*   

 * به تفكيك سال ها نامه دارایی بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایی
 

 مربوط  به تفكيك طبقه دارایی 6استهالك انباشته ...
 

* 

 سال  به تفكيك طبقه دارایی مربوط و 7هـا ذخيره كـاهـش ارزش دارایـی
 

* 

 ای پيش پرداخت بابت عمليات سرمایه
به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، مشخصات 

 / نوع سایر منابعپروژه و ردیف(  -اعتبار )مصوب / ابالغی، طرح
* 

 

 نامشهود های دارایی

 * به تفكيك  سال ها نامه دارایی بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایی
 

 *  سال  دارایی مربوط وبه تفكيك طبقه  استهالك انباشته ...

 *  سال  به تفكيك طبقه دارایی مربوط و هـا ذخيره كـاهـش ارزش دارایـی

 های نامشهودای دارایی پرداخت بابت عمليات سرمایه پيش
به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، مشخصات 

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

 های بلند مدت گذاری سرمایه

 * و واحد پولی به تفكيك شركت ها سرمایه گذاری در شركت
 

 * و واحد پولی به تفكيك نوع و ماهيت ها گذاری سایر سرمایه
 

 *  و واحد پولی به تفكيك سال های آتـی درآمــد دوره

 * به تفكيك سال و اشخاص مدت دولتمـطالـبات بلند  هـای غيرجاری سـایـر دارایـی
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 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 حساب ماهیت

 بستانكار بدهكار

 هاي جاري بدهي
 

ها و اسناد پرداختنی حاصل از  حساب

 ای عمليات مبادله

 ها و اسناد پرداختنی حساب
 8به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، موضوع بدهی 

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

 * به تفكيك سال و واحد پولی هـزیـنه مـالـی آتـی
 

 سال، اشخاص ماهيت سپرده،به تفكيك  ســپـرده های پرداخـتــنی
 

* 

 به تفكيك سال، اشخاص و واحد پولی سود تضمين شده پرداختنی
 

* 

پرداختنی حاصل از  اسناد و ها حساب

 ای عمليات غيرمبادله
 و اسـناد پرداخـتنی ها حساب

به تفكيك نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر( و مشخصات درآمد )شماره 

  ( /  موضوع درآمد بندی بودجه طبقه
* 

 __ ای دریافت اعتبار سرمایه پيش ها دریافت پيش

 
* 

 های جاری سایر بدهی

سایر منابع(، سال، اشخاص و  به تفكيك نوع بيمه، نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ بــيــمـه پرداخـــتنی

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

 مـالـيـات پرداخـــتنی

 سال و اشخاص به تفكيك صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی
 

* 

 سال، اشخاص و موضوع بدهی به تفكيك ای ذخيره تعهدات سرمایه
 

* 

 ارزش خالص
 

 
 __ خـالص انـبـاشـتـه ارزش

 
* 

 خـالص انـبـاشـتـه ارزش

 طبقه اقالم انتقال یافتهبه تفكيك  9 هـا شـنـاسـایـی اولـيـه دارایـی
 

* 

 * طبقه اقالم انتقال یافتهبه تفكيك  هـا شـنـاسـایـی اولـيـه بـدهـی
 

 * اشخاصطبقه اقالم انتقال یافته و به تفكيك  هـای انتقـالـی دارایـی
 

 طبقه اقالم انتقال یافته و اشخاصبه تفكيك  هـای دریــافـتـی دارایـی
 

* 

 * * 10 به تفكيك  موضوع تعدیالت تعدیالت سنواتی

 __ خالص تغيير در وضعيت مالی
 

* 

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

* 

 درآمدها
 

خزانه از محل اعتبارات  از دریافتی

 تخصيص یافته

 ای دریافـتی بابت عمليات سرمایه

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

 ای در دوره متمم دریافـتی بابت عمليات سرمایه

 ای از محل اعتبار سال قبل دریافتی بابت عمليات سرمایه

خزانه از محل درآمدهای  از دریافتی

 اختصاصی

 دریافـتی از محل درآمدهای اختصاصی

 متمم دوره در اختصاصی درآمدهای محل از دریافـتی
 قبل سال اختصاصی درآمدهای محل از دریافـتی

 طبقه هدیه و كمك دریافتیبه تفكيك اشخاص، دولتی/ غيردولتی و  هـا هــدایــا و كــمـك های بالعوض دریافتی كمك
 

* 

 سـایــر درآمــدهــا

 به تفكيك نـوع سـایـر مـنـابـع دریـافـتـی از محل سـایـر مـنـابـع
 

* 

 *  __ محـكوم بـه دولـت

 *  به تفكيك موضوع درآمد سـایـر درآمـدهای واحـد

 *  طبقه اقالم انتقال یافتهنوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایرمنابع(، اشخاص و به تفكيك  انتقاالت -سایر درآمدها 

 ها هزينه
 

 هـــزیــنـــه
 * مركز فعاليتبندی اقتصادی دولت و  ریز فصل طبقهبه تفكيك  بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 
  * اختصاصی/ سایرمنابع(، اشخاص و طبقه اقالم انتقال یافتهنوع منابع )عمومی/ به تفكيك  انتقاالت -ها  سایر هزینه
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 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 حساب ماهیت

 بستانكار بدهكار

 درآمدهاي شناسايي شده از طرف دولت
 

 بندی مربوط درآمدها به تفكيك طبقه درآمــــدهای دولت
به تفكيك نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر( و مشخصات درآمد )شماره 

  ( / موضوع درآمد بندی بودجه طبقه
* 

 به خزانهوجوه ارسالي 
 

 وجوه ارسالی به خزانه
های  ای/ واگذاری دارایی های سرمایه به تفكيك ماهيت منابع )درآمد/ واگذاری دارایی وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 ( بندی بودجه مالی( و مشخصات منابع )شماره طبقه
* 

 وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی 

 هاي انتظامي حساب
 

 های دریافتی تضمين -حساب انتظامی انتظامیهای  حساب
 به تفكيك نوع و موضوع تضمين و وثيقه و اشخاص

*   

 *   های دریافتی تضمين -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص و مشخصات  ای الحساب بابت عمليات سرمایه علی -حساب انتظامی های انتظامی حساب

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

*   

 *   ای الحساب بابت عمليات سرمایه علی -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

 قـراردادهاكـنترل  -حساب انتظامی های انتظامی حساب
 به تفكيك قرارداد، سال و اشخاص

*   

 *   كـنترل قـراردادها -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص و مشخصات  اسناد وصولی از عاملين ذیحساب -حساب انتظامی های انتظامی حساب

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

*   

 *   اسناد وصولی از عاملين ذیحساب -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

به تفكيك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع و سال جاری/ دوره متمم/  برداشتیكسری ابواب جمعی  -حساب انتظامی  حساب های انتظامی

پروژه و ردیف( / نوع  -سنواتی(، اشخاص و مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و طرح

 سایر منابع

* 
 

 *  برداشتی جمعی ابواب كسری - انتظامی حساب طرف انتظامی های حساب طرف

 مشخصات ،(سنواتی/ متمم دوره/ جاری سال و اختصاصی/ عمومی) منابع تفكيك به اعتبار بابت ها دریافتی كنترل -انتظامی حساب انتظامی های حساب

 ردیف( و پروژه - طرح/  برنامه و ابالغی/ مصوب ای، سرمایه/ هزینه) اعتبار

 

*  

 اعتبار بابت ها دریافتی كنترل -انتظامی حساب  طرف انتظامی های حساب طرف
 

* 

 شود. نگهداري حسابهاي معين و تفصيلي بر اساس اين فهرست انجام مي      
 

 هاي مالي است. هاي تملك دارايي هاي متفرقه و رديف هاي تفصیلي شامل رديف عنوان رديف در سطح حساب -1

هاي  هاي قبل( و وجوه مصرف نشده انتقالي از سال سالهاي غیرقطعي  هاي سنواتي )پرداخت ، مربوط به حساب"انتقالي"اي با پسوند  هاي بودجه حساب -2

 قبل )براي واحدهاي داراي مجوز قانوني انتقال( است.

هدايا و كمك هاي بالعوض، . از جمله شود نگرديده باشد، به عنوان ساير منابع در نظر گرفته ميآن بخش از منابعي كه در بودجه واحد گزارشگر منظور  -3

 هاي سازماني و ... . ، درآمد خانهساير واحدهااز  گردان دريافتي تنخواه

 شود. ها محسوب مي عنوان كاهنده حساب موجودي  هها ب كاهش ارزش موجوديذخیره حساب  -4

 شود. ها محسوب مي گذاري هاي آتي به عنوان كاهنده حساب ساير سرمايه حساب درآمد دوره -5

 شود. پذير محسوب مي هاي استهالک حساب داراييبه عنوان كاهنده حساب استهالک انباشته ...  -6

 شود. محسوب ميهاي نامشهود  ي ثابت مشهود و داراييها داراييعنوان كاهنده حساب   ها به كاهش ارزش داراييذخیره حساب  -7

 طرح قرارداد با( پیمانكاران) خدمت قرارداد، انجام بدون( پیمانكاران) خدمت انجام قرارداد، با كاال قرارداد، تحويل بدون كاال موضوع بدهي شامل تحويل -8

قرارداد،  بدون اي مشاوره خدمت اي، انجام سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح غیر براي قرارداد با( پیمانكاران) خدمت اي، انجام سرمايه هاي دارايي تملك

 اي، سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح غیر براي قرارداد با اي مشاوره خدمات انجاماي،  سرمايه هاي دارايي تملك طرح - قرارداد با اي مشاوره خدمات انجام

 باشد. مي ها و ساير بدهي المللي بین هاي سازمان در عضويت، يلالمل بین قراردادهاي به ذيصالح، پیوستن مراجع از هصادر دولت، احكام كاركنان خدمت انجام

 شود. ها در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص منعكس مي بدهيها و  خالص شناسايي اولیه دارايي -9

 باشد. مي ي حسابداريها تغییر در رويهو موضوع تعديالت سنواتي شامل اصالح اشتباهات  -10
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 اي  حسابداري عملیات سرمايه -2

 )عمومي / اختصاصي( يا تبادل موافقتنامه به هنگام ابالغ بودجه (:1ثبت شماره )

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

 شود. گردان حسابداري، ثبت ذيل قبل از آن پرداخت اعمال مي در صورت پرداخت از محل تنخواه(: 3ثبت شماره )

گردان حسابداري نیـز بايـد عـالوه بـر      ، به هنگام پرداخت از محل تنخواهاي هاي انجام شده از محل اعتبارات بودجه مشابه با پرداختبديهي است    

 شود. ثبتهاي غیرقطعي(  اي بابت پرداخت و اعتبار سرمايهمصرف شده  اي سرمايهاعتبار اي مربوط ) هاي بودجه هاي مالي حسب مورد حساب ثبت

 به هنگام تخصیص اعتبار (:4ثبت شماره )

 گردان حسابداري با اعتبار تخصیص يافته و پا به پايي تنخواهدر صورت دريافت وجه و تسويه  (:5) ثبت شماره

كه يك حساب بانكي بر اساس قوانین و مقررات مربوط مسدود شود و تا پايان دوره گزارشگري رفع نگردد، ضروري است حسـاب   در صورتي   

 ها گزارش شود. بندي ساير دارايي مذكور در طبقه

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای اعــتـبـار سـرمـایـه

 ** ای هـایـسرماعـتـبـار ه ــودجــب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای سـرمـایـه پــرداخـتبـانـك 

 ** ای دریافت اعتبار سرمایه پيش  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** شده  تامينای  اعتبار سرمایه

 ** ای کـنـتـرل اعـتـبـار سـرمـایـه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای تخصيص یافته اعتبار سرمایه

 ** ای اعـتـبـار سـرمـایـه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای هـایـرمـار سـبـتـرل اعـتـنـک

 ** ای تخصيص یافته  اعتبار سرمایه  

 
   ** ای سـرمـایـه ت اعتبارـافـدری پيش

   ** ای سـرمـایـهبـانـك پــرداخـت 

 ** ای دریـافـتي بـابـت عـمليـات سـرمـایـه  
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 از محل اعتبار اختصاصي مصوبدريافت وجه  (:6ثبت شماره )

يا محتمل شدن ورود جريان منافع اقتصادي آتي يا خدمات بالقوه به هنگام دريافت هدايا و كمك هاي نقدي و غیر نقدي  (:7) ثبت شماره

 گردد. ثبت زير در دفاتر اعمال ميكه نحوه مصرف وجوه توسط واگذارنده تعیین نشده باشد،  مربوط، در صورتي

گیري شده درآمد شناسايي  كند، معادل مبلغ دارايي اندازه اي دارايي شناسايي مي در نتیجه عملیات غیرمبادله گزارشگر واحـدهنگامي كه     
شود. هنگـامي   ها شناسايي مي صورت درآمد معادل افزايش در خالص دارايي اين كند، مگر اينكه ملزم به شناسايي يك بدهي نیز باشد. در مي

 شود. درآمد، شناسايي مي عنوان بهيابد، مبلغ كاهش در بدهي  كه بدهي با ايفاي تعهدات كاهش مي

در زمان وقـوع   است ممكناي تحصیل شود. براي مثال  طريق عملیات غیرمبادله ازيا يك قلم دارايي ثابت مشهود ها  موجودي است ممكن   
ازا يـا   زمیني بدون دريافت مابهيا  تان دولتي قرار دهداختیار يك بیمارس المللي مقداري ملزومات پزشكي را در بالياي طبیعي، يك سازمان بین

برابـر  يا دارايـي مـذكور   ها  موجودي شده تمام بهايچنین شرايطي  . دراهدا شود گزارشگر واحـدازاي ناچیز جهت احداث پارک يا جاده به  مابه
 در تاريخ تحصیل است.آن  منصفانه ارزش با

هـا( بـه    به هنگام دريافت اعالمیه بانكي در خصوص واريز وجوه تنخواه گردان پرداخت )دريافتي از ذيحسابي ساير واحـد  (:8) ثبت شماره

 ا به عنوان بدهي شناسايي نمايد.وجوه مذكور ر )عاملین ذيحساب( بايدگردان پرداخت  حساب مربوط، واحد دريافت كننده تنخواه

ـ    بايستيگزارشگر  معادل وجوه دريافت شده از محل تنخواه گردان پرداختي ساير واحدهاي      ا و اسـناد پرداختنـي   تحت عنـوان حسـاب ه

بـدون ثبـت    ،ها گردان پرداخت مشابه ساير پرداخت الزم به ذكر است رويدادهاي مالي مربوط به پرداخت از محل وجوه تنخواه شناسايي شود.

 گردد. اي، شناسايي مي هاي بودجه حساب

مشروط كه تحت عنوان سـاير  غیرنقدي به هنگام دريافت اعالمیه بانكي در خصوص واريز وجوه حاصل از هداياي نقدي و  (:9) ثبت شماره

منابع واگذار شده و شرايط مصرف آن توسط واگذار كننده وجه تعیین شده است، واحد گزارشگر ملزم بـه بكـارگیري دارايـي مـذكور طبـق      

 شود. شناسايي مياي  ها و اسناد پرداختني حاصل از عملیات غیرمبادله حسابها تحت عنوان  شرايط مشخص شده بوده و اين دارايي

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانك پرداخت اختصاصي

 ** دریافتي از محل درآمدهای اختصاصي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ـــوه سایر منابــــــعبانك وج

   ** ها نامه دارایي شيوهبندی  ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

   **  ها و اسـناد دریـافـتـني حساب

 ** هـا   هــدایــا و کــمـك  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ـوه سایر منابــــــع  بانك وجــ

 **  حساب ها و اسناد پرداختني  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

 **  حساب ها و اسناد پرداختني  



67 

نقض اين شـرايط، اصـل دارايـي يـا      صورت دركه واحد گزارشگر ملزم باشد دارايي انتقالي را طبق شرايط مشخص بكار گیرد و  در صورتي    

اقتصادي آتـي يـا خـدمات     دارايي، مشروط محسوب و يك تعهد فعلي براي انتقال منافع كنترلدهنده برگرداند،  لانتقابه  را آنمعادل ارزش 

دارايي براي ارائه خدمات يا تحويل كـاال بـه اشـخاص     از استملزم  گزارشگر واحـدچنین وضعیتي  گردد. در بالقوه به اشخاص ثالث ايجاد مي

زمان با دريافت دارايي يك بـدهي نیـز ايجـاد     نده برگشت دهد. بنابراين همده به انتقال را آناستفاده كند يا  شده مشخصثالث طبق شرايط 

 شود. مي

محدود شده براي هدف خاص مطابق با شرايط از پیش تعیین شده به مصرف برسـند،   و غیر نقدي زماني كه هداياي نقدي (:10) ثبت شماره

 گردد. ثبت ذيل در دفاتر اعمال مي

ها و جرايم واحد گزارشگر توسط اشخاص ذينفع، بايستي حساب بدهي مربوط مشابه بـا ثبـت    الزم به ذكر است، در صورت بخشودگي بدهي   

 ها شناسايي گردد. فوق در مقابل حساب هدايا و كمك

كه مطابق قوانین و مقررات مربوط، بخشي از منابع واحد گزارشگر به عنـوان سـاير منـابع از خزانـه تـامین و       در صورتي (:11ثبت شماره )

 شود. دريافت گردد، به صورت ذيل شناسايي مي

 شود. الزم به ذكر است؛ دريافتي از محل ساير منابع به عنوان ساير درآمدهاي واحد گزارشگر در صورت تغییرات دروضعیت مالي گزارش مي   

همچنین چنانچه واحد گزارشگر طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي وجوهي را از محل منابع داخلـي شـركت بـه منظـور     

را در  "بانـك وجــــوه سـاير منابـــــــع    "پرژه هاي خود دريافت نمايد مي بايست به هنگام دريافت اين وجوه حساب ها و  اجراي طرح

اعمال حساب نمايد. بديهي است پس از تكمیل دارايي ايجاد شـده بـه هنگـام انتقـال آن      "ها و اسناد پرداختني سايرحساب"مقابل حساب 

 تر آن واحد گزارشگر خارج مي شود.هي مورد نظر در مقابل دارايي مزبور از دفادارايي به منابع داخلي شركت، حساب بد

 تمام يا بخشي از اعتبار تخصیص يافته به ساير واحدهابه هنگام ابالغ (: 12ثبت شماره )

مربـوط   "انتقـالي "اي  هاي بودجـه  چنانچه بر اساس قوانین و مقررات مربوط واحدي مجاز به ابالغ اعتبار از محل وجوه انتقالي خود باشد، از حساب   

 باشد. اي از محل منابع اختصاصي مي وط به ابالغ اعتبار سرمايهاي تنها مرب نمايد. ضمنا حساب اعتبار سرمايه براي ثبت اين موضوع استفاده مي

 كننده اعتبار ابالغي ابالغ اعتبار )عمومي/ اختصاصي( به واحد دريافتانتقال وجوه مربوط به : (13ثبت شماره )

كننده اعتبار ابالغي را بر اساس موافقتنامه متبادله، به حساب بانك  واحد گزارشگر ابالغ دهنده اعتبار سهم هريك از واحدهاي دريافت   

 نمايد. فت كننده اعتبار و ديوان محاسبات كشور اعالم ميها حواله و مراتب را به ذيحسابي دستگاه اجرايي دريا پرداخت مربوط آن

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  حساب ها و اسناد پرداختني

 ** هـا   هــدایــا و کــمـك  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع  

 ** دریافــــــــتي از محل سایر منابــع  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای حــوالــه اعتبار سرمایه

 ** ای تخصيص یافته اعتبار سرمایه  

 ** ای اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** انتقاالت -ها  سـایـر هـزیـنـه

  
 ای / بـانـك پــرداخـت سرمایه

 بـانـك پــرداخـت اختصاصي
** 
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 به هنگام دريافت اعالمیه ابالغ اعتبار و واريز وجوه ابالغي )عمومي / اختصاصي( (:14ثبت شماره )

 يابد. منابع ميگیرنده انتقال  دهنده به واحد گزارشگر ابالغ با ابالغ اعتبار و حواله، مسئولیت پاسخگويي منابع مربوط از واحد گزارشگر ابالغ   

ان مهلت دهنده واريز و حداكثر تا ده روز قبل از پاي مربوط به ابالغ اعتبار بايستي توسط خزانه به حساب بانك پرداخت واحد گزارشگر ابالغ

كننده اعتبار ابالغي، بايد در موعد قانوني مقرر،  گیرنده واريز گردد. واحد گزارشگر دريافت قانوني مصرف آن به حساب واحد گزارشگر ابالغ

عهدات مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذكور را بر اساس مشخصات اعتباري به حساب مربوط نزد خزانه واريز و تايیديه آن را اخذ نمايد تا ت

هاي بعد با رعايت مقررات مربوط پرداخت كند. شايان ذكر است، در صورتي كه بر اساس قوانین و مقررات  پرداخت نشده از آن محل را در سال

كننده اعتبار ابالغي بايد از  دهنده صورت پذيرد، واحد دريافت مربوط، ابالغ اعتبار و حواله از محل وجوه انتقالي واحد گزارشگر ابالغ

ها بابت اعتبار و طرف حساب  كنترل دريافتي -اي فوق استفاده نمايد و حساب انتظامي  مربوط در ثبت بودجه "انتقالي"اي  هاي بودجه حساب

 اعمال كند. "سنواتي"آن را با سطح تفصیلي 

( بـر اسـاس قـوانین و مقـررات     برخي واحدهاي گزارشگر )نظیر وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس كشور   

سـاير  "دهنده اين وجوه بايد حسـاب   باشند. بر اين اساس، واحد ابالغ و انتقال مربوط، مجاز به ابالغ وجوه ساير منابع خود به ساير واحدها مي

كننده اعالمیه ابالغ و وجوه  را بستانكار نمايد. از سوي ديگر، واحد دريافت "بانك وجوه ساير منابع"را بدهكار و حساب  "انتقاالت -ها  هزينه

را بسـتانكار كنـد. بـديهي اسـت، اعمـال       "انتقاالت -ساير درآمدها "را بدهكار و حساب  "بانك وجوه ساير منابع"ساير منابع بايد حساب 

 ساير منابع موضوعیت ندارد. وجوهاز محل هاي انتظامي فوق براي ابالغ  اي و حساب هاي بودجه حساب

  مربوط به شركت در مناقصه تضمیناخذ  (:15ثبت شماره )

 شود. مي شناساييهاي مزبور در دفاتر  ثبت معكوس حسابدريافتي،  تضمینبديهي است به هنگام ابطال و يا تعديل    

 )عمومي / اختصاصي( به هنگام تامین اعتبار (:16ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای ابــالغـي اعـتـبـار سـرمـایـه

 ** ای اعــتـبـار سـرمـایـهبــودجــه   
 

 / ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه

 بـانـك پــرداخـت اختصاصي
**   

 ** انتقاالت -سـایـر درآمـدهـا  
ها از محل بودجه عمومي دولت، به میزان  هاي انتظامي زير به عنوان حساب موقت محسوب و به منظور كنترل عملكرد دريافتي حساب

 شود. از محل اعتبار ابالغي نگهداري ميمنابع دريافتي 

   ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتي -حساب انتظامي 

 ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتي -حساب انتظامي  طرف  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 از محل اعتبار تخصیص يافته

   ** ای تامين شده سرمایهاعتبار 

 ** ای تخصيص یافته    اعتبار سرمایه  
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ـ تعهد، پرداخت و مصـرف  (، 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )28طبق بند )د( ماده )    در حـدود   دباي
اي تخصیص يافته، به میزان مبلـغ قابـل    اي تامین شده به منظور كنترل اعتبار سرمايه باشد. لذا حساب اعتبار سرمايه ابالغ و تخصیص اعتبار 

مربـوط در مقابـل     حسـاب دارايـي   بايسـتي شود. شايان ذكر است؛ در صورت وقوع تعهدات مازاد بر اعتبار تخصیص يافته،  مي ثبت پرداخت
الزم به ذكر است؛ از آنجايي كه تامین اعتبار معادل تعهدات قابل پرداخت تا سقف اعتبـار تخصـیص    شناسايي گردد.موردنظر حساب ذخیره 

انجام ثبت فوق قبل  است بديهي .در اين نظام حسابداري از تكرار ثبت فوق براي هر رويداد مربوط خودداري شده استباشد،  يافته الزامي مي
 باشد. از هر رويداد مالي مرتبط الزامي مي

 به هنگام انعقاد قرارداد (:17ثبت شماره )

 يابد. ضمنا حساب انتظامي فوق به میزان هر صورت وضعیت تايید شده كاهش مي شود. تعديل مينیز چنانچه مبلغ قرارداد تغییر نمايد، ثبت فوق    

 قوانین و مقررات مربوططبق  عاملین ذيحساب در صورت واگذاري تنخواه گردان پرداخت به (:18ثبت شماره )

گـردان پرداخـت شناسـايي     پرداخت، علـي الحسـاب و تنخـواه    هاي غیرقطعي پس از پرداخت پیش اي بابت پرداخت حساب اعتبار سرمايه   

 .گردد مياي، شناسايي  هاي بودجه ضمنا رويدادهاي مالي مربوط به ساير منابع واحدها بدون ثبت حسابشود.  مي

 مقررات مربوطقوانین و با رعايت پیش پرداخت واگذاري  (:19ثبت شماره )

 پرداخت مواد و كاال اي و پیش سرمايهعملیات بابت  پرداخت پیشدر قبال واگذاري  تضمین اخذ (:19-1ثبت شماره )

 يابد. ، حساب انتظامي فوق و طرف حساب آن كاهش ميمنقضي شده پرداخت پیشمیزان بديهي است به      

 
 
 

 از محل اعتبار اختصاصي

   ** ای تامين شده اعتبار سرمایه

 ** ای هـایـرمـار سـبـتــاع  

 از محل اعتبار ابالغي

   ** ای تامين شده اعتبار سرمایه

 ** ای ابالغي هـایـرمـار سـبـتـاع  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** کنترل قراردادها -انتظاميحساب 

 ** کنترل قراردادها -طرف حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای  سرمایهبابت عمليات  تنخواه گردان پرداخت

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع  

 

   ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** ای تامين شده اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي  
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 به هنگام واگذاري پیش پرداخت به اشخاص ذينفع با رعايت قوانین و مقررات مربوط :(19-2ثبت شماره )

هـاي مربـوط از سرفصـل     نامشهود واگذار شود، واحد گزارشگر بايستي در ثبت هاي اي در قبال تحصیل دارايي پرداخت بابت عملیات سرمايه چنانچه پیش -1

 استفاده نمايد. "هاي نامشهود اي دارايي پرداخت بابت عملیات سرمايه پیش"حساب 

مـذكور  واحد گزارشگر بـه فروشـنده   وجه مربوط توسط و واگذار شود مجاز طور مستقیم از سوي فروشنده به اشخاص ذينفع  بهها  كه موجودي در صورتي -2

 شود. گردد، اين رويداد به صورت فوق شناسايي مي پرداخت

 اشخاص ذينفع با رعايت قوانین و مقررات مربوطبه  ها پرداخت از محل موجودي پیش (:19-3ثبت شماره )

 نیـز  پرداخت غیرقطعـي نوع نمايد،  تغییرهاي غیرقطعي  يك حساب ديگر پرداختبه هاي غیرقطعي  پرداختمربوط به حساب يك چنانچه    

 .تغییر يابدهاي غیرقطعي  اي بابت پرداخت حساب اعتبار سرمايه در سطح تفصیليبايستي 

 ها شناسايي موجودي (:20ثبت شماره )

 شود. انجام مي "ها موجودي"( با عنوان 6ها بر اساس استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره ) گیري و گزارشگري موجودي الف( شناسايي، اندازه
در رويداد فوق تامین اعتبار بايد در حدود اعتبار تخصیص يافته و به میزان تعهدات ايجاد شده پس از كسر مواردي كه قبال تامین اعتبـار  ب( 

 پرداخت( ثبت شود. گرديده )نظیر مبلغ منقضي شده پیش
بايـد  هاي غیر قطعـي   اي بابت پرداخت پرداخت منقضي شده، سطح تفصیلي نوع پرداخت غیر قطعي حساب اعتبار سرمايه به میزان پیشپ( 

اي انتقـالي   هاي قبل، سطح تفصیلي نوع پرداخت غیر قطعي حساب اعتبـار سـرمايه   سال  پرداخت در صورت منقضي شدن پیش .گردد تعديل
 شود. سطح تفصیلي سنواتي تعديل مي هاي غیرقطعي با بابت پرداخت

 باشد. ها معادل ناخالص تعهدات ايجاد شده به عالوه مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده مي ( مبلغ موجوديت
 شوند. بندي و گزارش مي ها طبقه نامه دارايي به تفكیك شیوهها  ( موجوديث
 حسابداري آن در بخش موارد خاص ارايه شده است.باشد و نحوه  ( موجودي اماني جزء موجودي امانت گیرنده نميج
هاي خريداري شده از محل اعتبـار هزينـه(،    اي )برخالف موجودي از محل اعتبار سرمايه ها اي پرداخت بابت خريد موجودي ( عملكرد بودجهچ
  شود. عنوان پرداخت غیر قطعي محسوب مي به

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** 1ای پيش پرداخت بابت عمليات سرمایه

   ** 2پيش پــرداخـت مــواد و کـــاال 

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابــــــع                    

 

   ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** ای تامين شده اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** پــرداخـت مــواد و کاال پــيــش

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

 ** ای پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه پــيــش  

 ** ها و اسناد پرداختني حساب  

 هاي دريافتي به میزان كاهش تضمین

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي  
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 شناسايي دارايي در جريان تكمیل(: 21ثبت شماره )

در رويداد فوق تامین اعتبار بايد در حدود اعتبار تخصیص يافته و به میزان تعهدات ايجاد شده پس از كسر مـواردي كـه قـبال تـامین اعتبـار       الف(

 پرداخت( ثبت شود. شده پیش منقضي)نظیر مبلغ  گرديده

اي انتقالي مصرف شده با سطح تفصـیلي سـنواتي بـدهكار و حسـاب      سرمايههاي قبل، حساب اعتبار  سال  پرداخت ب( در صورت منقضي شدن پیش

 گردد. هاي غیرقطعي با سطح تفصیلي سنواتي بستانكار مي اي انتقالي بابت پرداخت اعتبار سرمايه

 باشد. ميض ارزش افزوده و مالیات و عواربه عالوه مبلغ بیمه سهم كارفرما تعهدات تايید شده ( مبلغ دارايي در جريان تكمیل معادل ناخالص پ

 يابد. شود، به بهاي تمام شده دارايي مربوط تخصیص مي هايي كه براي ساخت دارايي مصرف مي ( ارزش دفتري موجوديت

اي ايجاد شود و منجر بـه ايجـاد يـك قلـم دارايـي معـین منطبـق بـا تعريـف           هاي سرمايه ( در صورتي كه تعهداتي از محل اعتبار تملك داراييث

اي با ماهیت هزينه(، به عنوان مثال مخارج طرح باروري ابرها يا طـرح   هاي سرمايه استانداردهاي حسابداري بخش عمومي نگردد )اعتبار تملك دارايي

رويـداد نیـز   اي اين  بودجه  ، واحد گزارشگر بايد مخارج يادشده را به عنوان هزينه شناسايي نمايد. الزم به ذكر است؛ حسابسیار روستايي رساني آب

 شود. اي مصرف شده شناسايي مي پس از پرداخت تعهدات مربوط تحت عنوان حساب اعتبار سرمايه

 هاي نامشهود هاي ثابت مشهود و دارايي شناسايي دارايي(: 22ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل

 ** ای پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه پــيــش  

 ** پــرداخـت مــواد و کاال پــيــش  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی  

 ** اسـنـاد پـرداخـتنيهـا و  حساب  
 و موجودي مصرف شده منقضي شده پرداخت به میزان پیش

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

 هاي دريافتي به میزان كاهش تضمین

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** دریافتيهای  تضمين -حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایي شيوهبندی  ها به تفكيك طبقه دارایي

 ** ای پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه پــيــش  

 ** هـا و اسـنـاد پـرداخـتني حساب  

 پرداخت منقضي شده به میزان پیش

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

 هاي دريافتي به میزان كاهش تضمین

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي  
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( بـه ترتیـب بـا عنـاوين     7( و )5هاي فوق بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي شماره ) گیري و گزارشگري دارايي الف( شناسايي، اندازه

 شود. انجام مي" هاي نامشهود دارايي"و  "هاي ثابت مشهود رايياد"

در رويداد فوق تامین اعتبار بايد در حدود اعتبار تخصیص يافته و به میزان تعهدات ايجاد شده پس از كسر مواردي كه قبال تامین اعتبـار  ب( 

 پرداخت( ثبت شود. گرديده )نظیر مبلغ منقضي شده پیش

اي انتقالي مصرف شده با سـطح تفصـیلي سـنواتي بـدهكار و      سرمايههاي قبل، حساب اعتبار  سال  پرداخت در صورت منقضي شدن پیشپ( 

 گردد. هاي غیرقطعي با سطح تفصیلي سنواتي بستانكار مي اي انتقالي بابت پرداخت حساب اعتبار سرمايه

 باشد. معادل ناخالص تعهدات ايجاد شده به عالوه مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده مي ها ( مبلغ داراييت

اي ايجاد شود و منجر به ايجاد يك قلم دارايي معـین منطبـق بـا تعريـف      هاي سرمايه ( در صورتي كه تعهداتي از محل اعتبار تملك داراييث

اي با ماهیت هزينه(، به عنوان مثال مخارج طرح باروري ابرها  هاي سرمايه استانداردهاي حسابداري بخش عمومي نگردد )اعتبار تملك دارايي

اي  بودجـه   ، واحد گزارشگر بايد مخارج يادشده را به عنوان هزينه شناسايي نمايد. الزم به ذكر است؛ حسابرساني سیار روستايي بطرح آيا 

 شود. اي مصرف شده شناسايي مي اين رويداد نیز پس از پرداخت تعهدات مربوط تحت عنوان حساب اعتبار سرمايه

 ها تسويه بدهي (:23ثبت شماره )

 ها شناسايي كسور قانوني مربوط و تسويه خالص بدهي (:23-1)ثبت شماره 

هـاي تملـك    چنانچه طبق قوانین و مقررات مربوط واحد گزارشگر مكلف به شناسايي و كسر مالیات )مانند مالیات حقـوق كاركنـان طـرح      

در صورتي كه رويداد فوق مربـوط بـه تسـويه     شود. اي( باشد، در ثبت مالي فوق حساب مالیات پرداختني نیز بستانكار مي سرمايههاي  دارايي

 شود. هاي غیرقطعي بدهكار مي اي بابت پرداخت اي فوق حساب اعتبار سرمايه ها باشد، در ثبت بودجه موجوديمرتبط با بدهي 

 كسور مربوط به هنگام تسويه (:23-2ثبت شماره )

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها و اسـناد پـرداخـتـنـي حساب

 ** بــيـــمــه پـرداخـتـنـي  

 ** های پـرداخـتـنـي ســـپـــرده  

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابـع  

 

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** ای تامين شده اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بــيـــمــه پــرداخـــــــتني

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجــوه سایر منابــع    

 

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** ای تامين شده سرمایهاعتبار   
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 پرداخت علي الحساب (:24ثبت شماره )

 الحساب ها به عنوان علي در صورت پرداخت بخشي از بدهي (:24-1ثبت شماره )

 شود. الحساب مربوط ثبت مي اي نگهداري و معادل مبلغ ناخالص علي الحساب پرداختي بابت عملیات سرمايه حساب انتظامي فوق به منظور كنترل علي -1

 الحساب مرتبط با عليبه هنگام پرداخت كسور قانوني (: 24-2ثبت شماره )

 الزم به ذكر است كسور قانوني بايد متناسب با مبلغ پرداختي شناسايي و در موعد قانوني مقرر تسويه و پرداخت گردد.   

 الحساب تسويه علي (:25ثبت شماره )

 الحساب و تسويه آن هاي مرتبط با علي در صورت پرداخت مابقي بدهي (:25-1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها و اسـناد پرداخـتنـي حساب

 ** بــيـــمــه پـرداخـتـنـي  

 ** های پـرداخـتـنـي ســـپـــرده  

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجــوه سایر منابــع  

 

   ** 1ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -حساب انتظامي

 ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -طرف حساب انتظامي  
 

   ** های غير قطعي ای بابت پرداخت سرمایهاعتبار 

 ** ای تامين شده اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بــيـــمــه پــرداخـــــــتني

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجــوه سایر منابــع  

 

   ** قطعيهای غير  ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** ای تامين شده اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها و اسـناد پرداخـتنـي حساب

 ** بــيـــمــه پـرداخـتـنـي  

 ** های پـرداخـتـنـي ســـپـــرده  

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجــوه سایر منابــع  
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شـود. بـه عـالوه در صـورت تسـويه       الحساب تسويه شده ثبـت مـي   هاي غیر قطعي به میزان علي اي بابت پرداخت حساب اعتبار سرمايه -1

اي انتقـالي   سرمايه اي انتقالي مصرف شده با سطح تفصیلي سنواتي بدهكار و حساب اعتبار هاي قبل، حساب اعتبار سرمايه الحساب سال علي

الحسـاب پرداختـي بابـت     گردد. الزم به ذكر است، در صورت تسويه علـي  هاي غیرقطعي با سطح تفصیلي سنواتي بستانكار مي بابت پرداخت

اي بابـت   اي، صرفا سطح تفصـیلي نـوع پرداخـت غیـر قطعـي حسـاب اعتبـار سـرمايه         هاي خريداري شده از محل اعتبار سرمايه موجودي

 شود. اي غیر قطعي تعديل ميه پرداخت

 علي الحساببه هنگام پرداخت كسور قانوني مرتبط با (: 25-2ثبت شماره )

 ها طبق قوانین و مقررات مربوط خريد اعتباري )نسیه( دارايي(: 26ثبت شماره )
 هاي ثابت مشهود ري )نسیه( داراييدر صورت خريد اعتبا(: 26-1ثبت شماره )

 شود. به هزينه دوره منظور مي ،در هر سال ماليو به میزان تحقق آن محسوب مربوط ها و اسناد پرداختني  هزينه مالي آتي به عنوان كاهنده حساب -1

بـه عنـوان هزينـه    آن ثبت و تفـاوت   نقدي بهاي بهو خدمات خريداري شده بايد  هاكاالدر صورت خريد اعتباري )نسیه( طبق قوانین و مقررات مربوط،    

 .  شود ميواحد گزارشگر منعكس  وضعیت مالي در صورتبه ارزش فعلي  ،هزينه مالي آتيپس از كسر  بدهي مربوط. شناسايي شود مالي آتي

 مالي سالبه میزان تحقق هزينه هاي مالي آتي در هر (: 26-2ثبت شماره )

 

 

   ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -طرف حساب انتظامي

 ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -حساب انتظامي  

 

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** 1های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

 ** ای تامين شده اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بــيـــمــه پــرداخـــــــتني

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجــوه سایر منابــع  

 

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** ای تامين شده اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** 1هـزیـنـه مـالـي آتـي

 ** ها و اســناد پــرداخـتـني حــسـاب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** هـزیـنـه مـالـي آتـي  
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 هاي تكمیل شده شناسايي دارايي (:27ثبت شماره )

وضعیت دارايي در مقايسه با استاندارد عملكرد ارزيابي شـده اولیـه   هاي ثابت مشهود كه به منظور حفظ  مخارج روزمره تعمیر و نگهداري دارايي   

معمـوالً   ها گیري جاده مثال، مخارج نگهداري يا بازديد كلي و لكهگردد. براي  عنوان هزينه شناسايي مي شود، معموالً در زمان وقوع، به آن انجام مي

مخارج بعـدي مـرتبط بـا     شود. گردد، هزينه محسوب مي ي مييبي شده اولیه داراه افزايش استاندارد عملكرد ارزيانو حفظ به اين دلیل كه موجب 

شود كه مخارج انجام شده موجب بهبود وضعیت دارايي در مقايسه بـا اسـتاندارد    دارايي ثابت مشهود تنها زماني به مبلغ دفتري دارايي اضافه مي

از اين مخارج بـه   ناشي آتي يا خدمات بالقوه بر وقوع جريان منافع اقتصادي مبني اي كه شواهد كافي گونه به ،عملكرد ارزيابي شده اولیه آن گردد

 داشته باشد. وجود گزارشگردرون واحد 

 اي هاي سرمايه ها پس از پايان طرح تملك دارايي احتساب مازاد موجودي(: 28) ثبت شماره

 انتقـالي  اي اي فوق حساب اعتبـار سـرمايه   هاي قبل باشد، در ثبت بودجه هاي واگذار شده در سال چنانچه مازاد يادشده مربوط به موجودي   

 به ترتیب بدهكار و بستانكار خواهند شد. سنواتيدر سطح تفصیلي  انتقالي اي هاي غیرقطعي و حساب بودجه اعتبار سرمايه بابت پرداخت

مندرج در قانون ي به ساير واحدهامنظور شده در بودجه ساالنه كل كشور  هاي واحد گزارشگر انتقال دارايي (:29)ثبت شماره 

 بر اساس قوانین و مقررات مربوط بودجه ساالنه كل كشور

بر  ميمشمول استانداردهاي حسابداري بخش عمو ي گزارشگرهاي واحد گزارشگر به ساير واحدها انتقال داراييدر صورت الف( 

 قوانین و مقررات مربوط الزاماساس 

واحـد گزارشـگر ديگـري    مكلف به انتقال دارايي خود بـه  مربوط واحد گزارشگر  مقررات و كه طبق قوانین در صورتي (:29-1ثبت شماره )

 ،دهنـده  انتقـال  واحدگزارشـگر  ،مزبـور  انتقال دارايي از پس بردار(، بهره واحد گزارشگرمجري به  واحد گزارشگر)مانند انتقال دارايي از  باشد

 نمايد. به صورت زير شناسايي مي انتقالي را دارايي

 شود. ابتداي سال كسر مي انباشته هاي انتقالي در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، از ارزش خالص حساب دارايي -1

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل   

 

   ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** 1هـای انتقـالـي دارایـي

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل   

 ** ها دارایينامه  بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی  
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 نمايد. شناسايي مي زير شرح به  دريافتي راكننده نیز دارايي  مربوط، واحد گزارشگر دريافت مدارک به باتوجه (:29-2ثبت شماره )

 شود. ابتداي سال اضافه مي انباشته هاي دريافتي در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، به ارزش خالص حساب دارايي -2

بـر   مشمول استانداردهاي حسابداري بخش عمـومي  ي گزارشگرهاي واحد گزارشگر به ساير واحدها انتقال داراييدر صورت ب(

 واحد مربوطتشخیص اساس 
 ،مزبـور  انتقال دارايي از پس، به انتقال دارايي خود به واحد گزارشگر ديگري باشدمجاز كه واحد گزارشگر  در صورتي (:29-3ثبت شماره )

 نمايد. به صورت زير شناسايي مي رادارايي دهنده، انتقال  انتقال واحدگزارشگر

 نمايد. شناسايي مي زير شرح به  كننده نیز دارايي دريافتي را دريافتمربوط، واحد گزارشگر  مدارک به باتوجه (:29-4ثبت شماره )

 بر اساس قوانین و مقررات مربوطخارج از واحدهاي گزارشگر هاي واحد گزارشگر به  انتقال دارايي (:30ثبت شماره )

يافته و بـه عنـوان افـزايش    ها انتقال  هاي واحد گزارشگر به شركت چنانچه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، دارايي (:30-1ثبت شماره )

 .سرمايه دولت محسوب گردد

خارج از واحـدهاي گزارشـگر )بـراي نمونـه     هاي واحد گزارشگر به  چنانچه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، دارايي (:30-2ثبت شماره )

 .دولت محسوب گرددبلند مدت انتقال يافته و به عنوان مطالبات ها(  شركت

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل 

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

 ** 2هـای دریـافـتـي دارایـي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ معين عنوان حساب مبلغ عنوان حساب معين

   ** انتقاالت – هـا  سـایـر هـزیـنـه

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل   

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل 

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** ها دارایينامه  بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

 ** انتقاالت –ا ـسـایـر درآمـده  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** هـا گـذاری در شـرکـت سـرمـایـه

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دولـتدت ـد مـبلنمـطالـبات 

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  
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انتقال يافته و به  خارج از واحدهاي گزارشگرهاي واحد گزارشگر به  چنانچه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، دارايي (:30-3ثبت شماره )

 شود. عنوان كمك دولت محسوب گردد، رويداد مربوط به صورت زير شناسايي مي

 ها داراييشناسايي اولیه  (:31ثبت شماره )

 شود. در ارزش خالص منعكس ميها در گردش حساب تغییرات  ها و بدهي خالص شناسايي اولیه دارايي -1

بـراي شناسـايي    "هـا  شناسايي اولیه دارايي"، از سرفصل حساب باشد شناسايي نشده 1394تحصیل شده قبل از سال هاي  چنانچه دارايي   

 شود. ميها استفاده  آن

 ها بدهيشناسايي اولیه  (:32ثبت شماره )

 شود. ها در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص منعكس مي ها و بدهي خالص شناسايي اولیه دارايي -1

هـا   براي شناسايي آن "ها شناسايي اولیه بدهي"شناسايي نشده باشد، از سرفصل حساب  1394هاي ايجاد شده قبل از سال  چنانچه بدهي   

 شود. مياستفاده 

 از عاملین ذيحساب دريافت اسناد و مدارک مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت واگذار شدهبه هنگام (: 33ثبت شماره )

 شود. ، ثبت فوق تعديل ميمذكور اسناد و مدارک دريافتيبررسي و تعیین وضعیت بديهي است پس از    

 واگذار شده تنخواه گردان پرداختاستفاده از تايید اسناد و مدارک مربوط به پس از (: 34ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

   ** هـا گـذاری در شـرکـت سـرمـایـه

 ** 1 ها شـنـاسـایـي اولـيـه دارایـي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** 1 ها بـدهـيشـنـاسـایـي اولـيـه 

 ** ای ذخـيـره تـعـهدات سـرمـایـه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** عاملين ذیحساباسناد وصولي از  -حساب انتظامي

 ** عاملين ذیحساباسناد وصولي از  -طرف حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقه ها موجودی

   ** ای پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه پــيــش

 ** ای  تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه  
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اي  حساب اعتبار سرمايهپرداخت غیر قطعي در سطح تفصیلي پرداختي غیرقطعي به پرداخت)هاي( غیرقطعي ديگر تغییر يابد، نوع  چنانچه   

 .بايد تعديل شود هاي غیرقطعي بابت پرداخت

 را عمـومي  بخـش  حسابداري استانداردهاي طبق دارايي ذاتي هاي پرداخت ويژگي گردان تنخواه محل از شده تحصیل  دارايي در صورتي كه   

 محسوب گردان پرداخت تنخواه كننده دريافت گزارشگر واحد  دارايي بلكه نكند احراز گردان پرداخت تنخواه ندهكنواگذار گزارشگر واحد براي

    شود. مي بدهكار "انتقاالت - ها هزينه ساير" حساب مزبور، هاي دارايي به جاي فوق ثبت در شود،

گردان واگذار شده به عاملین ذيحساب در موعد قانوني مقـرر و   در صورت تايید اسناد و مدارک مربوط به تسويه تنخواه (:35ثبت شماره )

گردان پرداخت، ثبت ذيل حسب مـورد در   انتقال وجوه مصرف نشده تنخواه گردان مزبور به حساب ذيحسابي و امور مالي واگذار كننده تنخواه

 شود. انجام مي)عاملین ذيحساب( ردان پرداخت گ دفاتر دريافت كننده تنخواه

  واريز شود.گردان  گردان پرداخت بايد در موعد قانوني مقرر تسويه و به حساب واگذاركننده تنخواه الف( مانده وجوه مصرف نشده بابت تنخواه
پاسخگويي و پیگیري آن بر عهـده واحـد   گردان پرداخت، مسئولیت  جمعي بابت تنخواه ب( در صورت واخواهي اسناد و يا ايجاد كسري ابواب

هاي الزم را براي رفع كسري ايجاد شـده   گردان پرداخت بايد پیگیري در ضمن واحد واگذار كننده تنخواه باشد. گردان مي كننده تنخواه دريافت
 انجام دهد.

اسناد و مدارک مربوط را براي بررسي به ذيحسـابي   گردان يادشده اقدام و عاملین ذيحساب بايد در موعد قانوني مقرر نسبت به تسويه تنخواهپ( 
ک مربـوط و انتقـال وجـوه مصـرف نشـده      رگردان ارسال نمايند. در صورت تايیـد اسـناد و مـدا    و امور مالي واحد گزارشگر واگذار كننده تنخواه

 شود. انجام ميگردان به حساب ذيحسابي و امور مالي واحد مزبور، ثبت فوق در دفاتر عاملین ذيحساب  تنخواه
 شود. ( قانون ديوان محاسبات كشور، محل رسیدگي به اسناد توسط ديوان محاسبات كشور تعیین مي40( و )39ت( بر اساس مواد )

 اسناد و مدارک مربوط در استان بررسي شود، تايیديه ديوان محاسبات استان نیز بايد اخذ و ضمیمه اين اسناد و مدارک گردد. چنانچهث( 
 براي را عمومي بخش حسابداري استانداردهاي طبق دارايي ذاتي هاي پرداخت ويژگي گردان تنخواه محل از شده تحصیل  دارايي صورتي كهج( در 

 حسـاب  مزبـور،  هـاي  دارايي به جاي فوق ثبت در شود، محسوب واحد آن  دارايي و كند احراز گردان پرداخت تنخواه كننده گزارشگر دريافت واحد
 .شود مي بستانكار "انتقاالت - درآمدها ساير"

 

   ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي  

 

   ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -حساب انتظامي

 ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -طرف حساب انتظامي  
 گردان پرداخت هاي قطعي از محل تنخواه به میزان پرداخت

   ** ای مـصـرف شـده اعتبار سـرمـایه

 ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب مبلغ عنوان حساب

   ** ها و اسناد پرداختني حساب

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل   

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** ها دارایينامه  بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی  

 ** ای پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه پــيــش  

 ** بانك وجـــوه سایر منابع  
 

   ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -طرف حساب انتظامي

 ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -حساب انتظامي  
 

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي  
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 جاري پرداخت سال و پیشپرداخت شناسايي واريز نقدي تنخواه گردان  (:36) بت شمارهث

 در صورت واخواهي اسناد ارايه شده(: 37) ثبت شماره

گردان پرداخـت   در برخي موارد ممكن است به علت نقص مدارک يا مغايرت با قوانین و مقررات، مدارک و مستندات مربوط به تسويه تنخواه   

منتقـل   اي سرمايهاسناد واخواهي  -ها و اسناد دريافتني هاي ياد شده به حساب و پیش پرداخت قابل قبول نباشد، در اين حالت مانده حساب

م به ذكر است چنانچه اسناد واخواهي فوق مربوط به وجوه انتقالي واحد گزارشگر باشد، حسـاب اسـناد واخـواهي بابـت اعتبـار      الز شود. مي

 .گردد ميهاي غیر قطعي ثبت  انتقالي بابت پرداختاي  سرمايهانتقالي در مقابل حساب اعتبار  اي سرمايه

 شناسايي آناي  در دوره بودجهدر صورت رفع اسناد واخواهي (: 38ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه

   ** يـبـانـك پــرداخـت اختصاص

   ** سایر منابــــعبانك وجـــوه 

 ** ای پــيــش پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه  

 ** پــيــش پــرداخـت مــواد و کاال  

 ** ای  تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه  

 اعتبار ابالغيپرداخت از محل اعتبار تخصیص يافته، اعتبار اختصاصي و  پرداخت و تنخواه گردان به میزان واريز نقدي پیش

   ** ای تخصيص یافته اعتبار سرمایه

   ** ای اعــتـبـار سـرمــایـه

   ** ابـالغـي ای اعــتـبـار سـرمــایـه

 ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

 هاي دريافتي به میزان كاهش تضمین

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -حساب انتظامي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ای سرمایهاسناد واخـواهي  -ها و اسناد دریافتني حساب

 ** ای  تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه  

 ** ای پــيــش پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه  

 ** پــيــش پــرداخـت مــواد و کاال  

 

   ** ای اسناد واخواهي بابت اعتبار سرمایه

 ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

 ** ای اسناد واخـواهي سرمایه -دریافتنيها و اسناد  حساب  
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 سال بعد تا پايان شهريور ماهپس از پايان دوره متمم در صورت رفع اسناد واخواهي شده (: 39ثبت شماره )

اي، پايان شهريور ماه سال بعد است. در صورت رفـع اسـناد    اي اعتبار سرمايه هاي عملكرد بودجه مهلت رفع اسناد واخواهي براي ارايه فرم   

اي  هاي بودجـه  شود. به عالوه حساب تا پايان شهريور ماه سال بعد، رويداد مالي فوق در تاريخ وقوع شناسايي مياز پايان دوره متمم واخواهي 

اي نیـز اصـالح و همـراه بـا مـدارک و       هـاي سـرمايه   اي اعتبارات تملك دارايي هاي عملكرد بودجه ثبت و فرمبا سطح تفصیلي سنواتي فوق 

مستندات مربوط )موافقتنامه، اعالمیه تخصیص اعتبار، تايیديه وجوه دريافتي از خزانه، تايیديه وجـوه واريـزي بـه خزانـه( بـراي اعمـال در       

اسناد واخواهي مربوط تـا پايـان   كه  همچنین در صورتي شود.  كرد ساالنه بودجه كل كشور به مراجع قانوني ذيربط ارايه ميحساب عمل صورت

اي رديـف اعتبـاري    عملكـرد بودجـه  هاي پس از انقالب،  ( قانون تفريغ بودجه سال4( ماده)4شهريور ماه سال بعد رفع نگردد، به استناد بند )

 شود. لكرد ساالنه بودجه كل كشور به عنوان واخواهي محسوب ميحساب عم مربوط در صورت

هـاي   چنانچه از ابتداي مهرماه تا پايان آذر ماه سال بعد، اسناد واخواهي رفع گردد، رويداد مالي فوق در تاريخ وقـوع شناسـايي و حسـاب      

هـاي عملكـرد    الي واحد گزارشـگر بايـد اصـالحیه فـرم    شود. به عالوه ذيحسابي و امور م ثبت ميبا سطح تفصیلي سنواتي اي مذكور  بودجه

سال ايجاد اسناد واخواهي را همراه بـا مـدارک و مسـتندات مربـوط )موافقتنامـه، اعالمیـه        اي هاي سرمايه تملك دارايياي اعتبارات  بودجه

حساب عملكرد ساالنه بودجه  راصالحیه صورتتخصیص اعتبار، تايیديه وجوه دريافتي از خزانه، تايیديه وجوه واريزي به خزانه(، براي اعمال د

 كل كشور به مراجع قانوني ذيربط ارايه نمايد.

 در صورت عدم رفع اسناد واخواهي شده تا پايان آذر ماه سال بعد(: 40ثبت شماره )

ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر بايد اسناد واخواهي را به عنوان كسـري   چنانچه تا پايان آذر ماه سال بعد اسناد واخواهي رفع نگردد،   

 ابواب جمعي محسوب و مراتب را به دادسراي ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نمايد.

    

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

   ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** ای اسناد واخواهي بابت اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

 ** ای سرمایهاسناد واخـواهي  -ها و اسناد دریافتني حساب  

 

   ** ای انـتـقالـي مصرف شده اعتبار سرمایه

   ** های غير قطعي ای انتقالي بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** ای انـتـقالـي اسناد واخواهي بابت اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ای سرمایهکسری ابواب جـمعي  -ها و اسناد دریافتني حساب

 ** ای سرمایهاسناد واخـواهي  -ها و اسناد دریافتني حساب  

 

   ** انتقالي ای کسری ابواب جمعي بابت اعتبار سرمایه

 ** انـتـقالـي ای اسناد واخواهي بابت اعتبار سرمایه  
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 ها در صورت ايجاد كسري در دارايي(: 41ثبت شماره )

شـود. از   ها منظور مـي  جمعي در حساب واحد گزارشگر كسري ايجاد شود، مبلغ آن به عنوان كسري ابواب اي سرمايهكه در منابع  در صورتي   
پرداخـت و  برداشـت از حسـاب     پرداخت، پـیش  گردان جمعي گیرندگان تنخواه جمعي مي توان به ايجاد كسري در ابواب مصاديق كسري ابواب

صورت ايجاد كسري ابواب جمعي، ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر بايد مراتـب را بـه    بانكي به دلیل اختالس، سرقت و ...  اشاره كرد. در
جمعي مربوط تا پايان شهريور مـاه سـال    چنانچه كسري ابوابدادسراي ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نمايند. 

اي رديـف اعتبـاري مربـوط در     عملكـرد بودجـه  هـاي پـس از انقـالب،     بودجه سـال ( قانون تفريغ 4( ماده)4بعد رفع نگردد، به استناد بند )
به عالوه در رويداد فـوق، فراينـد زمـاني تعـديل سـطح       شود. حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به عنوان واخواهي محسوب مي صورت

 است. اي سرمايهمشابه حساب اسناد واخواهي شده بابت اعتبار  اي سرمايهحساب كسري ابواب جمعي بابت اعتبار  "منابع"تفصیلي 
هـا در طبقـه سـاير     جمعي يا اسناد واخواهي در دوره آتي تعیین تكلیف شود، ضروري است ايـن حسـاب   چنانچه انتظار نرود كسري ابواب   

وه انتقالي واحـد گزارشـگر ايجـاد شـده باشـد،      كسري ابواب جمعي فوق از محل وجكه  در صورتيالزم به ذكر است  ها گزارش گردند. دارايي
 شود. ثبت مي مربوط اي انتقالي هاي بودجه انتقالي حسب مورد در مقابل حساباي  سرمايهحساب كسري ابواب جمعي بابت اعتبار 

 شناسايي آناي  در دوره بودجه در صورت رفع كسري ابواب جمعي(: 42ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای کسری ابواب جـمعي سرمایه -ها و اسناد دریافتني حساب

 ** ای گردان پـرداخـت بابت عـمليات سرمایه تنخواه  

 ** ای پـيـش پــرداخــت بابت عـمليات سرمایه  

 ** پــيــش پــرداخـت مــواد و کاال  

 ** ها نامه دارایي شيوهبندی  ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل   

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی  

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابـــع  
 

   ** ای کسری ابواب جمعي بابت اعتبار سرمایه

 ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه  

 ** ای سـرمـایـه اعـتـبـار  

 ** تخصيص یافـته  ای سـرمـایـه اعـتـبـار  

 ** ابـالغـي ای سـرمـایـه اعـتـبـار  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ معينعنوان حساب 

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

 ** ای   کسری ابواب جـمعي سرمایه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 

   ** مصرف شده ای اعتبار سرمایه

   ** های غير قطعي ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه

 ** ای کسری ابواب جمعي بابت اعتبار سرمایه  
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 هاي پس از شناسايي آن جمعي در سال در صورت رفع كسري ابواب(: 43ثبت شماره )

با اي مذكور  هاي بودجه هاي قبل رفع گردد، رويداد مالي فوق در تاريخ وقوع شناسايي و حساب چنانچه كسري ابواب جمعي ايجاد شده سال   
تملـك  اي اعتبارات  هاي عملكرد بودجه شود. به عالوه ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر بايد اصالحیه فرم ثبت ميسطح تفصیلي سنواتي 

جمعي را همراه با مدارک و مستندات مربوط )موافقتنامه، اعالمیه تخصیص اعتبار، تايیديه وجوه  سال ايجاد كسري ابواب اي هاي سرمايه دارايي
حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور بـه مراجـع قـانوني     ديه وجوه واريزي به خزانه(، براي اعمال دراصالحیه صورتدريافتي از خزانه، تايی

 ذيربط ارايه نمايد.
 هاي پس از شناسايي آن در صورت واريز نقدي كسري ابواب جمعي يا اسناد واخواهي شده از سوي اشخاص در سال(: 44ثبت شماره )

چنانچه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، واحد گزارشگر مجاز به استفاده از اين وجوه نباشد، به هنگام واريز وجـوه يادشـده بـه حسـاب        
در  مربوط خزانه بايستي از سرفصل حساب وجوه ارسالي بابت منابع عمومي يا حساب وجوه ارسالي بابت منـابع اختصاصـي اسـتفاده نمايـد.    

اي  اي انتقالي نیز بايد در مقابل حساب بودجه اعتبار سرمايه مربوط مجاز به استفاده از وجوه فوق باشد، حساب اعتبار سرمايه صورتي كه واحد
 انتقالي ثبت شود.

 هاي بانكي صالح و برداشت از حساب صادره از مراجع ذيتعهد آور احكام  (:45) ثبت شماره

 صالح از سوي مراجع ذيتعهد آور به هنگام صدور احكام (: 45-1ثبت شماره )

 شود. ميشناسايي واحد گزارشگر نباشد، به عنوان هزينه  )ها(قابل انتساب به داراييچنانچه احكام تعهد آور صادره    

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه تفكيك طبقهها به  دارایي

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل 

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

 ** ای سرمایهکسری ابواب جـمعي  -ها و اسناد دریافتني حساب  
 

   ** مصرف شدهانتقالي  ای سرمایهاعتبار 

   ** های غير قطعي انتقالي بابت پرداختای  اعتبار سرمایه

 ** ای انتقالي کسری ابواب جمعي بابت اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معین عنوان

   ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بانك وجـــوه سایر منابـــع  

 ** ای اسناد واخـواهي سرمایه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 ** ای کسری ابواب جـمعي سرمایه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 

   ** انتقالي ای سـرمـایـه بـودجـه اعـتبار

 ** ای انتقالي اسناد واخواهي بابت اعتبار سرمایه  

 ** ای انتقالي کسری ابواب جمعي بابت اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل 

 ** صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی  
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الذكر را بنمايـد و   درصورتي كه اعتبار مصوب تخصیص يافته يا وجوه ساير منابع واحدگزارشگر تكافوي تعهدات فوق (:45-2) ثبت شماره

 شود. انجام تامین منابع مربوط به صورت زير شناسايي ميتعهدات شناسايي شده مورد قبول واقع شود؛ مبلغ برداشت پس از 

وم به دولت بر اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتي، وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند وجوه مربوط به محك   

ت نمايد. در صورتي كه را با رعايت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار سال هاي قبل و در صورت عدم امكان تامین، در بودجه سال بعد منظور و پرداخ

كه احكام قطعي از سوي  ماه پس از صدور حكم تامین شود، پرداخت قطعي شناسايي خواهد شد. در صورتي 18اعتبار الزم براي وجوه محكوم به دولت تا 

و نهادهاي عمومي غیردولتي( صادر  هاي دولتي و موسسات كننده از بودجه عمومي دولت )شركت هاي اجرايي استفاده صالح در مورد ساير دستگاه مراجع ذي

 بديهي است در ثبت فوق تامین اعتبار الزم قبل از پرداخت مذكور انجام شده است. سال و نیم براي تامین اعتبار وجود ندارد. شود، مهلت يك

 (2ي دولت )( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مال24موضوع بند )ج( ماده ) (:45-3ثبت شماره )

 دفـاتـر واحـد محـكوم

 پس از جابجايي و كاهش اعتبار واحد محكوم :(45-3-1)ثبت شماره 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای سـرمـایـه اعــتـبـار بــودجــه

  
 ای/ سـرمـایـه اعــتـبـار

 یـافـتـه ای تـخصيص سـرمـایـه اعــتـبـار
** 

 

   ** صالح احكام صادره از مراجع ذی ذخيـره

 ** مـحكـوم بـه دولـت  

 ريزي استان مديريت و برنامهدفـاتـر سازمان 

 استانريزي  مديريت و برنامهدر صورت پرداخت احكام صادره واحدهاي محكوم توسط سازمان (: 45-3-2) شماره ثبت
 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دهـين شـامـتای  سـرمـایـهاعـتـبـار 

 ** ابـالغـيای  سـرمـایـهاعــتـبـار   

 

   ** انتقاالت -ها  سـایـر هـزیـنـه

 ** ... بـانـك پــرداخـت  
 

   ** دهـرف شـصـم ای سـرمـایـهاعــتـبـار 

 ** دهـين شـامـتای  سـرمـایـهاعـتـبـار   

هاي نقدي در سازمان برنامه و  الزم به ذكر است رويدادهاي مربوط به افزايش اعتبار، تخصیص اعتبار، دريافت وجه و ابالغ اعتبار و حواله   

 هاي مندرج در اين فصل اعمال شود. استان بايد طبق ثبت ريزي سازمان مديريت و برنامه بودجه كشور و

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابـــع                   

 

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** ای تامين شده اعتبار سرمایه  
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صالح تامین نشـود و   منابع الزم در مهلت قانوني تعیین شده براي پرداخت احكام صادره از مراجع ذيدر صورتي كه  (:45-4) ثبت شماره

 شود. برداشت وجه از سوي اشخاص انجام شود، كسري وجوه ايجاد شده بر اساس اعالمیه بانكي مربوط به شرح ذيل شناسايي مي

هاي قانوني الزم توسط  صالح براي اقدام به هنگام ايجاد كسري ابواب جمعي برداشتي، مراتب برداشت به موجب احكام صادره از مراجع ذي     

ذيحساب به دادسراي ديوان محاسبات كشور، واحد گزارشگر ذيربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم و موضوع تا حصول نتیجـه نهـايي   

هاي غیر قابل برداشت خزانه صرفاً بايستي با تشخیص و دستور خزانه صورت پذيرد و لـذا   درضمن دستور پرداخت از حساب شود. يپیگیري م

دلیـل   باشد. بديهي است در ثبت مذكور به توقیف و برداشت از حساب درآمدي بدون كسب نظر مكتوب خزانه يا خزانه معین استان ممنوع مي

   شود. ها تامین اعتبار انجام نمي يافته، براي اين گونه برداشت نبود اعتبار مصوب تخصیص

هـاي   ( قانون تفريغ بودجه سال4( ماده)4جمعي برداشتي فوق تا پايان شهريور ماه سال بعد رفع نگردد، به استناد بند ) چنانچه كسري ابواب   

شود.  حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به عنوان واخواهي محسوب مي اي رديف اعتباري مربوط در صورت پس از انقالب، عملكرد بودجه

كر است به هنگام وقوع كسري ابواب جمعي برداشتي به موجب احكام صادره از مراجع ذيصالح، واحد گزارشگر بايد تعهدات مـرتبط  الزم به ذ

شناسايي نمايد. بديهي است در صورت تامین منابع الزم، تعهد فوق تسويه  اي تعهدات سرمايهبا كسري ايجاد شده فوق را تحت عنوان ذخیره 

 خواهد شد.

صالح از حساب بانكي عامل ذيحسـاب انجـام شـود، بـه      چنانچه برداشت وجه به موجب احكام صادره از مراجع ذي (:45-5) ثبت شماره

 گردد. هاي ذيل در دفاتر واحد گزارشگر اعمال مي محض اطالع از كسري ايجاد شده در تنخواه گردان پرداخت، ثبت

 چنانچه در سال شناسايي كسري ابواب جمعي برداشتي، منابع الزم تامین و كسري مربوط رفع گردد. (:45-6) ثبت شماره

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بانك وجـــوه سایر منابـــع                   

 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل 

 ** ای  تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه  
 اي مربوط هاي بودجه تعديل حساب

   ** ای تخصيص یافته اعتبار سرمایه

 ** قطعي های غير ای بابت پرداخت اعتبار سرمایه  
 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ حساب معینعنوان  مبلغ عنوان حساب معین

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي   
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 پس از شناسايي آن تامین شود. هاي مالي دورهچنانچه منابع الزم براي رفع كسري ابواب جمعي برداشتي، در  (:45-7ثبت شماره )

اي اعتبـارات تملـك    هـاي عملكـرد بودجـه    الزم به ذكر است ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر بايد عالوه بر ثبت فوق نسبت به اصـالح فـرم     

از  اي سال ايجاد كسري اقدام و همراه با مدارک و مستندات مربوط )موافقتنامه، اعالمیه تخصیص اعتبار، تايیديه وجـوه دريـافتي   هاي سرمايه دارايي

 حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به مراجع قانوني ذيربط ارايه نمايد. خزانه، تايیديه وجوه واريزي به خزانه(، براي اعمال در اصالحیه صورت

 پس از شناسايي آن هاي مالي دورهدر صورت واريز نقدي كسري ابواب جمعي برداشتي از سوي اشخاص در  (:45-8ثبت شماره )

 ها دارايي شناسايي هزينه استهالک (:46) ثبت شماره

 بندي اقتصادي دولت شناسايي شود. ها طبق طبقه بايست در ريز فصل هزينه ها مي هزينه استهالک دارايي -1

تغییرات مبلغ استهالک هر دوره بايد در صورت برمبنايي سیستماتیك، طي عمر مفید آن تخصیص يافته و  بايستي  پذير يك دارايي مبلغ استهالک    

چنانچـه تفـاوت قابـل     و گـردد مـالي بـازنگري    سالارزش باقیمانده و عمر مفید يك دارايي بايد حداقل در پايان هر  .در وضعیت مالي منعكس شود

وب و شناسايي برآورد حسابداري محس عنوان تغییر در  هاي قبلي وجود داشته باشد، اين تغییرات بايد به هاي فعلي و برآورد بیني اي بین پیش مالحظه

گزارشـگر   كننده الگوي مصرف منافع اقتصادي يا خدمات بالقوه مورد انتظار دارايي توسـط واحــد   روش استهالک مورد استفاده، بايد منعكس شود.

  مصـرف   در الگـوي   مالحظـه   تغییر قابل  صورت در ،مالي بازنگري شود سالبايد حداقل در پايان هر   دارايي  براي  مورد استفاده  استهالک  روش باشد.

عنوان  بايد به  تغییري  چنین و بايد تغییر يابد  استهالک  جديد، روش  الگوي  انعكاس  ، جهت مربوط  يا خدمات بالقوه مورد انتظار دارايي  اقتصادي  منافع

شود و  برداري شروع مي ايي از زمان آماده شدن آن براي استفاده و بهرههمچنین استهالک دار تغییر در برآورد حسابداري محسوب و شناسايي شود.

 يابد. بديهي است براي ثبت فوق نیازي به تامین اعتبار نمي باشد. تا تاريخ بركناري آن ادامه مي

 

   ** ای مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** ای تخصيص یافته اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه

   ** اختصاصيبـانـك پــرداخـت 

   ** بانك وجـــوه سایر منابــع  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل   

 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** 1بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** ...اسـتـهالك انـبـاشـتــه   
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 وطهاي واحد گزارشگر با دارايي ساير واحدها طبق قوانین و مقررات مرب معاوضه دارايي در صورت (:47) ثبت شماره

هاي پولي و  راييهاي غیرپولي، يا تركیبي از دا يك يا چند دارايي ثابت مشهود ممكن است در معاوضه با دارايي يا دارايي (:47-1) ثبت شماره

 شود. گیري مي هاي ثابت مشهودي به ارزش منصفانه اندازه بهاي تمام شده چنین داراييغیرپولي تحصیل شود، 

 شود.بندي اقتصادي دولت شناسايي  ها طبق طبقه در ريز فصل هزينهبايست  ميها  زيان ناشي از واگذاري دارايي -1

 شود. حسب مورد شناسايي ميسرک نقدي و مربوط  هاي سود يا زيان واگذاري دارايي بديهي است،   

اي  گونه منصفانه دارايي تحصیل شده و ارزش منصفانه دارايي واگذار شده بهمعاوضه فاقد محتواي تجاري باشد يا ارزش  چنانچه (:47-2) ثبت شماره

گیري نشود، بهاي تمام شده آن براساس مبلغ دفتري دارايي واگذار شده  دارايي تحصیل شده به ارزش منصفانه اندازه و گیري نباشد اتكاپذير قابل اندازه

 .شود گیري مي اندازه)دارايي واگذار شده + سرک نقدي( 

  شود. حسب مورد شناسايي ميسرک نقدي بديهي است؛    

   شده  تمام  روش بهايهاي نامشهود در صورت استفاده از  هاي ثابت مشهود و دارايي دارايي  دفتري  مبلغ  شناسايي تغییرات (:48ثبت شماره)
 ها دارايي  ارزش شناسايي كاهش (:48-1ثبت شماره )

 بندي اقتصادي دولت شناسايي شود. ها طبق طبقه فصل هزينه  در ريز يبايست ها هزينه كاهش ارزش دارايي -1

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معین عنوان حساب

   ** )جدید(ها  نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** ..اسـتـهالك انـبـاشـتــه .

   ** ها ذخـيـره کـاهـش ارزش دارایـي

   ** ...بــانــك 

   ** ها و اسناد دریافتني حساب

   ** 1بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** ها )قدیم( نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** بــانــك ...  

 ** ها و اسناد پرداختني حساب  

 ** بندی مربوط درآمدها به تفكيك طبقه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها )جدید( نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** اسـتـهالك انـبـاشـتــه ...

   ** ها کـاهـش ارزش دارایـيذخـيـره 

   ** بــانــك ...

   ** ها و اسناد دریافتني حساب

 ** ها )قدیم( نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** بــانــك ...  

 ** ها و اسناد پرداختني حساب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   ** 1بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** ها ذخـيـره کـاهـش ارزش دارایـي  
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طور ادواري بررسي شـود. هرگـاه كاهشـي در ارزش يـك دارايـي       دارايي نامشهود يا  بايد بهمبلغ دفتري يك قلم دارايي ثابت مشهود يا    

عنوان هزينـه دوره شناسـايي و مبلـغ دفتـري      نظر رسد، مبلغ كاهش بايد به از مبلغ دفتري آن غیرممكن به مشاهده شود و بازيافت بخشي

 وردي كاهش داده شود.مبلغ بازيافتني برآ طريق ايجاد يك حساب كاهنده، به دارايي از

 ها شناسايي برگشت كاهش ارزش دارايي (:48-2ثبت شماره )

 آن شرط به است، شده شناسايي شده تمام بهاي از كمتر به شهود كهمدارايي نايا  مشهود ثابت دارايي يك بازيافتني مبلغ در بعدي افزايش   

 ادامـه  از حـاكي  اي متقاعدكننـده  شـواهد  و گـردد  برطرف شده، دارايي آن دفتري مبلغ حذف يا كاهش به منجر كه رويدادهايي و شرايط كه

شايان ذكـر اسـت،   . شود شناسايي قبلي كاهش برگشت طريق از بايد باشد، داشته وجود بیني پیش قابل آينده در جديد رويدادهاي و شرايط

 .شود داده كاهش شد، مي شناسايي استهالک عنوان به حذف، يا كاهش وقوع عدم فرض با كه استهالكي میزان به بايد شده برگشت مبلغ

 ارزيابي تجديد  روشدر صورت استفاده از هاي نامشهود  هاي ثابت مشهود و دارايي دارايي  دفتري  مبلغ  شناسايي تغییرات (:49ثبت شماره )

 ارزيابي تجديد  درنتیجههاي نامشهود  هاي ثابت مشهود و دارايي دارايي  دفتري  مبلغ  شناسايي افزايش (:49-1ثبت شماره )

گیري باشد، بايد آن را به مبلغ  اي اتكاپذير قابل اندازه ، چنانچه ارزش منصفانه به گونهدارايي ثابت مشهود يا دارايي نامشهود پس از شناخت   

، ارائه ارزيابي تجديد از بعد انباشته ارزش كاهش و انباشته استهالک كسر از پس ارزيابي تجديد تاريخ در منصفانه ارزش يعنيتجديد ارزيابي 

نظر جايگزين ناخالص مبلـغ دفتـري قبلـي آن     از انجام تجديد ارزيابي، استهالک انباشته قبلي حذف و مبلغ تجديد ارزيابي، از هر پس كرد.

  ثبـت   مازاد تجديد ارزيابي  عنوان  آن مستقیماً تحت  تجديد ارزيابي  مشهود درنتیجه  ثابت  دارايي  يك  دفتري  مبلغ  افزايش دارايي خواهد شد.

از تجديـد   ناشـي   قبلـي   كاهش  يك  مزبور عكس  افزايش  شود. هرگاه مي  بندي طبقه  از ارزش خالص  بخشي  عنوان مالي به وضعیت صورت و در

  همـان بـا    در رابطـه   شـده   شناسايي  قبلي  هزينه  تا میزان  افزايش  اين  صورت، ، دراين است  گرديده  شناسايي  هزينه  عنوان به  باشد كه  ارزيابي

  شناسايي شود.ها(  )درآمد برگشت كاهش ارزش داراييدرآمد دوره   عنوان بايد به  دارايي

 روش تجديد ارزيابي درها  شناسايي كاهش ارزش دارايي (:49-2ثبت شماره )

 بندي اقتصادي دولت شناسايي شود. ها طبق طبقه در ريز فصل هزينهبايست  مي ها هزينه كاهش ارزش دارايي -1

طور ادواري بررسي شود. هرگاه كاهشي در ارزش يك دارايـي مشـاهده شـود و بازيافـت      مبلغ دفتري يك قلم دارايي ثابت مشهود بايد به   

طريق ايجـاد يـك    عنوان هزينه دوره شناسايي و مبلغ دفتري دارايي از نظر رسد، مبلغ كاهش بايد به از مبلغ دفتري آن غیرممكن به بخشي

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها ذخـيـره کـاهـش ارزش دارایـي

 ** دـواح ایـدهـدرآم رـایـس  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** ..اسـتـهالك انـبـاشـتــه .

   ** ها ذخـيـره کـاهـش ارزش دارایـي

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** درآمـدهـای واحـد سـایـر  

 ** مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـي

   ** 1بندی اقتصادی دولت به تفكيك طبقهها  هزینه

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  
 ** ها ذخيره کـاهـش ارزش دارایـي  
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ارزيـابي باشـد،    از تجديد آنكه كاهش مزبور عكس يك افزايش قبلي ناشي مبلغ بازيافتني برآوردي كاهش داده شود، مگر هحساب كاهنده، ب

  منظـور و باقیمانـده    مازاد تجديد ارزيابي  بدهكار حساب  به  دارايي  همان  به  مربوط  مازاد تجديد ارزيابي  بايد تا میزان  كاهش  صورت، اين دراين

 .شود  شناسايي  هزينه  عنوان به

 هاي واحد گزارشگر طبق قوانین و مقررات مربوط داراييبركناري دايمي در صورت  (:50) ثبت شماره

 دولت شناسايي شود. بندي اقتصادي ها طبق طبقه بايست در ريز فصل هزينه ها مي زيان ناشي از بركناري دايمي دارايي -1   

انتظـار    آن  از بكارگیري يا واگذاري  آتي ناشي  اقتصادي يا خدمات بالقوه  كه منافع يا هنگامي  واگذاري  مشهود در زمان  ثابت  دارايي  قلم  يك   

مشهود بايد در زمان حـذف،    ثابت  راييدا  يا واگذاري  از بركناري ناشي  سود يا زياندر ضمن، . گردد  حذف  وضعیت مالي رود، بايد از صورت نمي

 صورت تغییرات در وضعیت مالي منظور شود. در

 ها موجوديشناسايي كاهش ارزش  (:51) ثبت شماره

 بندي اقتصادي دولت شناسايي شود. ها طبق طبقه بايست در ريز فصل هزينه مي ها موجوديزيان كاهش ارزش  -1

بر اين شود.   منعكس  مالي  هاي و در صورت  ارزشیابيو خالص ارزش فروش  شده تمام بهاي)در پايان دوره( بايد برمبناي اقل ها  موجودي   

ها  با موجودي  مرتبط  هاي زيان  و كلیه “ فروش  ارزش  و خالص  شده  تمام  بهاي  اقل ”  قاعده  از اعمال  ها ناشي موجودي  ارزش  كاهش  مبلغ ، اساس

ها برحسب اقل بهاي تمام  در ضمن، ارزشیابي موجودي كرد.  شناسايي  هزينه  عنوان به  مربوط  هاي زيان  يا وقوع  ارزش  كاهش  را بايد در دوره

تك اقالم امكان پذير  مقايسه تككه  ، درصورتيها بصورت جداگانه انجام شود تك اقالم موجودي براي تك بايستي شده و خالص ارزش فروش

 .گیرد هاي اقالم مرتبط يا مشابه مبناي مقايسه قرار مي گروه ؛نباشد

 ها شناسايي درآمد حاصل از بازيافت كاهش ارزش موجودي (:52ثبت شماره )

  ارزش  در خالص  افزايش  دلیل به  جاري  و در دوره  است  شده  ارزيابي  شده  تمام  كمتر از بهاي  مبلغي  به  قبل  در دوره  كه  هايي مورد موجودي در   

ارزش  بازيافـت كـاهش  درآمـد  )درآمـد    عنـوان  بايد به  جاري  در دوره  بابت  از اين  افزايشي  گردد، هرگونه مي  ارزيابي  بیشتري  مبلغ ، به فروش

 شود.  ( شناسايي قبلي  كاهش  )حداكثر تا حد جبران  جاري  دوره  هزينه  يا كاهشها(  موجودي

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اسـتـهالك انـبـاشـتــه ...

   ** ها ذخيره کـاهـش ارزش دارایـي

   ** 1بندی اقتصادی دولت طبقه ها به تفكيك هزینه
 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 

   ** مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـي

 ** انتقـال از سـایـر اقـالم ارزش خـالـص  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** 1بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه

 ** هـا ذخـيـره کاهش ارزش مـوجـودی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هـا کاهش ارزش مـوجـودیذخـيـره 

 ** بندی مربوط درآمدها به تفكيك طبقه  
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 اي تخصیص يافته مازاد بر اعتبار سرمايه ها بابت تعهدات بدهيشناسايي (: 53ثبت شماره )

هايي اسـت   اي تخصیص يافته واحدها از بدهي هاي مازاد بر اعتبار سرمايه تنها به منظور تفكیك بدهي "اي ذخیره تعهدات سرمايه"حساب    

 .شود هاي جاري صورت وضعیت مالي گزارش مي ها وجود دارد. الزم به ذكر است حساب فوق در طبقه بدهي كه امكان تامین اعتبار آن

بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ملزم به افشاي اطالعـات مربـوط بـه    در صورتي كه واحدهاي گزارشگر ، الزم به ذكر است   

هـاي   بـدهي  –طرف حساب انتظـامي   "در مقابل "هاي احتمالي بدهي - حساب انتظامي"با استفاده از  يباشند بايست "هاي احتمالي بدهي"

 د.ننسبت به ثبت آن در دفاتر خود اقدام نماي "احتمالي

 ها در پايان سال مالي بستن حساب(: 54ثبت شماره )

هـا   هاي توضیحي مربـوط، حسـاب   واحد گزارشگر بايد پس از تهیه صورت وضعیت مالي و صورت تغییر در وضعیت مالي و تكمیل يادداشت   

اي نیـز بايـد همـراه بـا      جههاي بود اي( را در پايان سال مالي بسته و در ابتداي سال مالي بعد افتتاح نمايد. مانده حساب )اعم از مالي و بودجه

اي با سطح تفصیلي سال جاري  اي مربوط به اعتبار سرمايه هاي بودجه هاي مالي در پايان سال مالي بسته شوند با اين تفاوت كه حساب حساب

هاي غیرقطعي و  داختاي انتقالي بابت پر هاي اعتبار سرمايه شوند. در ضمن حساب به سال بعد منتقل و با سطح تفصیلي دوره متمم افتتاح مي

 يابد. اي انتقالي با سطح تفصیلي سنواتي بدون تغییر و با همان سطح تفصیلي به سال بعد انتقال مي كسري ابواب جمعي بابت اعتبار سرمايه
 هاي مالي موقت بستن حساب(: 54-1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه طبقهها به تفكيك  دارایي

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

 ** ای ذخـيـره تـعـهدات سـرمـایـه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای بـابـت عمـليـات سـرمـایـهدریـافـتـي 

   ** از محل درآمدهای اختصاصيدریـافـتـي 
   ** هـا هــدایــا و کــمـك

   ** از محل سایر منابــعدریـافـتـي 
   ** مـحكـوم بـه دولـت

   ** انتقاالت -سـایـر درآمـدهـا
   ** بندی مربوط درآمدها به تفكيك طبقه

 ** بندی اقتصادی دولت ها به تفكيك طبقه هزینه  

 ** انتقاالت -ها  سـایـر هـزیـنـه  
 ** وجـوه ارسـالـي بـابـت مـنـابـع عـمـومـي  

 ** وجـوه  ارسـالـي  بـابـت مـنـابـع اختصاصي  
 ** خالص تغيير در وضعيت مالي  

 شود. شناسايي مي حساب ارزش خالص انباشته بابت تغییرات مربوط، حسب مورد

   ** خالص تغيير در وضعيت مالي

   ** تـعـدیـالت سـنـواتـي

   ** هـای دریـافـتـي دارایـي

   ** ها شـنـاسـایـي اولـيـه دارایـي

 ** ارزش خـــالـــص انباشته  
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هاي صورت تغییرات در وضـعیت مـالي اسـتفاده     حساب خالص تغییر در وضعیت مالي به عنوان حسابي موقت و واسطه براي انتقال حساب   

هاي خالص تغییر در وضعیت مالي و تعديالت سنواتي حسب مورد بدهكار يا بستانكار است و با حساب  شود. الزم به ذكر است مانده حساب مي

 شود. ه بسته ميارزش خالص انباشت

 هاي مالي دايمي بستن حساب(: 54-2ثبت شماره )

مالي بعد باشد، مانده حسـاب   سالگردان پرداخت خود به  كه واحد گزارشگر طبق قوانین و مقررات مربوط، مجاز به انتقال تنخواه در صورتي   

 شود. هاي دايمي شناسايي مي در بستن و افتتاح حساب اي سرمايهپرداخت از محل عملیات  گردان تنخواه

 

 

   ** ارزش خـــالـــص انباشته

 ** هـای انتقـالـي دارایـي  

 ** ها بـدهـيشـنـاسـایـي اولـيـه   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسنـاد پـرداخـتـني حساب

   ** بــيـــمــه پــرداخـــــــتني

   ** مــالــيــات پـــرداخـــتــنــي

   ** سـپــرده پــرداخـتـنـي

   ** صالح ذخيره احكام صادره از مراجع ذی

   ** اسـتـهالك انـبـاشـتــه ...

   ** هـا ذخـيـره کاهش ارزش مـوجـودی

   ** ها ذخيره کـاهـش ارزش دارایـي

   ** ای ذخـيـره تـعـهدات سـرمـایـه

   ** مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـي  

   ** ارزش خـــالـــص انباشته

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 ** پــرداخـت اختصاصيبـانـك   

 ** بانك وجـــوه سایر منابــع    

 ** ای  تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی  

 ** ای اسناد واخـواهي سرمایه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 ** ای   کسری ابواب جـمعي سرمایه -ها و اسناد دریافتني حساب  

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل   

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** هـا گـذاری در شـرکـت سـرمـایـه  

 ** مـطالـبات بلنـد مـدت دولـت  

 ** ای پــيــش پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه  

 ** پــرداخـت مــواد و کاالپــيــش   

 ** هـزیـنـه مـالـي آتـي  
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 هاي انتظامي بستن حساب(: 54-3ثبت شماره )

 اي هاي بودجه حساببستن (: 54-4ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -طرف حساب انتظامي

 ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -حساب انتظامي  
 

   ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين  -حساب انتظامي  
 

   ** اسناد وصولي از عاملين ذیحساب -طرف حساب انتظامي

 ** وصولي از عاملين ذیحساباسناد  -حساب انتظامي  
 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي   

 

   ** اعتبار بابت ها دریافتي کنترل - انتظامي طرف حساب

 ** اعتبار بابت ها دریافتي کنترل - انتظامي حساب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ای اعـتـبـار سـرمـایـهبـودجــــه 

   **  انتقالي ای اعـتـبـار سـرمـایـهبـودجــــه 

 ** ای اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** ای تخصيص یافته    اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** ای اعـتـبـار سـرمـایـه حــوالــه   

 ** ای ابـالغـي اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** انتقاليای  سـرمـایـهاعــتبار   

 ** ای تـامـيـن شـده  اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** تـامـيـن شـده انتقاليای  سـرمـایـهاعـتبار   

 ** ای مـصـرف شـده سـرمـایهاعـتبـار   

 ** مـصـرف شـده انتقاليای  سرمایهاعـتبار   

 ** های غير قطعي ای بابت پرداخت سرمایهاعـتبـار   

 ** های غير قطعي بابت پرداخت انتقاليای  سرمـایـهاعـتبار   

 ** ای سرمایهاسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار   

 ** انتقاليای  سرمایهاسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار   

 ** ای سرمایهجمـعي بابت اعـتبار  کـسری ابـواب  

 ** انتقاليای  سرمایهجـمعي بابت اعـتبار  کـسری ابواب  
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 ها در ابتداي سال مالي افتتاح حساب(: 55ثبت شماره )

 هاي مالي دايمي افتتاح حساب(: 55-1ثبت شماره )

مالي بعد باشد، مانده حسـاب   سالگردان پرداخت خود به  كه واحد گزارشگر طبق قوانین و مقررات مربوط، مجاز به انتقال تنخواه در صورتي   

 شود. هاي دايمي شناسايي مي در بستن و افتتاح حساب اي سرمايهپرداخت از محل عملیات  گردان تنخواه

 

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بانك وجـــوه سایر منابــع  

   ** ای  تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی

   ** ای اسناد واخـواهي سرمایه -ها و اسناد دریافتني حساب

   ** ای   کسری ابواب جـمعي سرمایه -ها و اسناد دریافتني حساب

   ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل 

   ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي

   ** هـا گـذاری در شـرکـت سـرمـایـه

   ** مـطالـبات بلنـد مـدت دولـت

   ** ای عمليات سرمایهپــيــش پــرداخـت بـابـت 

   ** پــيــش پــرداخـت مــواد و کاال

   ** هـزیـنـه مـالـي آتـي

 ** ها و اسنـاد پـرداخـتـني حساب  

 ** بــيـــمــه پــرداخـــــــتني  

 ** مــالــيــات پـــرداخـــتــنــي  

 ** سـپــرده پــرداخـتـنـي  

 ** صالح ذیذخيره احكام صادره از مراجع   

 ** اسـتـهالك انـبـاشـتــه ...  

 ** هـا ذخـيـره کاهش ارزش مـوجـودی  

 ** ها ذخيره کـاهـش ارزش دارایـي  

 ** ای ذخـيـره تـعـهدات سـرمـایـه  

 ** مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـي    

 ** ارزش خـــالـــص انباشته  
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 انتظاميهاي  افتتاح حساب(: 55-2ثبت شماره )

 اي هاي بودجه افتتاح حساب(: 55-3ثبت شماره )

پايان سال بسـته و در  اي با سطح تفصیلي دوره متمم در  هاي بودجه و حسابمصرف شده انتقالي اي  حساب اعتبار سرمايهالزم به ذكر است    

اي انتقـالي بابـت    اي اعتبـار سـرمايه   بودجـه  هـاي  به عالوه مبالغ مربوط به سطح تفصیلي سال جاري حسـاب  د.نشو نميسال جديد افتتاح 

بايـد بـه سـطح     اي انتقـالي  جمعي بابت اعتبار سـرمايه  اي انتقالي و كسري ابواب ، اسناد واخواهي بابت اعتبار سرمايههاي غیرقطعي پرداخت

 تفصیلي سنواتي اين حساب انتقال يابد.

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -حساب انتظامي

 ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -طرف حساب انتظامي  
 

   ** های دریافتي تضمين  -حساب انتظامي

 ** های دریافتي تضمين -طرف حساب انتظامي  

 

   ** اسناد وصولي از عاملين ذیحساب -حساب انتظامي

 ** اسناد وصولي از عاملين ذیحساب -طرف حساب انتظامي  
 

   ** کسری ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي 

 ** کسری ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای اعـتـبـار سـرمـایـه

   ** ای تخصيص یافته  اعـتـبـار سـرمـایـه

   ** ای اعـتـبـار سـرمـایـه حــوالــه 

   ** ای ابـالغـي اعـتـبـار سـرمـایـه

   ** انتقاليای  سـرمـایـهاعــتبار 

   ** ای تـامـيـن شـده  سـرمـایـهاعـتـبـار 

   ** تـامـيـن شـده انتقاليای  سـرمـایـهاعـتبار 

   ** ای مـصـرف شـده سـرمـایهاعـتبـار 

   ** های غير قطعي ای بابت پرداخت سرمایهاعـتبـار 

   ** های غير قطعي بابت پرداخت انتقاليای  سرمـایـهاعـتبار 

   ** ای سرمایهاسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار 

   ** انتقاليای  سرمایهاسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار 

   ** ای سرمایهجمـعي بابت اعـتبار  کـسری ابـواب

   ** انتقاليای  سرمایهجـمعي بابت اعـتبار  کـسری ابواب

 **  ای اعـتـبـار سـرمـایـهبـودجـــــــه   

 **  انتقالي ای اعـتـبـار سـرمـایـهبـودجــــه   
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 قبل در دوره متممسال اي  سرمايهدريافت وجه بابت اعتبار (: 56ثبت شماره )

 در پايان دوره متمم اي سرمايهاي اعتبار  هاي بودجه تعديل حساب (:57)ثبت شماره 

اي و كسري ابـواب جمعـي بابـت     هاي غیرقطعي، اسناد واخواهي بابت اعتبار سرمايه اي پرداخت هاي اعتبار سرمايه در پايان تیر ماه حساب   

هاي غیرقطعي، اسناد واخواهي بابت  اي انتقالي بابت پرداخت سرمايه هاي اعتبار با سطح تفصیلي دوره متمم در مقابل حساباي  اعتبار سرمايه

 شود. اي انتقالي با سطح تفصیلي سنواتي تعديل مي اي انتقالي و كسري ابواب جمعي بابت اعتبار سرمايه اعتبار سرمايه

 در صورت وجود مجوز براي انتقال وجوه مصرف نشده اعتبار تخصیص يافته سال قبل(: 57-1ثبت شماره )

اي واحدها )به استثناي مانده وجوه مصـرف نشـده واحـدهاي داراي مجـوز      هاي سرمايه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي      

ها و ساير واحدها به موجب قوانین و مقررات مربوط مجاز به انتقال اين وجوه بـه سـال بعـد     انتقال( بايد به خزانه واريز شود. چنانچه دانشگاه

ها استفاده و رويدادهاي مالي مرتبط با وجوه فـوق نیـز در    اي آن براي ثبت عملكرد بودجه "انتقالي"اي با پسوند  هاي بودجه ، از حسابباشند

 شود. هاي مالي گزارش مي صورت

 اي با تفصیلي دوره متمم هاي بودجه تعديل حساب(: 57-2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه

 ** در دوره متمم ای بابت عمليات سرمایهدریافتي   

 

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

 ** در دوره متمم دریافتي از محل درآمدهای اختصاصي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** انـتـقـالـيای  اعــتبار سـرمـایـه

   ** ای انـتـقـالـي تامـين شـده اعــتبار سـرمـایـه

 ** ای اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** ای تخصيص یافته    اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** ای ابـالغـي اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** تامـين شـدهای  سـرمـایـهاعـتـبـار   

 

   ** ای سـرمـایـهبـودجـــه اعـتبار 

 ** انـتـقـالـي ای سـرمـایـهبـودجــه اعـتبار   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ عنوان حساب معین

   ** های غير قطعي بابت پرداخت انتقاليای  سرمایـهاعـتبار 

 ** های غير قطعي بابت پرداختای  سرمایـهاعـتبار   

 

   ** انتقاليای  سرمایهاسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار 

 ** ای سرمایهاسنـاد واخـواهـي بابت اعـتبار   
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و كسـري ابـواب جمعـي بابـت اعتبـار       اي واخواهي بابت اعتبـار سـرمايه  ، اسناد هاي غیرقطعي اي بابت پرداخت هاي اعتبار سرمايه حساب   

، اسناد واخـواهي بابـت   هاي غیرقطعي اي انتقالي بابت پرداخت هاي اعتبار سرمايه اي با تفصیلي دوره متمم به ترتیب در مقابل حساب سرمايه

 شود. الي با تفصیلي سنواتي تعديل مياي انتق و كسري ابواب جمعي بابت اعتبار سرمايه اي انتقالي  اعتبار سرمايه

ها در  شود و نیازي به بستن آن اي با سطح تفصیلي دوره متمم نیز در پايان سال مالي بسته مي هاي اعتبار سرمايه سطح تفصیلي حساب 

 پايان تیر ماه  نیست.

 اي به حساب خزانه هنگام واريز مانده منابع مصرف نشده بودجهبه  :(58ثبت شماره )

، مانده وجوه مصـرف نشـده اعتبـارات تملـك     (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق قانون( 16) بر اساس ماده   

هاي عمراني كه عملیات اجرايي آن پايان نیافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه  ها و پروژه اي آن دسته از طرح هاي سرمايه دارايي

به عالوه مانده وجـوه مصـرف اعتبـارات تملـك      هاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. سالتواند با درج در بودجه به  مي

( 4( قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره ذيـل بنـد )  64( و )63هاي اجرايي مشمول، تابع قانون اصالح مواد ) اي دستگاه هاي سرمايه دارايي

 ( خواهد بود.2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم انونق به مواد برخي ( قانون الحاق26ماده )

باشـد، بـه    مهلت مقـرر واحد گزارشگر ملزم به تسويه مانده وجوه مصرف نشده ساير منابع دريافتي از خزانه در  چنانچه ،الزم به ذكر است   

كـه مطـابق    همچنـین در صـورتي   شود. حساب بانك وجوه ساير منابع نیز در ثبت فوق بستانكار مي ،هنگام واريز آن به حساب مربوط خزانه

بـه   اي بودجـه مجوزها و ضوابط مربوط مانده وجوه مصرف نشده برخي از واحدهاي گزارشگر )نظیر ستاد كل نیروهاي مسـلح( در پايـان دوره   

هـاي   ار گردد، پس از واريز وجوه يادشده به حساب بانك مربوط، مشخصات حسـاب ها واگذ حساب خاصي نزد خزانه واريز و در سال بعد به آن

مجوز الزم و واريز وجوه مذكور به حسـاب   اخذشود. در ضمن پس از  بانكي مربوط در سطح تفصیلي حساب بانك پرداخت موردنظر تعديل مي

اي انتقالي بدهكار و حساب بودجـه اعتبـار    اعتبار سرمايه هاي بانكي يادشده، حساب بانك پرداخت مربوط، عالوه بر تعديل مشخصات حساب

 اي انتقالي بستانكار خواهد شد. سرمايه

 هاي قبل به هنگام تامین اعتبار از محل وجوه انتقالي سال(: 59ثبت شماره )

 اي اي انتقالي مصرف شـده و اعتبـار سـرمايه    هاي اعتبار سرمايه هاي قبل، حسب مورد حساب در صورت پرداخت از محل وجوه انتقالي سال   

 شود. هاي غیرقطعي ثبت مي بابت پرداخت انتقالي

 

 

   ** انتقاليای  سرمایهجمـعي بابت اعـتبار  کـسری ابـواب

 ** ای سرمایهجمـعي بابت اعـتبار  کـسری ابـواب  

 

   ** ای سـرمـایـهبـودجــه اعـتبار 

 ** انـتـقـالـي ای سـرمـایـهبـودجـــه اعـتبار   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** يـومـمـع عـابـنـمت ـابـي بـالـوه ارسـوج

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 

   ** وجـوه  ارسـالـي  بـابـت مـنـابـع اختصاصي

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** انتقالي تامـين شـده ای سـرمـایـهاعـتـبـار 

 ** انـتـقـالـي ای سـرمـایـه اعــتبار  
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 هاي قبل به حساب واحدگزارشگر سالپرداخت  تمام يا بخشي از پیشواريز  صورتدر (: 60ثبت شماره )

الحساب( و امكان استفاده  پرداخت و علي هاي قبل )نظیر پیش هاي غیرقطعي سال در صورت واريز نقدي از محل پرداختالزم به ذكر است    

 ثبت شود. اي انتقالي سرمايه انتقالي نیز بايد در مقابل حساب بودجه اعتبار اي سرمايهاين وجوه طبق قوانین و مقررات مربوط، حساب اعتبار 

 گردد. هاي دريافتي و طرف حساب آن تعديل مي هاي دريافتي، حساب انتظامي تضمین تضمین بديهي است به میزان كاهش

 هاي قبل به حساب واحدگزارشگر سالالحساب  تمام يا بخشي از علي واريز در صورت (:61ثبت شماره )

 شود. تعديل مي، بهاي تمام شده دارايي مربوط برداري رسیده باشدكه دارايي در جريان تكمیل به بهره  در صورتيبديهي است    

پرداخـت و   كه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، واحـد گزارشـگر ملـزم بـه واريـز وجـوه حاصـل از پـیش         در صورتي (:62ثبت شماره )

 شود. خزانه باشد، واريز وجوه مذكور به حساب خزانه به صورت ذيل شناسايي ميالحساب انتقالي به حساب  علي

 شود. هاي مالي در نظر گرفته مي ها به عنوان واگذاري دارايي بديهي است ماهیت منابع وجوه ارسالي فوق در سطح تفصیلي حساب   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بـانـك وجـــوه سـایـر مـنـابــع  

 ** ای سـرمـایـه بابت عـملياتپـيـش پـرداخـت   
 يابد. كاهش مي سنواتياي در سطح تفصیلي  هاي بودجه حساب

   ** انـتـقـالـي ای سـرمـایـه بـودجــه اعـتبار

 ** های غير قطعي انتقالي بابت پرداخت ای اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ای سـرمـایـهبـانـك پــرداخـت 

   ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بـانـك وجـــوه سـایـر مـنـابــع  

 ** دارایــي در جــریـان تـكـميـل  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه ها به تفكيك طبقه دارایي  

 ** ها نامه دارایي بندی شيوه به تفكيك طبقهها  موجودی  

 

   ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -طرف حساب انتظامي

 ** ای الحساب بابت عمليات سرمایه علي -حساب انتظامي  
 يابد. اي زير در سطح تفصیلي سنواتي كاهش مي هاي بودجه حساب

   ** انـتـقـالـي ای سـرمـایـه بـودجــه اعـتبار

 ** های غير قطعي انتقالي بابت پرداخت ای اعتبار سرمایه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجـوه ارسـالـي بـابـت مـنـابـع عـمـومـي

 ** ای بـانـك پــرداخـت سـرمـایـه  

 

   ** وجـوه  ارسـالـي  بـابـت مـنـابـع اختصاصي

 ** بـانـك پــرداخـت اختصاصي  



 
 

  

  

  

  پنجمپنجمفصل فصل 

هاها  ددــدرآمدرآم  حسابداریحسابداری  
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 مقدمه -1

 ای کسب غیرمبادلهای یا  عملیات مبادلهطریق است درآمدهای خود را از  عمومی ممکنگزارشگر بخش واحدهای 

 مد بر شکل ارجحان محتومعیار  بایستی ای ای و غیرمبادله عملیات مبادلهحاصل از . در تشخیص بین درآمدهای نمایند

درآمد حاصل از و ازای دریافتی یا دریافتنی  به منصفانه ما ارزش بهباید ای  از عملیات مبادله نظر قرار گیرد. درآمد حاصل

 گیری شود. اندازه ی شناسایی شده توسط واحد گزارشگرها باید به میزان افزایش در خالص داراییای  عملیات غیرمبادله

 ورودی جریان از عبارت درآمد شود، تحمل هایی هزینه ای غیرمبادله عملیات از حاصل درآمدهای با ارتباط در هرگاه

 دارایی، یا هزینه عنوان به منابع با مرتبط خروجی جریان هرگونه و بود خواهد بالقوه خدمات یا اقتصادی منافع ناخالص

 و درآمد تطابق اصل رعایت منظور به ای، مبادله حاصل از عملیات درآمدهای خصوص در همچنین،. شود می شناسایی

  دفتری  مبلغ مثال برای. شود می شناسایی همزمان طور به رویداد یا معامله یک با مرتبط های هزینه و درآمد هزینه،

  شناسایی  هزینه  عنوان به گردد، می  شناسایی  مربوط درآمد  که  ای دوره در باید  شده  توزیع یا معاوضه فروخته،  های موجودی

 خدمات، که کند می شناسایی هزینه عنوان به را ها موجودی هنگامی خدمات کننده ارائه گزارشگر واحـد همچنین،. شود

 .باشد شده صادر صورتحساب یا ارائه

ه میزان خدمات ارای توجه به با بایدای اتکاپذیر برآورد کرد، درآمد مربوط  گونه  هرگاه ماحصل ارائه خدمات را بتوان به

ای اتکاپذیر قابل برآورد است که همه شرایط زیر احراز شده  گونه ه خدمات، زمانی به. ماحصل ارایگردد شده شناسایی

 باشد:

 گزارشگر محتمل باشد، درون واحـداقتصادی به  جریان منافع الف(

 گیری کرد، ای اتکاپذیر اندازه گونه مبلغ درآمد را بتوان به ب(

 گیری باشد و اندازه ای اتکاپذیر قابل گونه شده تا تاریخ گزارشگری به میزان خدمات ارائه (پ

 گیری باشد. اندازه اتکاپذیر قابلای  گونه شده یا خواهد شد، به ه خدمات تحملارتباط با ارای مخارجی که در (ت

 از استفاده مورد درانجام شود و شرطی  گزارشگر واحدهای نقدی و غیرنقدی به  که انتقال داوطلبانه دارایی در صورتی

ها و  چنانچه کمکاز سوی دیگر د. نشو دارایی و درآمد شناسایی می عنوان بهها و هدایا  آن وجود نداشته باشد، این کمک

تحقق  تناسب بهگردد. این بدهی  آن بدهی شناسایی می مقابل رددارایی مربوط مشروط دریافت شوند،  صورت بههدایا 

 ها و هدایای غیرنقدی شود. همچنین در زمان شناخت اولیه، کمک و معادل آن درآمد شناسایی می شرایط کاهش یافته

های بازار یا توسط کارشناس واجد شرایط  براساس قیمت منصفانه ارزشگیری و  در تاریخ تحصیل اندازه منصفانه ارزش به

 .گردد میتعیین 
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 فصل حساب هاسر -2

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 ربستانکا بدهکار

  هاي جاري دارايي

  * هاي بانكي به تفكيک مشخصات حساب بـانـک دریـافـت موجودي نقد

دریافتني حاصل از حساب ها و اسناد 

 اي عمليات مبادله

 ها و اسناد دریافتني حساب
سال، اشخاص، نوع درآمد )عمومي/ اختصاصي/ سایر(، به تفكيک 

 ( و وضعيت مطالبات بندي بودجه )شماره طبقهمشخصات درآمد 
*  

 *  سالبه تفكيک  1ذخـيــره مــطــالـبــات مـشكـوك الـوصـول

 مطالبات از سایر واحدها
سال، اشخاص و نوع درآمد )عمومي/ اختصاصي/ سایر(، به تفكيک 

 ( / موضوع درآمد بندي بودجه )شماره طبقهمشخصات درآمد 
*  

حساب ها و اسناد دریافتني حاصل از 

 اي عمليات غيرمبادله

 حساب ها و اسناد دریافتني
سال، اشخاص، نوع درآمد )عمومي/ اختصاصي/ سایر(، به تفكيک 

 ( و وضعيت مطالبات بندي بودجه )شماره طبقهمشخصات درآمد 
*  

 *  سالبه تفكيک  ذخـيــره مــطــالـبــات مـشكـوك الـوصـول

 مطالبات از سایر واحدها
سال، اشخاص و نوع درآمد )عمومي/ اختصاصي/ سایر(، به تفكيک 

 درآمد( / موضوع  بندي بودجه )شماره طبقهمشخصات درآمد 
*  

  هاي جاري بدهي

پرداختني حاصل از  اسناد و ها حساب

 اي عمليات مبادله
 بدهي به سایر واحدها

سال، نوع درآمد )عمومي/ اختصاصي/ سایر(، به تفكيک 

( /  بندي بودجه )شماره طبقهاشخاص و مشخصات درآمد 

 موضوع درآمد
پرداختني حاصل از  اسناد و ها حساب * 

 اي غيرمبادلهعمليات 

 دریافت درآمد پيش هـا دریـافـت پـيش

 *  به تفكيک سال، اشخاص و موضوع بدهي ها و اسناد پـرداخـتني سـایـر حسـاب هاي جاري سایر بدهي

  ارزش خـالـص

 خـالص انـبـاشـتـه ارزش
 *  __ خالص تغيير در وضعيت مالي

 *  تفكيک اقالم انتقال یافتهبه  انتقال از سایر اقالم ارزش خالص

  درآمدها

 *  دولتي/ غيردولتي و طبقه هدیه و كمک دریافتي ،به تفكيک اشخاص هـا هــدایــا و كــمـک دریافتي بالعوض هاي كمک

 *  به تفكيک موضوع درآمد سـایـر درآمـدهاي واحـد ســایـــر درآمــــدهـــا

  درآمدهاي شناسايي شده از طرف دولت

 درآمــــدهاي دولت

بندي مربوط )شامل ماليات و  درآمدها به تفكيک  طبقه

عوارض، درآمد حاصل از مالكيت دولت، فروش كاال و 

 خدمات، جرایم و خسارات و سایر درآمدها(

به تفكيک نوع درآمد )عمومي/ اختصاصي/ سایر( و 

 ( / موضوع درآمد بندي بودجه مشخصات درآمد )شماره طبقه

 * 

  * تـخـفيـفات و بـخشـودگـي

  ها هـزيـنـه

  * مركز فعاليتبندي اقتصادي دولت و  ریز فصل طبقهبه تفكيک  بندي اقتصادي دولت ها به تفكيک طبقه هزینه هـــزیــنـــه

  وجوه ارسالي به خزانه

 وجوه ارسالي به خزانه
هاي  )درآمد/ واگذاري دارایيبه تفكيک ماهيت منابع  وجوه ارسالي بابت منابع عمومي

هاي مالي( و مشخصات منابع  اي/ واگذاري دارایي سرمایه

 ( بندي بودجه )شماره طبقه

*  
 وجوه ارسالي بابت منابع اختصاصي

  هاي انتظامي حساب

 بيني شده منابع پيش  -حساب انتظامي هاي انتظامي حساب
/ عمومي درآمد) منابع ماهيت ،(متمم دوره/ جاري سال) تفكيک به

 واگذاري/ عمومي اي سرمایه هاي دارایي واگذاري/  اختصاصي درآمد

 و( مالي هاي دارایي واگذاري/  اختصاصي اي سرمایه هاي دارایي

 ( بودجه بندي طبقه شماره) منابع مشخصات

*   

 *   بيني شده منابع پيش  -طرف حساب انتظامي هاي انتظامي طرف حساب

 شود. محسوب ميها و اسناد دريافتني  عنوان کاهنده حساب بهمشکوك الوصول حساب ذخیره مطالبات  -1
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 حسابداري درآمدها -3

  بیني شده اي پیش بودجهبه میزان منابع  (:1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بینی شده منابع پیش -حساب انتظامی

 ** بینی شده منابع پیش -طرف حساب انتظامی  

مندرج در قانون بودجه ساالنه، حساب  "ها ها و رديف ساير درآمدهاي دستگاه"به میزان وجوه واريزي واحدها به حساب خزانه بابت    

هاي  منابع حاصل از واگذاري داراييآنجايي که منابع بودجه عمومي دولت )اعم از درآمدها، عالوه، از  به يابد. انتظامي فوق افزايش مي

هاي  شود، از تکرار ثبت فوق در ساير فصول )از جمله دستورالعمل بیني مي هاي مالي( در بودجه کل کشور پیش اي و واگذاري دارايي سرمايه

تعهدات و  و ديون تهاتر و تسويهمرابحه،  خزانه، اوراق تسويه دريافتي، اوراق مالي اسالمي، تسهیالت خزانه مشارکت، اسناد اوراق حسابداري

 خرجي( خودداري گرديده و اعمال ثبت فوق براي منابع يادشده الزامي است. -جمعي بودجه

 به هنگام تحقق درآمد (:2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریــافــت بـانـــک

   **  دریـافـتـنیها و اسـناد  حساب

 ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

کند که رويداد مشمول مالیات اتفاق افتاده باشد و معیارهاي شناخت دارايي نیز  مالیات را زماني شناسايي مي با مرتبط، درآمد گزارشگر واحد   

 عموميحساب وجوه ارسالي بابت منابع  ،انتقال يافته به حساب درآمد عمومي به میزان مازاد درآمد اختصاصيمچنین احراز شده باشد. ه

از شهرداري که در خصوص وجوه مربوط به عوارض  ،الزم به ذکر است د.شو ميبستانکار  اختصاصيوجوه ارسالي بابت منابع حساب و بدهکار 

حساب به جاي  "ها و اسناد پرداختني ساير حساب" حساباز بايد در ثبت فوق  ،گردد ميواريز واحد مربوط  دولت وصول و به حسابطريق 

، در مواردي که بر اساس قوانین و مقررات مربوط  واحد گزارشگر مجاز به عالوه به .شود استفاده "بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه"

هاي ثبت فوق  جايگزين داراييو گیري  اندازه هاي ديگري باشد، دارايي تحصیل شده به ارزش منصفانه در تاريخ تحصیل تحصیل دارايي

 شود. مي

بیني شده در قانون  ي که واحد گزارشگر بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به دريافت درآمدهايي غیر از درآمدهاي پیشدر صورت   

 بالعوض هاي کمک") درآمدها طبقه در مندرج کل هاي ، حسابمزبور در ثبت فوق درآمدهاي تحقق هنگام بهبودجه ساالنه کل کشور باشد، 

 تفکیک به درآمدها") دولت طرف از شده شناسايي درآمدهاي طبقه در مندرج کل هاي حسابجايگزين  ("درآمدها ساير" يا "دريافتي

 .شود مي( "مربوط بندي طبقه

 در صورت ارايه تخفیف و بخشودگي به اشخاص(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   ** 1یـودگـخشـفات و بـفیـخـت

 **  ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب  

بايد بر اين اساس درآمد مربوط  شود. ميکسر مورد نظر درآمد از کاهنده درآمدهاي دولت محسوب و حساب حساب تخفیفات و بخشودگي به عنوان  -1   

 در وضعیت مالي منعکس شود. اتبه صورت خالص در صورت تغییرپس از کسر تخفیفات و بخشودگي و 
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 تبر اساس درصدي از مطالباشناسايي هزينه مطالبات مشکوك الوصول (: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اقتصادی دولتبندی  ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** ذخــیــره مــطــالــبــات مـشکـوك الـوصـول  

 گیرد. مانده سال قبل ذخیره مربوط مورد توجه قرار مي، شود محاسبهالوصول بر اساس درصدي از مطالبات  که هزينه مطالبات مشکوك در صورتي   

بر اساس الزامات استاندارد  عالوه، به شود. شوند، تامین اعتبار انجام نمي ميهايي که در مقابل ذخیره شناسايي  الزم به ذکر است؛ براي هزينه

 طور به رويداد يا معامله يک با مرتبط هاي هزينه و درآمد هزينه، و درآمد تطابق اصل رعايت منظور به و (4حسابداري بخش عمومي شماره )

 . شود مي شناسايي همزمان

 داده شوند.تشخیص قطعي غیر قابل وصول به طور واحد گزارشگر مطالبات  چنانچه(: 5ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ات مـشکـوك الـوصـولذخـیــره مـطــالـبـ

 **  ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب  

 سوخت شدهمطالبات  در صورت وصول(: 6ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب

 ** ذخــیــره مــطــالــبــات مـشکـوك الـوصـول  

 

   ** دریــافــت بـانـــک

 **  ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب  

الوصول در مقابل مطالبات مربوط شناسايي  هنگام وصول مطالبات سوخت شده، حساب ذخیره مطالبات مشکوك که به  با عنايت به اين   

الوصول کمتري در پايان سال مالي شناسايي شده و به تبع آن حساب ارزش خالص  شود، به میزان ذخیره مذکور، هزينه مطالبات مشکوك مي

 .نیز تعديل خواهد شد

 در صورت وصول مطالبات(: 7ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریــافــت بـانـــک

 **  ها و اسـنــاد دریـافـتـنـی حـسـاب  

منظور خواهد  و اسناد دريافتنيها  که بخشي از منابع محقق شده واحد گزارشگر وصول نشوند، مبلغ مذکور در سرفصل حساب در صورتي   

ها(  هاي دريافتني)معادل مطالبات قابل وصول( و اسناد دريافتني )معادل سفته و ساير وثیقه ها و اسناد دريافتني شامل حساب شد. حساب

اسناد  وق،اسناد نزد صند وضعیت مطالبات بر اساس، حسب مورد مقررباشد. در صورت عدم تسويه مطالبات توسط اشخاص در موعد  مي

درجريان وصول )معادل اسناد ارسالي به بانک براي وصول(، اسناد نکول شده )معادل اسناد ارسالي وصول نشده( و اجرا و دعاوي حقوقي 

 .شود ميتعیین )معادل اسناد نکول شده ارسالي به واحد حقوقي جهت عملیات اجرايي وصولي( 
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 درآمددريافت  هنگام وصول پیش به(: 8ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریــافــت بـانـــک

 ** دریـافت درآمــد پـیـش  

 شود. ، وجوه دريافتي به عنوان بدهي شناسايي مينمايدشناخت درآمد دريافت شرايط  واحد گزارشگر منابعي را پیش از احرازکه  در صورتي   

 تحقق درآمدتوسط واحد گزارشگر و به هنگام ارايه خدمات يا تحويل کاال (: 9)ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریـافت درآمــد پـیـش

 ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

عنوان  لحاظ ماهیت و ارزش مشابه باشد مبادله گردد، اين مبادله به که ازقبال کاالها يا خدمات ديگري  هرگاه کاالها يا خدمات در     

گردد. در اين  اي درآمدزا تلقي مي عنوان معامله شود. چنانچه کاال يا خدمات غیرمشابه مبادله شود، اين مبادله به اي درآمدزا تلقي نمي معامله

منصفانه کاالها  شود. هرگاه ارزش گیري مي بابت سرك نقدي اندازه ز تعديل ازا منصفانه کاالها يا خدمات دريافتي پس ارزش حالت درآمد به

بابت  از تعديل از شده پس منصفانه کاالها يا خدمات واگذار ارزش گیري کرد، درآمد به اي اتکاپذير اندازه گونه يا خدمات دريافتي را نتوان به

 شود. گیري مي سرك نقدي، اندازه

بیني شده در قانون  در صورتي که واحد گزارشگر بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به دريافت درآمدهايي غیر از درآمدهاي پیش   

 بالعوض هاي کمک") درآمدها طبقه در مندرج کل هاي مزبور در ثبت فوق، حساب درآمدهاي تحقق بودجه ساالنه کل کشور باشد، به هنگام

 تفکیک به درآمدها") دولت طرف از شده شناسايي درآمدهاي طبقه در مندرج کل هاي جايگزين حساب ("درآمدها رساي" يا "دريافتي

 .شود مي( "مربوط بندي طبقه

 واحدهاي گزارشگرمنابع عمومي متعلق به ساير  به هنگام تحقق(: 10ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریــافـت بــانــک

   **  ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب

 ** بـدهـی بـه سـایـر واحـدهـا  

به حساب ذيربط خزانه و ارسال اعالمیه آن به واحد  واحدهاي گزارشگرانتقال وجوه منابع عمومي متعلق به ساير (: 11ثبت شماره )

 اصليگزارشگر 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ه سـایـر واحـدهـاـبـدهـی ب

 ** دریــافـت بــانــک  
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 اصلي گزارشگر واحدتوسط  تحقق يافتهدريافت فهرست منابع  هنگام به(: 12ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** سـایـر واحـدهـااز مطالبات 

 ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

بیني شده در قانون  در صورتي که واحد گزارشگر بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به دريافت درآمدهايي غیر از درآمدهاي پیش   

 بالعوض هاي کمک") درآمدها طبقه در مندرج کل هاي مزبور در ثبت فوق، حساب درآمدهاي تحقق بودجه ساالنه کل کشور باشد، به هنگام

 تفکیک به درآمدها") دولت طرف از شده شناسايي درآمدهاي طبقه در مندرج کل هاي جايگزين حساب ("درآمدها ساير" يا "دريافتي

 .شود مي( "مربوط بندي طبقه

 واحد گزارشگر اصليبانک دريافت به حساب  واحدهاي گزارشگرواريز منابع وصول شده توسط ساير  در صورت (:13ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریــافـت بــانــک

 ** سـایـر واحـدهـامطالبات از   

 ،يافـت به جاي حساب بانک دردر ثبت فوق شود، و تايیديه مربوط اخذ به حساب خزانه واريز مذکور وصول شده  عمومي که منابع در صورتي   

 شود. بدهکار ميوجوه ارسالي بابت منابع عمومي حساب 

 (14ثبت شماره )

در برخي از واحدهاي گزارشگر )نظیر سازمان ملي استاندارد ايران( بر اساس قوانین و مقررات مربوط، بهاي  چنانچه (:14-1ثبت شماره )

ها توسط واحد گزارشگر يا ساير واحدها به تشخیص واحد  ها توسط واحد گزارشگر پیش از ارايه خدمات يا فعالیت ارايه خدمات يا فعالیت

 شود.  شناسايي ميبه صورت ذيل يادشده رويداد ر از اشخاص وصول گردد، گزارشگ

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ... بــانــک

 ** ها و اسناد پرداختنی ر حسابـسای  

 و اسناد پرداختنيها  ساير حسابدر مقابل ي دولت در صورتي که خدمات يا فعالیت موردنظر توسط واحد گزارشگر انجام شود، درآمدها   

 گردند. شناسايي مي

نظر به خارج از واحد گزارشگر محول گردد، به میزان خدمات يا فعالیت انجام  که خدمات يا فعالیت مورد در صورتي (:14-2ثبت شماره )

 شود. شده ثبت ذيل شناسايي مي

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 ** ها و اسناد پرداختنی حسابر ـسای
 

 

 ** ... بــانــک  

ابتدا دارايي مربوط شناسايي  ؛خريداري گردد هايي از محل وجوه دريافتي يادشده داراييموردنظر، هاي  براي ارايه خدمات يا فعالیت چنانچه   

 شود. استفاده مي (15شماره ) ثبتاز  هاي مربوط ، به هنگام فروش داراييموردنظرارايه خدمات يا فعالیت پس از و 
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  ها فروش دارايي شناسايي (:15ثبت شماره )

بـه   بايسـتي ، اين وجـوه  دريافت شودهاي بیمه  هاي واحد گزارشگر وجوهي از شرکت هاي وارده به دارايي که بابت ترمیم خسارت در صورتي   

عنوان درآمدهاي دولت شناسايي و به حساب خزانه واريز گردد. الزم به ذکر است؛ چنانچه بر اساس مجوزهاي قانوني مربـوط امکـان مصـرف    

وجوه يادشده براي واحد گزارشگر وجود داشته باشد، پس از طي فرايندهاي قانوني الزم، وجوه مورد اشاره از خزانه دريافت و حسب مورد بـه  

  شود. رآمد واحد گزارشگر شناسايي ميعنوان د

 و دريافت تايیديه مربوط حساب خزانهمنابع )عمومي/ اختصاصي( به به هنگام واريز  (:16ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** عمومی منابعوجوه ارسالی بابت 

   ** اختصاصی منابعوجوه ارسالی بابت 

 ** دریــافـت بــانــک  

 ** ... بــانــک  

هاي  هاي انتظامي تضمین هاي دريافتي توسط واحد گزارشگر ضبط شود، حساب نامه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط، ضمانت در صورتي   

هاي مربوط حسب مورد به عنوان درآمد يا درآمد شناسايي شده از  ها يا کاهش بدهي دريافتي و طرف حساب آن کاهش يافته و افزايش دارايي

  گردد. بت ميطرف دولت ث
 ها بستن حساب (:17ثبت شماره )

 هاي موقت بستن حساب (:17-1)ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

   ** هـا کــمـک و هــدایــا

   ** دـواح ایـدهـدرآم رـایـس

 ** بـخشـودگـیتـخـفیـفات و   

 ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  

 ** وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی  

 ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه  

 ** خالص تغییر در وضعیت مالی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانــک دریـافـت

   **  ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب

   ** هـا ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی

   ** استهالك انباشته ...

 ** ها دارایینامه  بندی شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی  

 ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  
 

   ** مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی

 ** انتقـال از سـایـر اقـالم ارزش خـالـص  
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   ** خالص تغییر در وضعیت مالی

   ** انتقـال از سـایـر اقـالم ارزش خـالـص

 ** انباشتهارزش خـالــص   
 

   ** بینی شده منابع پیش -طرف حساب انتظامی

 ** بینی شده منابع پیش -حساب انتظامی  

هاي صورت تغییرات در وضـعیت مـالي اسـتفاده     حساب خالص تغییر در وضعیت مالي به عنوان حسابي موقت و واسطه براي انتقال حساب   

هاي خالص تغییر در وضعیت مالي و تعديالت سنواتي حسب مورد بدهکار يا بستانکار است و با حساب  شود. الزم به ذکر است مانده حساب مي

 شود. ه بسته ميارزش خالص انباشت

 ميهاي داي بستن حساب :(17-2 )ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریـافـت درآمـد پـیـش

   ** بـدهـی بـه سـایـر واحـدهـا

   ** ها و اسناد پرداختنی ر حسابـسای

   ** ذخـیـره مــطــالـبــات مـشکـوك الـوصـول

   ** ارزش خـالــص انباشته

 ** دریـــــافـــت بــانــــــک  

 ** ها و اسـناد دریـافـتـنی حســـاب  

 ** سـایـر واحـدهـامطالبات از   

 ها افتتاح حساب (:18ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریـــــافـــت بــانــــــک

   ** ها و اسـناد دریـافـتـنی حســـاب

   ** سـایـر واحـدهـامطالبات از 

 ** دریـافـت درآمـد پـیـش  

 ** بـدهـی بـه سـایـر واحـدهـا  

 ** ها و اسناد پرداختنی ر حسابـسای  

 ** ذخــیــره مــطــالــبــات مـشکـوك الـوصـول  

 ** انباشته ــصالارزش خـ  

 



 
 

 

 

  

  فصل ششمفصل ششم

  وجوه سپردهوجوه سپردهحسابداری حسابداری 
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 سرفصل حساب ها -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  هاي جاري دارايي

 نقد موجودي

 بـانـك دریافت وجوه سپرده
  * هاي بانكي به تفكيك مشخصات حساب

 بانك رد وجوه سپرده

  * اشخاصسال و  به تفكيك تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملين ذیحساب

اسناد دریافتني حاصل از  و ها حساب

 اي عمليات مبادله

  * مـطالبـاتبه تفكيك سال و موضوع  مـطالبـات از خـزانـه

 *  به تفكيك سال 1دریافتي بابت تنخواه رد وجوه سپرده 

  هاي جاري بدهي

پرداختني حاصل  اسناد و ها حساب

 اي از عمليات مبادله
 *  ، سال، اشخاصماهيت سپردهبه تفكيك  هاي پرداختني سپرده

 شود. حساب وجوه سپرده نزد خزانه محسوب مي ي کاهنده ،حساب دريافتي بابت تنخواه رد وجوه سپرده -1
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 وجوه سپردهحسابداري  -2

 طوجوه سپرده به حساب مربو واريزبه هنگام (: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانــك دريــافت وجـوه سپرده

 ** ... بــانــك  

بوه عنووان اعتبوار مصوره شوده يوا اعتبوار        اي حسب موورد   هاي بودجه حسابپس از واريز وجوه سپرده به حساب مربوط، بديهي است    

 شود. مي ثبتهاي غیرقطعي  پرداخت

 به صورت سپرده نقدي در صورت دريافت تضمین: (2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دريــافت وجـوه سپردهبــانــك 

 ** ســپــرده هاي پرداخــــتني  

 مربوطاخذ تايیديه و به حساب خزانه  هاي نقدي سپردهانتقال : (3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** بــانــك دريــافت وجـوه سپرده    

 گردان رد وجوه سپرده دريافت وجه از خزانه بابت تنخواه(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـــانــك رد وجــوه سپــرده

 ** رد وجوه سپردهدريافتي بابت تنخواه   

بديهي است براي ترمیم  شود. مي محسوبحساب وجوه سپرده نزد خزانه  ي کاهنده ،رد وجوه سپردهحساب دريافتي بابت تنخواه    

 شود. گردان رد وجوه سپرده نیز از ثبت فوق استفاده مي تنخواه

 دريافت وجه از خزانه بابت رد وجوه سپرده(: 5ثبت شماره )
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** سپــردهبـــانــك رد وجــوه 

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

بوه میوزان وجووه    گردان در اختیار ذيحسابي قرار نگیورد،   صورت تنخواه هاي دريافتي به که مبالغ مورد نیاز براي استرداد سپرده در صورتي   

 يابد. کاهش مي حساب وجوه سپرده نزد خزانهدريافتي از خزانه، 
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 گردان رد سپرده به عاملین ذيحساب واگذاري تنخواه(: 6ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** گردان رد وجوه سپرده عاملين ذيحساب تنخواه

 ** بـــانــك رد وجــوه سپــرده  

 ذيحساب عامل سوي از سپرده استرداد به مربوط مدارك و اسناد دريافت يا سپرده استرداد از پس(: 7ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

  ** ــــتنيرده هاي پرداخــســپ
 

 ** بـــانــك رد وجــوه سپــرده  

 ** گردان رد وجـوه سپرده عاملين ذيحساب تنخواه  
 شود. مياعمال ثبت ذيل نیز انجام شود، سپرده گردان رد وجوه  محل تنخواههاي دريافتي از  که استرداد سپرده در صورتي

   ** دريافتي بابت تنخواه رد وجوه سپرده

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

عنووان   احتساب آن بهو  خسارت تاخیر و ...همچون حوادث قهري، فسخ، تعلیق، داليلي  در صورت ضبط وجوه سپرده به(: 8ثبت شماره )

 درآمد دولت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

  ** بـــانــك رد وجــوه سپــرده
 

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 

  ** ســپــرده هاي پرداخــــتني
 

 ** بندي مربوط درآمدها به تفكيك طبقه  

 شود. بديهي است به هنگام واريز وجوه يادشده به حساب خزانه، حساب وجوه ارسالي به خزانه بدهکار و بانک مربوط بستانکار مي   

 ( شرايط عمومي پیمان42ماده )رويدادهاي مالي مربوط به  (:9ثبت شماره )

 ناشي از کار پیمانکار شناسايي عیب و نقص(: 9-1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

  ** ســپــرده هاي پرداخــــتني
 

 ** دارايــي در جــريـان تـكـميـل  

 ** 1بندي مربوط درآمدها به تفكيك طبقه  

در صورت تعديل مبلغ  بديهي است شود.شناسايي به عنوان درآمد حاصل از جرايم و خسارات  ،( شرايط عمومي پیمان42موضوع ماده )درصد  15 مبلغ  -1   

 شود. فوق، موضوع به عنوان تغییر در برآورد محسوب و شناسايي مي

 .شود شناسايي مي ،مورد نیاز براي رفع عیب و نقص ناشي از عدم ايفاي تعهد پیمانکاربه میزان مبلغ رويداد فوق    
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از حسواب وجووه    درصود يادشوده   15مبلوغ  و  مربوط رفع عیب و نقصمبلغ مورد نیاز براي برداشت تامین و  هنگام به(: 9-2ثبت شماره )

 خزانهنزد سپرده پیمانکار 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

  ** بـــانــك رد وجــوه سپــرده
 

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

( شرايط عمومي 42در خصوص ماده )( 1/4/1392/د مورخ 106/70000طي نامه شماره )بر اساس نظريه شوراي حقوقي ديوان محاسبات کشور    

شود. بوديهي   اي که پیمانکار نزد کارفرما دارد، تامین و برداشت مي از محل تضمین يا هر نوع مطالبات و سپردهوجوه موضوع اين ماده پیمان، 

 گردد. مذکور به حساب درآمد عمومي کشور واريز ميت در ماده اد حاصل از جرايم و خساردرآماست 

 عدم ايفاي تعهد پیمانکار ناشي از به هنگام رفع عیب و نقص (: 9-3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارايــي در جــريـان تـكـميـل

 ** پرداختني اسناد و ها حساب  

 ** بـــانــك رد وجــوه سپــرده  

نظوام  ايون  فصل دوم و يا چهوارم  مربوط به تسويه تعهدات در هاي  فوق، بر اساس ثبت رويداد ايجاد شده در هاي بديهي است تسويه بدهي   

 شناسايي خواهد شد.

 کشور عمومي درآمد حساب به پیمان عمومي شرايط( 42) ماده موضوعجرايم و خسارات  درصد 15 واريزبه هنگام (: 9-4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

  ** وجـوه ارسـالـي بـابـت منـابـع عـمومـي
 

 ** بـــانــك رد وجــوه سپــرده  

 ها حساببستن ( : 10ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دريافتي بابت تنخواه رد وجوه سپرده

   ** سـپـرده هاي پرداخــتني

 
 

 ** ردهـــوه سپـــانــك رد وجـب

 
 

 ** عاملين ذيحساب تنخواه گردان رد وجوه سپرده

 
 

 ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** ردهــسپوه ـــت وجك دريافـــبان  

 هاافتتاح حساب

 شود. هاي بستن در دفاتر اعمال حساب مي ها با معکوس نمودن ثبت عملیات حسابداري مربوط به افتتاح حساب     



 
 

  فصل هفتمفصل هفتم

 موارد خاصموارد خاص  حسابداریحسابداری

 صفحه عناوين  بخش
 112 وجوه نامشخص حسابداری 1
 115 های بین راهی وجوه چک حسابداری 2
 118 استرداد وجوه اضافه دریافتی حسابداری 3
 128 وجوه اداره شده حسابداری 4
 131 ودایع حسابداری 5
 133 سازمانی های خانه حسابداری 6
 136 عنوان ضمانتنامه وجه الضمان حسابداری مطالبات تایید شده پیمانكاران به 7
 140 ابداری واگذاری و استفاده از قیرحس 8
 147 اوراق مشاركت حسابداری 9
 155 حسابداری اسناد خزانه اسالمی 10
 165 مالی دریافتیحسابداری تسهیالت  11
 174 اوراق اجاره حسابداری 12
 180 اوراق تسویه خزانه حسابداری 13
 185 حسابداری اوراق مرابحه 14

 191 دریافت اوراق بدهی در ازای مطالبات واحد گزارشگرحسابداری  15

 194 حسابداری اوراق بهادار 16
 197 تعهدات و دیون تهاتر و حسابداری تسویه 17
 201 حسابداری اعتبار اسنادی و فاینانس 18
 205 وجوه یارانه حسابداری 19
 208 ارزش افزودهو عوارض حسابداری مالیات  20
 214 های فاقد سند رسمی حسابداری وجوه حاصل از كارشناسی اراضی و ساختمان 21
 217 تسعیر ارز حسابداری 22
 222 های امانی حسابداری دارایی 23
 226 وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختالسی در نیروهای مسلح حسابداری 24
 228 حسابداری وجوه حاصل ازفروش اراضی نیروهای مسلح 25
 230 حسابداری درآمد حاصل از اجاره امالک و اراضی نیروهای مسلح 26

 232 خرجی -حسابداری بودجه جمعی 27

 235 ( قانون برنامه پنج ساله ششم6ماده )( بند )ب( 2( و )1حسابداری موضوع جزء ) 28

 238 كل كشور 1396( قانون بودجه سال 6حسابداری بند )و( تبصره ) 29

 241 های دولت حسابداری اوراق مالی اسالمی مبتنی بر دارایی 30

 244 المللی های بین های مشترک با سازمان پروژه حسابداری 31
 254 حسابداری حواله ارزی 32
 262 اختصاصی ارزی درآمدهای مصرف و وصول حسابداری 33
 264 دولت از نمایندگی به تملیكی اموال فروش و آوری جمع سازمان عملیات حسابداری 34
 266 ها شركت سهام در مدت كوتاه گذاری سرمایه حسابداری 35
 269 ها حسابداری سرمایه گذاری بلندمدت در شركت 36



 

 
 

 

 

 

 

 بخش اول بخش اول 

 حسابداری وجوه نامشخصحسابداری وجوه نامشخص
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 مقدمه -1

هاي بانكی را شناسایی و  حسابکلیه گزارشگر موظف است وجوه نامشخص واریز شده به  واحدو امور مالی  یذیحساب

پس از  دبایذیحسابی و امور مالی مربوط هاي الزم را انجام دهد. همچنین  ها پیگیري در خصوص تعیین تكلیف قطعی آن

اداره کل خزانه یا خزانه معین استان  مخصوص به حسابآن نسبت به واریز  ،وجوه مذکوراز تاریخ واریز  گذشت سه ماه

وجوه، نسبت به درخواست این تعیین مشخصات پس از  بایدو امور مالی  یذیحساب اخذ نمایند. بوط رااقدام و تاییدیه مر

 . نماید اقداماز خزانه براي استرداد به اشخاص ذینفع   آن

 

 تعریف مفاهیم -2

شود و مشخصات اجرایی واریز می  دستگاه بانكیهاي  وجوه نامشخص وجوهی است که به حسابوجوه نامشخص : 

 باشد.  کننده آن نامشخص می واریز

 
 ها حساب سرفصل -3

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

 هاي جاري دارایي
 

 * های بانکی  به تفکیک مشخصات حساب ... کـانـب موجودی نقد
 

اسناد دريافتنی حاصل ازعملیات  و ها حساب

 ای مبادله
 * مـطالبـاتبه تفکیک سال و موضوع  هـزانـات از خـطالبـم

 

 هاي جاري بدهي
 

 به تفکیک سال بدهی بابت وجــوه نامشــخص های جاری ساير بدهی
 

* 
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 حسابداري وجوه نامشخص -4

 واحد گزارشگرواریز شده به حساب بانكي نامشخص وجوه شناسایي (: 1ثبت شماره )
 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ... کــانـبـ

 ** بدهی بابت وجــوه نامشــخص  

 ،در صورتي كه ماهیت این وجوه كماكان نامشخص باشد ،هاي الزم و گذشت سه ماه از تاریخ دریافت پس از انجام پیگیري(: 2ثبت شماره )

 شود. اب مخصوص نزد خزانه واریز ميحس  هبا ثبت ذیل ب

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** بــانــک ...  

 نامشخص وجوهوجه از خزانه بابت استرداد دریافت  (:3ثبت شماره )
 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانــک ...

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 استرداد وجوه نامشخص (:4ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی بابت وجـــوه نامشـخص

 ** بــانــک ...  

 ها بستن حساب(: 5ثبت شماره )
 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی بابت وجـــوه نامشـخص

 ** بــانــک ...  

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 ها افتتاح حساب(: 6ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانــک ...

   ** خـزانـهاز مـطالبـات 

 ** بدهی بابت وجـــوه نامشـخص  



 

 

 

  

 بخش دوم بخش دوم 

 های بين راهيهای بين راهي  حسابداری وجوه چكحسابداری وجوه چك
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 مقدمه  -1

وجه به بانک وصول براي دریافتی، هاي  چک تاریخ صدور از طی مدت سه ماهپس از در صورتی که اشخاص ذینفع 

خزانه نزد مشخص به حساب ها را  وجوه این قبیل چک مكلف استذیحسابی و اداره کل امور مالی  عامل اقدام ننمایند،

واحد باشد،  ریالپنجاه میلیون حداقل هاي بین راهی  مبلغ هر یک از چک چنانچه. مربوط را اخذ نمایدواریز و تاییدیه 

 یا و شدهه یارا کاالي گرفته، صورت خدمت چک، کننده دریافتبررسی و تحقیقات الزم در رابطه با پس از  گزارشگر باید

صورت مغایرت  بررسی محتواي، کسب دالیل عدم مراجعه ذینفع به بانک عامل ،مالی اسنادارقام در  صحیح درجعدم 

 ها و تحقیقات بررسی گزارش یدتایو  گذشته هاي بانكی ماه مغایرت صورت در مشابه ارقام وجود عدم از اطمینان وبانكی 

 .نمایدواریز خزانه  ها را به جاز و ذیحساب و مدیر کل امور مالی، وجوه این قبیل چکمقامات م انجام شده توسط

از طریق دفاتر حقوقی خود با توجه  قانون محاسبات عمومی کشور،  (105)در اجراي ماده  واحد گزارشگر موظف است

هاي  هاي داخلی سیستم بانكی کشور با اعالم مدیران مالی نسبت به ابطال چک به قانون صدور چک و مقررات و بخشنامه

در مواقعی که  گزارشگر اعالم نماید. بین راهی از طریق مراجع قضایی اقدام و مراتب را نیز به بانک عامل و واحد

نماید؛ خزانه مكلف است با  از خزانه درخواست وجه می ،براي استرداد وجه به اشخاص ذینفعمربوط مالی  ذیحسابی و امور

واریز نسبت به  ،و بررسی اسناد و مدارک ارایه شده هاي بین راهی اخذ تاییدیه چکپس از رعایت کامل مقررات مربوط و 

ي است واحدهاي گزارشگري كه از حواله الكترونیک بدیه .دحساب بانک عامل اولیه اقدام نمایوجوه مورد نظر در 

  استفاده مي نمایند مجاز به استفاده از این دستورالعمل نمي باشند.

 
 تعریف مفاهیم -2

واحدگزارشگر، در  بانكی هاي حساب که از شود اطالق می هاي هاي بین راهی به چک چکهاي بین راهي :  وجوه چک

ي صورت مغایرت بانكی، براي وصول به بانک مربوط  شده و تا تاریخ تهیهها تحویل  و به آن صادر وجه اشخاص ذینفع

هاي  چک ، به عنوانها تحویل نشده است و به آنصادر ذینفع هایی که در وجه اشخاص  بدیهی است چک .است ارایه نشده

ثبت ، ماه از تاریخ صدور( )حداکثر ظرف مدت یک هاي مذکور پس از ابطال چکباید و  گردد نمیبین راهی محسوب 

 .شودمربوط نیز اصالح رویدادهاي 

 

 ها حساب سرفصل -3

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

 هاي جاري دارایي
 

 * های بانکی  به تفکیک مشخصات حساب ... کـانـب موجودی نقد
 

 * و موضوع مـطالبـات به تفکیک سال مـطالبـات از خـزانـه ای دريافتنی حاصل ازعملیات مبادلهاسناد  و ها حساب
 

 هاي جاري بدهي
 

 به تفکیک سال و اشخاص های بین راهــــی بدهی بابت چک های جاری ساير بدهی
 

* 
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 هاي بین راهي وجوه چک حسابداری -4

 و تایید بانک عامل( یا ذیحسابي از طریق مراجع قضایيحسب مورد )ابطال آن ، هاي بین راهي شناسایي چک (:1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانـک ...

 ** هاي بین راهــــی بدهی بابت چک  

 هاي بین راهي به خزانه انتقال وجوه چک (:2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** بــانـک ...  

 هاي بین راهي از خزانه دریافت وجوه چک(: 3) ثبت شماره

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانـک ...

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 ن راهي به اشخاص ذینفعیبهاي  پرداخت وجوه چک: (4) ثبت شماره

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي بین راهــــی بدهی بابت چک

 ** بــانـک ...  

 باشد. پذیر مي امكانو ابطال آن امور مالي  ای وبدیهي است صدور چک جدید صرفا پس از تحویل الشه چک قبلي به ذیحسابي 

  ها بستن حساب(: 5) ثبت شماره

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي بین راهــــی بدهی بابت چک

 ** بــانـک ...  

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

  ها حسابافتتاح (: 6) ثبت شماره

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانـک ...

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** هاي بین راهــــی بدهی بابت چک  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم بخش سوم 

 حسابداری استرداد وجوه اضافه دريافتيحسابداری استرداد وجوه اضافه دريافتي
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 مقدمه  -1

منظور ایجاد تسهیل و تسریع در استرداد وجوه اضافه دریافتی به نحوي که در  فرآیند استرداد وجوه اضافه دریافتی به

اداي حق ذینفع تاخیري صورت نگیرد، ایجاد شده است. برخی مالحظات در خصوص دریافتی بابت رد وجوه اضافه 

 باشد: شرح زیر می دریافتی به

گردان رد وجوه اضافه دریافتی به نسبت مبالغ مسترد شده در سال قبل بوده و برابر یک  میزان دریافتی بابت تنخواه -1

 گردد. دوازدهم آن تعیین می

جاري براي استرداد وجوه اضافه  چنانچه واحدي در سنوات قبل استرداد وجوه اضافه دریافتی نداشته ولی در سال -2

نیاز به وجوهی داشته باشد، خزانه مجاز است باتوجه به مدارک و مستندات الزم وجوه مورد نیاز را واگذار  دریافتی

 نماید.

 شود. اي طبق مقررات افتتاح می براي عملیات مالی استرداد مازاد منابع وصولی، حساب بانكی جداگانه -3

 

 تعریف مفاهیم -2

بدون مجوز و یا زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشا شود که  به وجوهی اطالق میوجوه اضافه دریافتي: 

که تحقق  اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این  این دریافت

 اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی واحد ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود.

 
 ها حساب سرفصل -3

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

 هاي جاري دارایي
 

 * های بانکی  به تفکیک مشخصات حساب بانک رد وجوه اضافه دريافتی موجودی نقد
 

 ای اسناد دريافتنی حاصل ازعملیات مبادله و ها حساب
  * مـطالبـاتو موضوع  به تفکیک سال مـطالبـات از خـزانـه

 به تفکیک سال 1دريافتی بابت رد وجوه اضافه دريافتی
 

* 

 هاي جاري بدهي
 

 به تفکیک سال و اشخاص بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دريافتی های جاری ساير بدهی
 

* 

  هاي انتظامي حساب

به تفکیک منابع )عمومی/ اختصاصی و سال جاری/ دوره  کنترل دريافتی بابت اعتبار -حساب انتظامی انتظامی های حساب

، مصوب / ایسرمايهمتمم(، مشخصات اعتبار )هزينه/ 

 پروژه و رديف( -ابالغی و برنامه/  طرح

*  

 *  کنترل دريافتی بابت اعتبار -انتظامی حساب طرف های انتظامی طرف حساب

 شود. عنوان كاهنده حساب طلب از خزانه محسوب ميحساب دریافتي بابت رد وجوه اضافه دریافتي به  -1
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 حسابداري استرداد وجوه اضافه دریافتي -4

 از محل منابع عمومي وصولي دریافتي الف( استرداد وجوه اضافه
 ( چنانچه وجوه الزم براي استرداد وجوه اضافه دریافتي در اختیار واحد گزارشگر قرار گیرد. 1-الف

 شناسایي بدهي به اشخاص بر اساس اسناد و مدارك (: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندي مربوط درآمدها به تفكیک طبقه

 ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی    

 تفكیک واحد گزارشگر باید در ثبت فوق به جاي حساب درآمدها به )هاي( قبل باشد، سال به مربوط دریافتي اضافه وصولي در مواردي كه مبلغ

 سال)هاي( موردنظر را نیز تجدید ارایه كند.  مربوط بندي طبقه تفكیک مربوط، حساب تعدیالت سنواتي را بدهكار نموده و درآمدها به بندي طبقه

 تفكیک درآمدها به دریافت درآمد باشد، در ثبت فوق به جاي حساب پیشالزم به ذكر است چنانچه استرداد وجوه اضافه دریافتي مربوط به 

 دریافت درآمد بدهكار خواهد شد.  مربوط، حساب پیش بندي طبقه

 اساس اسناد و مدارك  بر بابت وجوه اضافه دریافتي خزانه از طلبشناسایي (: 2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  

 بابت ارسالي در ثبت فوق به جاي حساب وجوه )هاي( قبل باشد، واحد گزارشگر باید سال به مربوط دریافتي اضافه وصولي در مواردي كه مبلغ 

 سال)هاي( موردنظر را نیز تجدید ارایه كند.  عمومي منابع بابت ارسالي عمومي، حساب تعدیالت سنواتي را بستانكار نموده و وجوه منابع

  به هنگام دریافت وجوه از خزانه بابت رد وجوه اضافه دریافتي(: 3ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانک رد وجوه اضافه دریافتی

 ** اضافه دریافتیدریافتی بابت رد وجوه   

 با دریافتي بابت رد وجوه اضافه دریافتي در زمان استرداد وجوه اضافه دریافتي به اشخاص ذینفع و تسویه و تعدیل مانده طلب از خزانه (:4ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بانک رد وجـــــــــوه اضـــافه دریافتی  

 

   ** دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 شود. در پایان سال با واریز مانده دریافتي بابت رد وجوه اضافه دریافتي به خزانه ثبت زیر در دفاتر اعمال مي(: 5ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی

 ** بانک رد وجــــوه اضـــافه دریافتی  
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 ها بستن حساب(: 6ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 .شود مسترد ذینفع اشخاص به استان معین خزانه توسط مربوط، مدارك اساس بر گزارشگر واحد دریافتي اضافه ( چنانچه وجوه2-الف

 جاري باشد. سال به مربوط دریافتي اضافه ( در صورتي كه وجوه1-2-الف

 مدارك و اسناد اساس بر دریافتي اضافه وجوه بابت اشخاص به بدهي شناسایي(: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندي مربوط درآمدها به تفكیک طبقه

 ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی    

 تفكیک به باشد، در ثبت فوق به جاي حساب درآمدهادریافت درآمد  الزم به ذكر است چنانچه استرداد وجوه اضافه دریافتي مربوط به پیش

 دریافت درآمد بدهكار خواهد شد. مربوط، حساب پیش بندي طبقه

 استراداد وجوه اضافه دریافتي توسط خزانه معین استان(: 2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی 

 ** بــانــک دریــافــت  

هاي  ذكر است؛ استرداد درآمدها و وجوهي كه زاید بر میزان یا اشتباها واریز گردیده است، صرفا پس از انتقال وجوه مزبور به حساب الزم به

شود و خزانه معین استان پس از درخواست ذیحسابي و اداره كل امور مالي مربوط و تطبیق مدارك ارایه  درآمد خزانه معین استان انجام مي

فوق نیز پس از دریافت اعالمیه   نماید. ثبت دستور انتقال وجوه مورد استرداد را از حساب درآمد واحد مربوط به اشخاص ذینفع صادر مي شده،

 شود.  خزانه مبني بر رد وجوه اضافه دریافتي انجام مي

 هاي قبل باشد. سال به مربوط دریافتي اضافه ( در صورتي كه وجوه2-2-الف

 شناسایي بدهي به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتي بر اساس اسناد و مدارك (: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تعدیالت سنواتی

 ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی    

 تفكیک )هاي( قبل است، واحد گزارشگر عالوه بر اعمال ثبت فوق باید درآمدها به سال به مربوط دریافتي اضافه وصولي با عنایت به این كه مبلغ 

دریافت درآمد  سال)هاي( موردنظر را نیز تجدید ارایه كند. الزم به ذكر است چنانچه استرداد وجوه اضافه دریافتي مربوط به پیش مربوط بندي طبقه

 دریافت درآمد بدهكار خواهد شد. سنواتي، حساب پیشباشد، در ثبت فوق به جاي حساب تعدیالت 

 اساس اسناد و مدارك بر خزانه بابت وجوه اضافه دریافتي از شناسایي طلب(: 2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** تعدیالت سنواتی   

 منابع بابت ارسالي )هاي( قبل باشد، واحد گزارشگر عالوه بر اعمال ثبت فوق باید وجوه سال به مربوط دریافتي اضافه وصولي مبلغدر مواردي كه    

 سال)هاي( مربوط را نیز تجدید ارایه كند. عمومي
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 استراداد وجوه اضافه دریافتي توسط خزانه معین استان(: 3ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی 

   ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 ** بــانــک دریــافــت    

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

هاي  ذكر است؛ استرداد درآمدها و وجوهي كه زاید بر میزان یا اشتباها واریز گردیده است، صرفا پس از انتقال وجوه مزبور به حساب الزم به

شود و خزانه معین استان پس از درخواست ذیحسابي و اداره كل امور مالي مربوط و تطبیق مدارك ارایه  درآمد خزانه معین استان انجام مي

فوق نیز پس از دریافت اعالمیه   نماید. ثبت دستور انتقال وجوه مورد استرداد را از حساب درآمد واحد مربوط به اشخاص ذینفع صادر مي شده،

 شود.  خزانه مبني بر رد وجوه اضافه دریافتي انجام مي

 ها بستن حساب(: 4ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 

 از محل منابع اختصاصي وصولي ب( استرداد وجوه اضافه دریافتي

 شناسایي بدهي به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتي بر اساس اسناد و مدارك (: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندي مربوط درآمدها به تفكیک طبقه

 ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی  

مربوط،  بندي طبقه تفكیک در ثبت فوق به جاي حساب درآمدها به )هاي( قبل باشد، سال به مربوط دریافتي اضافه وصولي در مواردي كه مبلغ

سال)هاي(  مربوط بندي طبقه تفكیک شود. همچنین، واحد گزارشگر عالوه بر اعمال ثبت فوق باید درآمدها به بدهكار ميحساب تعدیالت سنواتي 

دریافت درآمد باشد، در ثبت فوق به جاي  مربوط را نیز تجدید ارائه كند. الزم به ذكر است چنانچه استرداد وجوه اضافه دریافتي مربوط به پیش

 دریافت درآمد بدهكار خواهد شد. مربوط، حساب پیش بندي طبقه کتفكی درآمدها به حساب

 اختصاصي  منابع بابت ارسالي وجوهاختصاصي و درآمدهاي محل از هاي دریافتي اصالح حساب(: 2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی

 ** وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی  

نماید. بدیهي است در صورتي كه وجووه  خزانه نسبت به اصالح تاییدیه درآمد اختصاصي و تاییدیه دریافتي اعتبارات اختصاصي اقدام مي   

باشود و واحود   ق نموي استردادي مزبور از محل وجوه دریافتي از محل اعتبارات اختصاصي سال)هاي( قبل باشد نیازي به اعموال ثبوت فوو   

سال)هاي( مربووط را تجدیود    "وجوه ارسالي بابت منابع اختصاصي"و  "دریافتي از محل درآمدهاي اختصاصي"هاي گزارشگر باید حساب

 ارایه كند.
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 در زمان استرداد وجوه اضافه دریافتي به اشخاص ذینفع ازمحل اعتبارات اختصاصي دریافتي (:3ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بانک پرداخت اختصاصی  

 ها بستن حساب(: 4ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 

قانون  (45( ماده )2رداري موضوع تبصره )( و هزینه انبا68( تا )66موضوع مواد ) پ( استرداد وجوه اضافه دریافتي)

 امور گمركي( مربوط به گمرك جمهوري اسالمي ایران و گمرك استان ها

 دفاتر گمرک جمهوری اسالمی ایران

 شناسایي بدهي به اشخاص بر اساس اسناد و مدارك (: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندي مربوط درآمدها به تفكیک طبقه

 ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی    

 تفكیک گمرك ایران باید در ثبت فوق به جاي حساب درآمدها به )هاي( قبل باشد، سال به مربوط دریافتي اضافه وصولي در مواردي كه مبلغ

سال)هاي( مورد نظر را نیز در صورت تغییرات  مربوط بندي طبقه تفكیک مربوط، حساب تعدیالت سنواتي را بدهكار نموده و درآمدها به بندي طبقه

دریافت درآمد باشد، در ثبت فوق به جاي  ه دریافتي مربوط به پیشدر وضعیت مالي تجدید ارایه كند. الزم به ذكر است چنانچه استرداد وجوه اضاف

 دریافت درآمد بدهكار خواهد شد. مربوط، حساب پیش بندي طبقه تفكیک درآمدها به حساب

 درآمد تحقق هنگام به مزبور واحد .است شده بیني پیش ملي صورت به كشور كل بودجه قانون در ایران گمرك ورودي حقوق از حاصل درآمد

 اصالح استان، گمرك در درآمدهاي ملي استرداد صورت در. نماید مي درآمد این شناسایي به اقدام استان، گمرك در ورودي حقوق از حاصل

 ایران گمرك به الزم مدارك و اسناد ارسال به نسبت باید استان گمرك اساس، این بر. است ضروري ایران گمرك دفاتر در شده شناسایي درآمدهاي

 .نماید اقدام

 اساس اسناد و مدارك بر خزانه از شناسایي طلب(: 2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  

گمرك ایران باشد، حساب انتظامي زیور بوراي كنتورل عملكورد     در صورتي كه استرداد وجوه اضافه دریافتي مربوط به درآمد سال جاري 

 شود. بیني شده بابت استرداد حقوق ورودي نگهداري مي درآمد پیش

   ** يا کنترل منابع بودجه-یحساب انتظام

 ** يا کنترل منابع بودجه-یحساب انتظامطرف   

 منابع بابت ارسالي قبل باشد، گمرك ایران باید در ثبت فوق به جاي حساب وجوه)هاي(  سال به مربوط دریافتي اضافه وصولي در مواردي كه مبلغ   

عمومي سال)هاي( مورد نظر را نیز در صورت تغییرات در وضعیت مالي  منابع بابت ارسالي عمومي، حساب تعدیالت سنواتي را بستانكار نموده و وجوه

 شود. نمي اعمال فوق انتظامي عالوه، در چنین حالتي ثبت تجدید ارایه كند. به
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  به هنگام دریافت وجوه از خزانه بابت رد وجوه اضافه دریافتي(: 3ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک پرداخت هزینه

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 

   ** ها بابت اعتبار یافتیکنترل در -یحساب انتظام

 ** بابت اعتبار ها یافتیکنترل در -یحساب انتظامطرف   

 در زمان استرداد وجوه اضافه دریافتي به اشخاص ذینفع (:4ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بـانـک پرداخت هزینه  

 

   ** هزینه مصرف شده اعتبار

 ** اعتبار هزینه تامین شده  

 ابالغ اعتبار تخصیص یافته گمرك ایران به گمرك استان در صورت (:5ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** حــوالــه اعتبار هزینه

 ** اعتبار هـزینه تخصیص یافته  

 ها به گمرك استان ارسال وجوه مربوط به حوالهبه هنگام  (:6)ثبت شماره 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بـانـک پرداخت هزینه  

 

   ** بابت اعتبار ها یافتیکنترل در -یحساب انتظامطرف 

 ** بابت اعتبار ها یافتیکنترل در -یحساب انتظام  
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 گمرك ایران حساب نشده گمرك استان به مصرف وجوه مانده واریز هنگام به (:7ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک پرداخت هزینه

 ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی  

 

   ** اعتبار هـزینه تخصیص یافته

 ** حــوالــه اعتبار هزینه  

 

   ** بابت اعتبار ها یافتیکنترل در -یحساب انتظام

 ** بابت اعتبار ها یافتیکنترل در -یحساب انتظامطرف   

 در صورت واگذاري تنخواه گردان پرداخت به گمرك استان  طبق قوانین و مقررات مربوط (:8ثبت شماره )
 

 مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت واگذار شده از گمرك استانبه هنگام دریافت اسناد و مدارك (: 9ثبت شماره )

 شود. بدیهي است پس از بررسي و تعیین وضعیت اسناد و مدارك دریافتي مذكور، ثبت فوق تعدیل مي   

 پس از تایید اسناد و مدارك مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت واگذار شده (:10ثبت شماره )

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** گردان پـرداخـت بابت عـملیات جـاري تنخواه

 ** بـانـک پرداخت هزینه  

 

   ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت

 ** اعتبار هزینه تامین شده  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اسناد وصولی از عاملین ذیحساب -حساب انتظامی

 ** اسناد وصولی از عاملین ذیحساب -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بابت وجوه اضافه دریافتی بدهی به اشخاص

 ** تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاري   

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت  
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 گمرك ایران حساب به هنگام واریز نقدي تنخواه گردان پرداخت به (:11ثبت شماره )

 به هنگام واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه(: 12ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** بـانـک پرداخت هزینه  

 

   ** يا کنترل منابع بودجه-یحساب انتظام

 ** يا کنترل منابع بودجه-یحساب انتظامطرف   

 ها بستن حساب(: 13ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

 ها دفاتر گمرک استان

 در صورت دریافت اعالمیه ابالغ اعتبار و واریز وجوه ابالغي به حساب گمرك استان (:1ثبت شماره )

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   ** بـانـک پرداخت هزینه

 ** گردان پـرداخـت بابت عـملیات جـاري تنخواه  
 

   ** اعـتبار هزینه تخصیص یافته

 ** هاي غیر قطعی اعتبار هزینه بابت پرداخت  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ معین عنوان حساب مبلغ عنوان حساب معین

   ** اعـتبار هـزینه ابــالغـی

 ** بـودجـه اعـتـبـار هـزینه  

 

   ** ها بابت اعتبار یافتیکنترل در -یحساب انتظام

 ** بابت اعتبار ها یافتیکنترل در -یحساب انتظامطرف   

 

   ** بـانـک پرداخت هزینه

 ** یافتیبه اشخاص بابت وجوه اضافه در یبده  



127 
 

 نفعیبه اشخاص ذ يافتیبه هنگام استرداد وجوه اضافه در (:2شماره )ثبت 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بـانـک پرداخت هزینه  

 

   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** اعتبار هزینه تامین شده  

 گمرك ایران حساب نشده به وجوه مصرف مانده واریز هنگام به (:3شماره )ثبت 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

 ** بـانـک پرداخت هزینه  

 

   ** بابت اعتبار ها یافتیکنترل در -یحساب انتظامطرف 

 ** ها بابت اعتبار یافتیکنترل در -یحساب انتظام  

 

   ** بـودجـه اعـتـبـار هـزینه

 ** اعـتـبـار هـزینه ابــالغـی  

 
 گردان پرداخت به حساب گمرك استان در صورت دریافت اعالمیه بانكي مبني بر واریز وجوه تنخواه (:4)ثبت شماره 

 گردان واگذار شده به گمرك استان به هنگام استرداد وجوه اضافه دریافتي به اشخاص ذینفع از محل تنخواه (:5ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب

 ** بـانـک وجــوه سـایـر منـابــع    

  .شودمي اعمال فوق ثبت نیز ایران گمرك مالي امور كل اداره و ذیحسابي حساب به مزبور گردانتنخواه نشده مصرف وجوه انتقال زمان در

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک وجــوه سـایـر منـابــع  

 **  ها و اسناد پرداختنی حساب  



 
 

  

  

   چهارمچهارمبخش بخش 

  وجوه اداره شدهوجوه اداره شده  حسابداریحسابداری
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 تعریف مفاهیم -1

گیرد تا با نظارت  می  عامل در اختیار آنها قرار موسسهاعتباراتی است که طی قراردادهاي منعقد شده با وجوه اداره شده : 

در اختیار  یا بالعوض تسهیالت  هاي توسعه و بودجه به صورت گذاري در جهت اهداف قوانین برنامه سرمایهدولت براي 

 .اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار دهند

 
 ها حساب سرفصل -2

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 ماهیت حساب

 بستانكار بدهكار

 هاي جاري دارایي
 

 * های بانکی  به تفکیک مشخصات حساب ... کـبـان موجودی نقد
 

  هاي غیرجاري دارایي

 تسهیالت مالی دريافتنی بلندمدت 1هــا ســايــر دارايـــی
مشخصات  سال، موسسه عامل/ اشخاص، مشخصات قرارداد و تسهیالت و به تفکیک

 / نوع ساير منابع پروژه و رديف( -اعتبار )مصوب / ابالغی، برنامه / طرح
*  

 درآمدهاي شناسایي شده از طرف دولت
 

 بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه درآمــــدهای دولت
به تفکیک نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ ساير( و مشخصات درآمد 

  ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقه
* 

 وجوه ارسالي به خزانه
 

 عمومیوجوه ارسالی بابت منابع  وجوه ارسالی به خزانه
ای/ واگذاری  های سرمايه به تفکیک ماهیت منابع )درآمد/ واگذاری دارايی

 ( بودجه بندی های مالی( و مشخصات درآمد )شماره طبقه دارايی
* 

 

 شود. ميبندي  ها و اسناد دریافتني حاصل از عملیات مبادله اي طبقه مربوط بلندمدت نباشد، در حسابماهیت وجوه اداره شده كه  در صورتي -1
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 اداره شده وجوهحسابداري  -3

پرداخت توسط واحدگزارشگر واگذارنده اعتبار به عنوان مطالبات تامین اعتبار الزم و اعتبارات وجوه اداره شده پس از  (:1ثبت شماره)

 شود. واحدگزارشگر شناسایي مي
 بستانكار بدهكار

 مبلغ حساب معینعنوان  مبلغ عنوان حساب معین

   ** تسهیالت مالی دریافتنی بلندمدت

 ** بــانــک ...  

 

   ** اعتبار ... مصرف شده

 ** تامین شده اعتبار ...  

و یا به  صورت كمک بالعوض از سوي موسسه عامل به اشخاص واگذار گردد چنانچه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، وجوه یادشده به   

و به میزان  یادشده، پس از دریافت گزارش عملكرد و اطالعات مرتبط با این وجوه از موسسه عنوان یارانه سود تسهیالت در نظر گرفته شود

هاي بالعوض هزینه كمک"، حساب و یا یارانه مزبور تسهیالت پرداخت شده  "تسهیالت مالي دریافتني بلندمدت"بدهكار و حساب "

كه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، بخشي از منابع واحد گزارشگر به صورت تسهیالت مالي  در صورتي ،شود. الزم به ذكر است بستانكار مي

 براي شناسایي این مطالبات استفاده خواهد شد. "تسهیالت مالي دریافتني بلندمدت"شود، از حساب  بلندمدت به اشخاص مجاز واگذار 

 پایان دوره ماليدر ارایه شده از سوي موسسه عامل گزارش عملكرد برابر و جرایم مربوط تسهیالت به میزان سود تحقق یافته  (:2ثبت شماره)

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** حساب ها و اسناد دریافتنی

 ** بندي مربوط درآمدها به تفكیک طبقه  

بر اساس گزارش عملكرد به حساب درآمد عمومي  مربوط جرایمو  اصل و سود حاصل از بازپرداخت اقساط واریزبه میزان  (:3ثبت شماره)

 سه ماهه ارایه شده از سوي موسسه عامل

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 ** دریافتنی بلندمدتتسهیالت مالی   

 ** حساب ها و اسناد دریافتنی  

 ** 1بندي مربوط درآمدها به تفكیک طبقه  

درآمدهاي شناسایي شده از طرف ، ( بر اساس گزارش عملكرد ارایه شده هر دوره از سوي موسسه عامل2در صورت عدم شناسایي ثبت شماره ) -1   

 شود. دولت شناسایي مي

، گزارش عملكرد سه ماهه ارایه شده از سوي موسسه عامل مطابقبه حساب درآمد عمومي  مبالغ بالاستفاده و تعهد نشدهواریز به میزان    

 شود. بستانكار مي "تسهیالت مالي دریافتي بلندمدت"بدهكار و حساب  "وجوه ارسالي بابت منابع عمومي"حساب 

  



 

  

  
 بخش پنجم بخش پنجم 

 حسابداری ودايعحسابداری ودايع
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 تعریف مفاهیم -1

سپارد تا او به طور رایگان از  است که در آن شخصی مال خود را نزد دیگري می قرارداديدر قالب  امانتنوعی ودیعه : 

 .آن نگاهداري کند

 سرفصل حساب ها -2

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب كل
 حساب ماهیت

 بستانكار بدهكار

  هاي جاري دارایي

  * های بانکی حسابمشخصات به تفکیک  ...  کــانــب موجودی نقد

 ودايــع ای اسناد دريافتنی حاصل ازعملیات مبادله و ها حساب

سال، نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ ساير منابع(، به تفکیک 

و  پروژه -طرح برنامه/اشخاص، مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و 

 رديف( / نوع ساير منابع

* 
 

 
 حسابداري ودایع  -3

 طبق قوانین و مقررات مربوط هنگام پرداخت ودیعه به (:1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** عـــودای

 ** ... کــانـبـ  

 

   ** مصرف شده اعتبار ...

 ** . تامین شدهاعتبار ..  

 .مربوط انجام شده استاي  محل اعتبار بودجهبدیهي است، تامین اعتبار الزم از    

 به هنگام استرداد ودایع (:2) ثبت شماره

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانــک ...

 ** ودایـــع  

 

   ** منابع عمومیوجوه ارسالی بابت 

 ** بــانــک ...  

 هابستن حساب (:3ثبت شماره )

 شود. بسته مي مربوطهاي  حسابحسب مورد با حساب ودایع در پایان سال مالي 

 



 
 

 

  

  

  بخش ششمبخش ششم

هاي سازمانیهاي سازمانی  خانهخانه  حسابداريحسابداري  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣٤ 
 

 مقدمه -1

خزانه مربوط نزد هاي سازمانی را شناسایی و به حساب  وجوه حاصل از درآمد خانه بایستی عمومیبخش هاي  واحد   
نسبت به تعهد و پرداخت مربوط بر اساس قوانین و مقررات و  و طی درخواست وجهی وجوه مربوط را دریافتواریز 

 د. نهاي سازمانی اقدام نمای مرتبط با اداره خانه
 

 ها سرفصل حساب -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 حسابماهیت 

 بستانکار بدهکار
  هاي جاري دارایی

 موجودي نقد
 هاي سازمانی بانک دریافت درآمد خانه

  * هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب
 هاي سازمانی بانک پرداخت خانه

اسناد دریافتنی حاصل از  و ها حساب

 اي عملیات مبادله
  * مـطالبـاتبه تفکیک سال و موضوع  مـطالبـات از خـزانـه

  درآمدها

 *  به تفکیک موضوع درآمد دـاي واحـدهـر درآمـایـس اـدهـر درآمـایـس

  درآمدهاي شناسایی شده از طرف دولت

 بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه درآمــــدهاي دولت
به تفکیک نوع درآمد (عمومی/ اختصاصی/ سایر) و 

 ) / موضوع درآمد بندي بودجه مشخصات درآمد (شماره طبقه
 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٣٥ 
 

 هاي سازمانی خانه حسابداري -3

 نگام تحقق و وصول درآمد خانه هاي سازمانیه به ):1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** انیـازمـاي سـه هـانـخ درآمد تـافـدریک ـانـب

   ** یـتنـافـاد دریـها و اسن ابـحس

  
 /1بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

 2سـایـر درآمـدهـاي واحـد
** 

به نمایندگی از دولت وصول شود و باعث افزایش ارزش خالص واحد گزارشگر نشود، بایستی از حساب  هاي سازمانی خانهچنانچه وجوه حاصل از  -1

 در طبقه درآمدهاي شناسایی شده از طرف دولت براي شناسایی آن استفاده کرد. "سایر درآمدها"

براي شناسایی  "سایر درآمدهاي واحد"هاي سازمانی منجر به افزایش ارزش خالص واحد گزارشگر شود، از حساب  در صورتی که وجوه حاصل از خانه -2

 شود. آن استفاده می

 مانی به حساب خزانه و دریافت تاییدیه مربوطهاي ساز خانهدرآمد واریز  ):2ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 وجوه ارسالی بابت منابع عمومی/
 وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی/

 1از خـزانـهمـطالبـات 

**   

 ** هاي سازمانی دریــافـت درآمد خانه بــانــک  

وجوه ارسالی "حساب حسب مورد هاي سازمانی وصول شده به نمایندگی از دولت به حساب خزانه، در ثبت فوق  وجوه حاصل از خانه به هنگام واریز -1

هاي سازمانی که در  بدیهی است، به هنگام واریز وجوه حاصل از خانه شود. بدهکار می "وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی"یا  "بابت منابع عمومی

 گردد. بدهکار می "مطالبات از خزانه"شناسایی شده، در ثبت فوق حساب  "سایر درآمدهاي واحد") به عنوان 1ثبت شماره (

ده به نام خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري هاي سازمانی را به یک حساب واحد تعیین ش در صورتی که اشخاص موردنظر وجوه حاصل از خانه   

ها  حساب"و حساب را بدهکار  "مطالبات از خزانه"واحد گزارشگر بایستی بر اساس اسناد و مدارك مربوط حساب  ،اسالمی ایران واریز نمایند

 را بستانکار کند. "و اسناد دریافتنی

 از خزانه هاي سازمانی خانهمطالبات دریافت  ):3بت شماره (ث

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي سازمانی هـانـت خـرداخـک پـانـب

 ** از خـزانـهمـطالبـات   

در سـطح   ،اي سـرمایه جـاري یـا   طبق حسابداري عملیـات  حسب مورد مذکور  درآمدالزم به ذکر است، رویدادهاي مالی مربوط به مصرف    

 شوند. شناسایی میتفصیلی سایر منابع 

 
 



 
 

 
 
 

  

  بخش هفتمبخش هفتم

ید شده پیمانکاران ید شده پیمانکاران مطالبات تایمطالبات تای  حسابداريحسابداري

  عنوان ضمانتنامه وجه الضمانعنوان ضمانتنامه وجه الضمان  بهبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣٧ 
 

 مقدمه -1
و  واحد گزارشگرمورد تایید ي قراردادها به میزان  ، مطالبات قانونی قطعی شدهمقررات مربوط به اخذ تضمینطبق    

ذینفع باشد، بر این اساس با پذیرش مطالبات اشخاص  ها قابل قبول می نواع تضمینحساب مربوط به عنوان یکی از ا ذي
در این راستا خالص وجوه مذکور پس از درخواست وجه از خزانه  .شود می مستردها  سپرده آن وجوهبه عنوان تضمین، 

در صورت تحقق منابع مالی دولت و دریافت وجوه تخصیص یافته مربوط همچنین شوند.  اخذ و تعهدات مربوط تسویه می
خت متعلقه پردا کسور به حساب مربوط در خزانه واریز ووجوه سپرده از خزانه، خالص تعهدات پرداخت شده از محل 

 شود. می

 

 ها حساب  سرفصل -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

 هاي جاري بدهی
 

 الـضمان بـدهی بابت وجـه هاي جاري سایر بدهی

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

 / ابالغی و برنامه و ردیف)موضوع بدهی و مشخصات اعتبار (مصوب/ 

 نوع سایر منابع
 

* 

 هاي انتظامیحساب
 

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

* 
 

 هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی هاي انتظامیطرف حساب
 

* 

  



١٣٨ 
 

 عنوان ضمانتنامه وجه الضمان پیمانکاران بهمطالبات تایید شده حسابداري  -3

 (حداکثر معادل خالص قابل پرداخت به پیمانکار) موردنظرمنعقده قرارداد از محل هاي دریافتی  سپردههنگام دریافت  به ):1( ثبت شماره

و پرداخت ، استرداد سپرده مربوط به هنگام تعیین و احتساب مطالبات پیمانکار بابت قرارداد منعقده به عنوان تضمین): 2( ثبت شماره
  بابت قرارداد مزبورتمام یا بخشی از مطالبات پیمانکار (حداکثر معادل خالص قابل پرداخت به پیمانکار) از محل سپرده هاي دریافتی 

 پس از تامین وجوه بابت تادیه تمام یا قسمتی از مطالبات پیمانکار و واریز آن به حساب سپرده مربوط): 3( ثبت شماره

 واریز وجوه سپرده به حساب مربوط): 4( ثبت شماره

 ، پرداخت خواهد شد.اعتبار الزم تامینکسور مربوط نیز پس از  ثبت هاي بودجه اي الزم در این خصوص اعمال و همچنین بدیهی است   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانک رد وجوه سپـــــرده

 ** وجــوه سپــرده نزد خزانه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

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

   ** حساب ها و اسناد پرداختنی
 ** الـضمـان بـدهـی بـابـت وجــه  
 

   ** هاي پـرداخـتنـی سـپـرده
 ** بــانک رد وجوه سپـــــرده  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

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

   ** الـضمـان بـدهـی بـابـت وجــه

 ** هاي پـرداخـتنـی سـپـرده  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **   بــانــک دریــافت وجـوه سپرده

 ** اي پـرداخـت سـرمـایهبـانـک   



١٣٩ 
 

 ها تضمینسایر پیمانکاران با مطالبات تایید شده  جایگزینیدر صورت ): 5( ثبت شماره

هـاي دریـافتی و طـرف     تضـمین  –نوع و موضوع تضمین حساب انتظـامی  سطح تفصیلی الزم به ذکر است عالوه بر شناسایی رویداد فوق،    

 شود. حساب آن تعدیل می

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** حساب ها و اسناد پرداختنی

 ** انـالـضم ـهـت وجـابـی بـبـده  



 

 
 

 

 

 

  

  بخش هشتمبخش هشتم

  قيرقير  ازاز  استفادهاستفادهو و   واگذاریواگذاریحسابداری حسابداری 
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 سرفصل حساب ها -1

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  هاي جاري دارايي

حساب ها و اسناد دریافتنی 

 ای حاصل از عملیات مبادله

 حـوالـه قـیـر –ها و اسناد دریافتنی  حساب
به تفكیك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، 

 /  نوع سایر منابعپروژه و ردیف(  -مشخصات اعتبار )مصوب / ابالغی، طرح
*  

سهمیه  –ها و اسناد دریافتنی  حساب

 وکیوم باتوم

به تفكیك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، سال، اشخاص، 

 /  نوع سایر منابعپروژه و ردیف(  -مشخصات اعتبار )مصوب / ابالغی، طرح
*  

  درآمدها

 انتقاالت -سایر درآمدها سایر درآمدها
طبقه اشخاص و  (،منابعاختصاصی/ سایربه تفكیك نوع منابع )عمومی/ 

 اقالم انتقال یافته
 * 

  ها هزينه

 انتقاالت -ها هزینه سایر  هزینه
طبقه اشخاص و  (،منابعبه تفكیك نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر

 اقالم انتقال یافته
*  

 ابداري واگذاري و استفاده از قیرحس -2

 مربوط برآورد شده باشد.واحد گزارشگر الف( چنانچه اعتبار الزم در بودجه مصوب 

 موافقتنامه تبادل بودجه يا ابالغ هنگام به(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي اعـتـبـار سـرمـايـه

 ** اي بـودجـه اعـتـبـار سـرمـايـه  

 اي تخصیص يافته نیز بايد به میزان اعالمیه تخصیص اعتبار طرح مورد نظر ثبت شود. اي اعتبار سرمايه هاي بودجه الزم به ذکر است، حساب   

 ها سهمیه وکیوم باتوم )ماده اولیه تولید قیر( واحد گزارشگر توسط شرکت ملي نفت به پااليشگاه اعالمهنگام  به (: 2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** سهمیه وکیوم باتوم -ها و اسناد دريافتنی حساب

 ** اي هـايـرمـدريـافــتی بابت عملیات س  

، در ثبالت فالو    شالود  اعالالم به واحد گزارشگر  "ساير منابع"بر اساس قوانین و مقررات مربوط، سهمیه وکیوم باتوم از محل  در صورتي که   

گردد. شايان ذکر اسالت، رويالدادهاي مالالي     مي "اي بابت عملیات سرمايهدريافتي "جايگزين حساب  "دريافتي از محل ساير منابع"حساب 

 شود. اي شناسايي مي هاي بودجه واحدهاي گزارشگر بدون ثبت حساب "ساير منابع"مرتبط با 

 

 



 

142 
 

 هاي تولیدکننده قیر  ها به شرکت هنگام ارسال سهمیه وکیوم باتوم واحد گزارشگر از پااليشگاه(: به 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تـامـیـن شـدهاي  اعـتـبـار سـرمـايـه

 ** اي تـخصیص يـافـتـه اعـتـبـار سـرمـايـه  

 

   ** ها نامه دارايی بندي شیوه تفکیک طبقه هاي امانی به موجودي

 ** سهمیه وکیوم باتوم  -ها و اسناد دريافتنی حساب  

 

   ** هاي غیر قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايـه

 ** تـامـیـن شـدهاي  اعـتـبـار سـرمـايـه  

 واگذار شود.ها  به آناز سوي اشخاص معیني  ،اخذ تضمین الزم پس ازمجاز اشخاص طرف قرارداد  نیاز مورد قیرچنانچه  (:4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي دريافتی تضمین -حساب انتظامی

 
 

 ** هاي دريافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

  

   ** پـرداخـت مـواد و کاال پیـش

 ** ها نامه دارايی بندي شیوه تفکیک طبقههاي امانی به  موجودي  

حساب اعتبار در  "قطعي هاي غیر نوع پرداخت"سطح تفصیلي قطعي به پرداخت)هاي( غیرقطعي ديگر تغییر يابد،  چنانچه پرداختي غیر   

 شود. هاي غیرقطعي تعديل مي اي بابت پرداخت سرمايه

 پیمانکارصورت وضعیت کارهاي انجام شده مطابق توسط اشخاص طرف قرارداد  در فرايند تولید قیراستفاده از در صورت  :(5ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارايــی در جــريـان تـکـمیـل

 ** پـرداخـت مـواد و کاال پیـش  

 

   ** مصرف شدهاي  اعـتـبـار سـرمـايـه

 ** هاي غیر قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايـه  

 

   ** هاي دريافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** هاي دريافتی تضمین -حساب انتظامی  
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 دباي مقررطي مهلت  استفادهباشد و در صورت عدم طرح يا پروژه بايد متناسب با پیشرفت  اشخاص طرف قرارداد مجازقابل اختصاص به  قیر   

را بدهکار و حسالاب  موجودي مربوط حساب  بايستي مازاد قیرمربوط پس از دريافت واحد گزارشگر شود.  بازگرداندهمتولي  واحد گزارشگربه 

هالاي   اي بابالت پرداخالت   اعتبار سرمايه  حسابرا در  "هاي غیرقطعي پرداختنوع "کند و سطح تفصیلي کاال را بستانکار مواد و پرداخت  پیش

 شود. و طرف حساب آن تعديل ميهاي دريافتي  تضمینانتظامي هاي دريافتي، حساب  کاهش تضمین بابديهي است  .تغییر دهد غیرقطعي

 ساير واحدهاي گزارشگر ابالغ شود. االشاره واحد گزارشگر به سهمیه فو که  در صورتيب( 

 دهنده  واحد گزارشگر ابالغ

وکیوم باتوم مندرج در بودجه کل کشور، پس از تعیین سهم هر يک از واحدها، مجوز صالدور  سهمیه واحد گزارشگر داراي  ( :1ثبت شماره )

 دهد. حواله قیر را به ذيحسابي و امور مالي واحد گزارشگر دريافت کننده سهمیه و ديوان محاسبات کشور اعالم و ثبت زير را انجام مي

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي حـوالــه اعـتـبـار سـرمـايـه

 ** هاي غیر قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايـه  

    

   ** انتقاالت -ها  سـايـر هـزيـنـه

 ** ها نامه دارايی بندي شیوه هاي امانی به تفکیک طبقه موجودي  

هاي تولیدکننده قیر، ابالغ انجام  الزم به ذکر است، ثبت فو  با اين فرض انجام شده است که پس از ارسال سهمیه وکیوم باتوم به شرکت   

هاي تولیدکنده قیر، ابالغ انجام شود، در ثبت فو   شده باشد. بديهي است چنانچه قبل از ارسال سهمیه وکیوم باتوم واحد گزارشگر به شرکت

و  "ها نامه دارايي بندي شیوه هاي اماني به تفکیک طبقه موجودي"حساب به جاي  "سهمیه وکیوم باتوم-ها و اسناد دريافتني حساب" حساب

  شد.بستانکار خواهد  "هاي غیر قطعي اي بابت پرداخت اعتبار سرمايه"به جاي حساب  "اي تخصیص يافته اعتبار سرمايه"حساب 

 واحد گزارشگر ابالغ گيرنده

 بابت سهمیه وکیوم باتوماعالمیه ابالغ اعتبار دريافت از  پس( : 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي غیر قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايـه

 
 

 ** اي بـودجـه اعـتـبـار سـرمـايـه

 

   ** ها نامه دارايی شیوه بندي هاي امانی به تفکیک طبقه موجودي

 ** انتقاالت -سـايـر درآمـدهـا  

 شود. هاي انتظامي زير به عنوان حساب موقت محسوب و به میزان منابع دريافتي از محل اعتبار ابالغي نگهداري مي حساب

   ** ها بابت اعتبار کنترل دريافتی -حساب انتظامی 

 ** ها بابت اعتبار کنترل دريافتی -حساب انتظامی  طرف  
هاي تولیدکننده قیر، ابالغ انجام شده  ثبت فو  با اين فرض انجام شده است که پس از ارسال سهمیه وکیوم باتوم به شرکت ،ذکر است شايان  

سهمیه -ها و اسناد دريافتني حساب"حساب هاي تولیدکنده قیر، ابالغ انجام شود،  باشد. چنانچه قبل از ارسال سهمیه وکیوم باتوم به شرکت

به جاي  "اي ابالغي اعتبار سرمايه"و حساب  "ها نامه دارايي بندي شیوه هاي اماني به تفکیک طبقه موجودي"حساب به جاي  "وکیوم باتوم

هاي انتظامي  اي و حساب هاي بودجه بديهي است، اعمال حساب بدهکار خواهد شد. "هاي غیر قطعي اي بابت پرداخت اعتبار سرمايه"حساب 

 موضوعیت ندارد.فو  براي ابالغ از محل ساير منابع 
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 ها واگذار شود. چنانچه قیر مورد نیاز اشخاص طرف قرارداد مجاز پس از اخذ تضمین الزم، از سوي اشخاص معیني به آن (:2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي دريافتی تضمین -حساب انتظامی

 
 

 ** هاي دريافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 

   ** پـرداخـت مـواد و کاال پیـش

 ** ها نامه دارايی بندي شیوه هاي امانی به تفکیک طبقه موجودي  

حساب اعتبار در  "قطعي هاي غیر نوع پرداخت"سطح تفصیلي قطعي به پرداخت)هاي( غیرقطعي ديگر تغییر يابد،  چنانچه پرداختي غیر   

 شود. هاي غیرقطعي تعديل مي پرداختاي بابت  سرمايه

 در صورت استفاده از قیر در فرايند تولید توسط اشخاص طرف قرارداد مطابق صورت وضعیت کارهاي انجام شده پیمانکار (:3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارايــی در جــريـان تـکـمیـل

 ** پـرداخـت مـواد و کاال پیـش  

 

   ** مصرف شدهاي  اعـتـبـار سـرمـايـه

 ** هاي غیر قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايه  

 

   ** هاي دريافتی تضمین  -طرف حساب انتظامی

 ** هاي دريافتی تضمین  -حساب انتظامی  

قیر قابل اختصاص به اشخاص طرف قرارداد مجاز بايد متناسب با پیشرفت طرح يا پروژه باشد و در صورت عدم استفاده طي مهلت مقرر بايد    

حساب موجودي مربوط را بدهکار و حسالاب   بايستي واحد گزارشگر مربوط پس از دريافت قیر مازادبه واحد گزارشگر متولي بازگردانده شود. 

هالاي   اي بابالت پرداخالت   اعتبار سرمايه  حسابرا در  "قطعي هاي غیر نوع پرداخت"کند و سطح تفصیلي پرداخت مواد و کاال را بستانکار  پیش

 شود. هاي دريافتي و طرف حساب آن تعديل مي هاي دريافتي، حساب انتظامي تضمین با کاهش تضمین ،بديهي است .تغییر دهد قطعي غیر

 که سهمیه يادشده واحد گزارشگر به عاملین ذيحساب واگذار شود. در صورتي پ(

 حوالـه قـيـرذاركننده ـواگر ـزارشگـگد ـواح

عالاملین  ، پس از تعیین سهم هر يک از عاملین ذيحساب، مجالوز صالدور حوالاله قیالر را باله      سهمیه واحد گزارشگر داراي (:1ثبت شماره )

 دهد. زير را انجام ميدريافت کننده اعالم و ثبت ذيحساب 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** حـوالـه قـیـر –ها و اسناد دريافتنی  حساب

 ** ها نامه دارايی بندي شیوه هاي امانی به تفکیک طبقه موجودي  

 باله هالاي غیالر قطعالي بايسالتي      اي بابالت پرداخالت   حساب اعتبار سالرمايه  "قطعي هاي غیر نوع پرداخت"سطح تفصیلي  ،ذکر است شايان   

  .تغییر کند گردان پرداخت تنخواه
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 واگذار شدهحواله قیر پس از دريافت اسناد و مدارک مربوط به استفاده از  (:2ثبت شماره )

 
 واگذار شدهحواله قیر پس از تايید اسناد و مدارک مربوط به استفاده از  :(3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارايــی در جــريـان تـکـمیـل

   ** پـرداخـت مـواد و کاال پیـش

   ** ها نامه دارايی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه موجودي

 ** حـوالـه قـیـر –ها و اسناد دريافتنی  حساب  

 

   ** مصرف شدهاي  اعـتـبـار سـرمـايـه

 ** هاي غیر قطعی بابت پرداختاي  ار سـرمـايـهباعت  

 

   ** هاي دريافتی تضمین -حساب انتظامی

 ** هاي دريافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  

حسالاب اعتبالار   در  "قطعي هاي غیر نوع پرداخت"سطح تفصیلي قطعي به پرداخت)هاي( غیرقطعي ديگر تغییر يابد،  چنانچه پرداختي غیر   

 شود. ميهاي غیرقطعي تعديل  اي بابت پرداخت سرمايه

 حوالـه قـيـرعاملين ذيحساب دريافت كننده 

 قیر به عاملین ذيحساباختصاص حواله پس از (: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارايی بندي شیوه هاي امانی به تفکیک طبقه موجودي

 ** پرداختنیها و اسناد  حساب  

 
 ها واگذار شود. نیاز اشخاص طرف قرارداد مجاز پس از اخذ تضمین الزم، از سوي اشخاص معیني به آنچنانچه قیر مورد  (:2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي دريافتی تضمین -حساب انتظامی

 
 

 ** هاي دريافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 

   ** کاالپـرداخـت مـواد و  پیـش

 ** ها نامه دارايی بندي شیوه هاي امانی به تفکیک طبقه موجودي  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وصولی از عاملین ذيحساباسناد  -حساب انتظامی

 ** اسناد وصولی از عاملین ذيحساب -طرف حساب انتظامی  
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 در صورت استفاده از قیر در فرايند تولید توسط اشخاص طرف قرارداد مطابق صورت وضعیت کارهاي انجام شده پیمانکار (:3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارايــی در جــريـان تـکـمیـل

 ** پـرداخـت مـواد و کاال پیـش  

 

   ** هاي دريافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** هاي دريافتی تضمین -حساب انتظامی  

قیر قابل اختصاص به اشخاص طرف قرارداد مجاز بايد متناسب با پیشرفت طرح يا پروژه باشد و در صورت عدم استفاده طي مهلت مقرر بايد    

به عاملین ذيحساب متولي بازگردانده شود. عاملین ذيحساب مربوط پس از دريافت قیر مازاد، حساب موجودي مربالوط را بالدهکار و حسالاب    

 نمايد. اد و کاال را بستانکار ميپرداخت مو پیش

 گردان واگذار شده به عاملین ذيحساب در موعد قانوني مقرر در صورت تايید اسناد و مدارک مربوط به تسويه تنخواه (:4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هـا و اسنـاد پـرداخـتـنی حـساب

 ** دارايــی در جــريـان تـکـمیـل  

 ** پـرداخـت مـواد و کاال پیـش  

 ** ها نامه دارايی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه موجودي  

 

   ** هاي دريافتی تضمین  -طرف حساب انتظامی

 ** هاي دريافتی تضمین  -حساب انتظامی  

    



 
 

 
 

 

  

  نهمنهمبخش بخش 

  اوراق مشارکتاوراق مشارکتحسابداري حسابداري 
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 قدمهم -1
انتشار اوراق به عالوه انتشار اوراق مشارکت است.  ،عمرانیهاي  طرحتکمیل مالی براي تامین منابع یکی از ابزارهاي    

به سمت امور زیربنایی و نقدینگی هدایت و مربوط از سوي دولت هاي پولـی  اجراي سیاستبا هدف تواند  می مشارکت
ربوط به تامین مالی یک طرح انتفاعی خاص بوده و دستگاه اجرایی م عموما مشارکت اوراق .صورت پذیرد تولیدي

لذا این   .یردگ توسط دولت صورت می مواقع انتشار اوراق مشارکت راسا در برخیآن است. البته  مشخصی متولی انتشار
 است. شدهیادشده تدوین مشارکت با توجه به دو رویکرد  دستورالعمل براي ارایه روش حسابداري عملیات مربوط به اوراق

 تعاریف و اصطالحات -2
موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی نامی است که به  اوراق بهادار بانام یا بیمشارکت:  اوراق

) 1هاي موضوع ماده ( گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرح شود و به سرمایه مشخص براي مدت معین منتشر می
گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل  قانون مذکور را دارند، واگذار می

 اجراي طرح مربوط شریک خواهند بود.از 

الحساب و قطعی، بازپرداخت  نسبت به عرضه اوراق براي فروش، پرداخت سود علی ناشربانکی است که از طرف  بانک عامل:

اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات مربوط اوراق مشارکت و انجام 
 ورزد. مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می سایر امور

 سرفصل حساب ها -3

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار
  هاي جاري دارایی

ها و اسناد دریافتنی حاصل  حساب

 اي از عملیات مبادله

  * به تفکیک سال و اشخاص ودایــع

  * موضوع مـطالبـاتبه تفکیک سال و  مـطالبـات از خـزانـه

  هاي جاري بدهی

پرداختنی  اسناد و ها حساب

 اي حاصل از عملیات مبادله
 *  به تفکیک سال، اشخاص و واحد پولی سود تضمین شده پرداختنی

  هاي غیر جاري بدهی

ها و اسناد پرداختنی  حساب

 مدتبلند
 *  و مشخصات اوراق مشارکت ، تاریخ سررسیدسال، اشخاصبه تفکیک  اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی

  هاي انتظامی حساب

هاي  ماهیت منابع (درآمد/واگذاري داراییجاري/ دوره متمم)،  (سال به تفکیک اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی حساب هاي انتظامی
 اي) بندي بودجه اي/ واگذاري دارایی هاي مالی) و مشخصات منابع (شماره طبقه سرمایه

*  

 *  اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی طرف حساب هاي انتظامی

 اوراق مشارکت -حساب انتظامی هاي انتظامی حساب
 مشخصات اوراقو به تفکیک سال 

*  

 *  اوراق مشارکت  -طرف حساب انتظامی هاي انتظامی طرف حساب

اختصاصی و سال جاري/ دوره متمم) و مشخصات  به تفکیک منابع (عمومی/ ها بابت اعتبار دریافتیکنترل  -حساب انتظامی هاي انتظامی حساب

 )پروژه و ردیف -طرح ابالغی و برنامه/ اي، مصوب/ سرمایه اعتبار (هزینه/

*  

 *  ها بابت اعتبار کنترل دریافتی  -طرف حساب انتظامی هاي انتظامی طرف حساب
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 اوراق مشارکتحسابداري  -4

 .بر عهده داشته باشدرا بدهی ولیت تسویه ئمسواحد آن واحد گزارشگر واگذار شود و از طریق اوراق مشارکت ) چنانچه الف
واحد در اختیار و وجوه حاصل از آن اي منتشر  تامین مالی طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایهبه منظور اوراق مشارکت  که در صورتی )1-الف

 .گیرد قرار گزارشگر

 موافقتنامه تبادل بودجه یا ابالغ هنگام به): 1ثبت شماره (
 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي اعـتـبـار سـرمـایـه
 ** اي بـودجـه اعـتـبـار سـرمـایـه  
 ثبت شود.نظر  اي تخصیص یافته نیز باید به میزان اعالمیه تخصیص اعتبار طرح مورد اي اعتبار سرمایه هاي بودجه حساب ،الزم به ذکر است   

 به میزان فروش اوراق مشارکت انتشار یافته: )2ثبت شماره (
 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ... کـانـب
   ** 1 ودایـــع

 ** 2اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی  
 چه بخشی از مبلغ فروش اوراق مشارکت به عنوان ودیعه نزد بانک عامل نگهداري شود. چنان -1

هـا و   حصه جاري حساب"هاي جاري و تحت عنوان  هاي بلندمدت واحدها که در دوره مالی آتی تسویه خواهد شد، در طبقه بدهی بخش جاري بدهی -2

 گردد. گزارش می "پرداختنی بلندمدتاسناد 

 برداشـت طبق قوانین و مقررات مربوط از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مذکور تـامین و  هاي انتشار اوراق مشارکت  که هزینه در صورتی   

از  بایسـتی هاي مذکور  هزینه صورت، غیر این در ،شناسایی گردداوراق مشارکت پرداختنی در مقابل حساب  بایستیهاي یاد شده  شود، هزینه

چنانچه طبق استاندارد حسـابداري بخـش عمـومی    البته  هاي دوره شناسایی شود. به عنوان هزینهو تامین مربوط محل اعتبار تخصیص یافته 

 شود. هاي واحد گزارشگر باشد، به بهاي تمام شده آن دارایی منظور می ها قابل انتساب به دارایی مربوط این هزینه

 مربوط تاییدیه دریافت و خزانه حساب به حاصل از فروش اوراق مشارکتمنابع  واریز هنگام به): 3شماره (ثبت 
 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** از خـزانـهمـطالبـات 

 ** ..بـانـک .  
 

   ** اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی
 ** اي کنترل منابع بودجه -انتظامیطرف حساب   

 وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت از خزانه دریافتبه هنگام ): 4ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ..بـانـک .

 ** از خـزانـهمـطالبـات   
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   ** بابت اعتبار ها کنترل دریافتی - حساب انتظامی
 ** بابت اعتبار ها کنترل دریافتی -حساب انتظامیطرف   
اي تخصیص یافته نیز می بایست به میزان اعالمیـه تخصـیص اعتبـار طـرح مـورد نظـر،        اي اعتبار سرمایه الزم به ذکر است؛ حساب بودجه   

 شوند. شناسایی میاي  وجوه مذکور طبق حسابداري عملیات سرمایهمصرف همچنین رویدادهاي مالی مربوط به  شناسایی شود.

 مالی سالهر در پایان اوراق مشارکت تضمین شده تحقق یافته  سودشناسایی  ):5ثبت شماره (

واحد گزارشگر باشـد،   واجد شرایط هاي حسابداري بخش عمومی مربوط قابل انتساب به داریی طبق استانداردمشارکت سود تضمین شده اوراق چنانچه  -1   
 گردد. صورت این مخارج به عنوان هزینه دوره شناسایی میشود، در غیر این  دارایی منظور میآن این مخارج به بهاي تمام شده 

 اصل اوراق مشارکتسود تضمین شده و  بازپرداخت): 6ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی
   ** سـود تضمین شـده پـرداختنی

 ** بـانـک ...  

 ** ودایـــع  

اي الزم  هاي بودجـه  از محل اعتبار تخصیص یافته مربوط، حساب سود تضمین شده اوراق مشارکتو اصل هنگام بازپرداخت  به ؛دیهی استب   
  شوند. نیز شناسایی می

مسـتقیما   گزارشگر، اوراق مشارکتواحد اي انتفاعی  هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرحتعهدات تایید شده به منظور تسویه چنانچه  )2-الف
 واگذار شود.  ذینفع اشخاص به 

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

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي اعـتـبـار سـرمـایـه
 ** اي بـودجـه اعـتـبـار سـرمـایـه  

 اي تخصیص یافته نیز باید به میزان اعالمیه تخصیص اعتبار طرح مورد نظر ثبت شود. اي اعتبار سرمایه هاي بودجه حساب الزم به ذکر است،

 هاي واحد گزارشگر از طریق واگذاري اوراق مشارکت به اشخاص ذینفع در صورت تسویه بدهی): 2( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار
 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب
 ** اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی  

  
   ** مصرف شدهاي  اعتبار سرمایه

 ** اي تـامـیـن شـده اعـتـبـار سـرمـایـه  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 دارایــی در جــریـان تـکـمیـل/ 
   ** 1بندي اقتصادي دولت  ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** سـود تضمین شـده پـرداختنی  
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 بـا اي، به میزان اوراق مشارکت واگذار شده به اشخاص،  منظور کنترل عملکرد منابع بودجه انتظامی زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب
 شوند. هاي مالی نگهداري می سطح تفصیلی واگذاري دارایی

   ** اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی
 ** اي منابع بودجهکنترل  -طرف حساب انتظامی  

اعتبار، به میزان اوراق مشـارکت واگـذار شـده بـه      بابت ها منظور کنترل عملکرد دریافتی انتظامی زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب
 شوند. اشخاص نگهداري می

   ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -حساب انتظامی

 ** ها بابت اعتبار دریافتیکنترل  -طرف حساب انتظامی  
 مربوط تامین و پرداخت شود. از محل اعتبار در چارچوب موافقتنامه مزبور بایستیخاطر نشان می سازد؛ کسور قانونی تعهدات تایید شده    

 مالی سالشناسایی سود تضمین شده تحقق یافته اوراق مشارکت در پایان هر  ):3ثبت شماره (

واحد گزارشگر باشـد،   واجد شرایط هاي داریی چنانچه سود تضمین شده اوراق مشارکت طبق استاندارد حسابداري بخش عمومی مربوط قابل انتساب به -1   
 گردد. شود، در غیر این صورت این مخارج به عنوان هزینه دوره شناسایی می این مخارج به بهاي تمام شده آن دارایی منظور می

 بازپرداخت سود تضمین شده و اصل اوراق مشارکت): 4ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معین عنوان مبلغ عنوان حساب معین

   ** اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی
   ** سـود تضمین شـده پـرداختنی

 ** بـانـک ...  
اي الزم  هاي بودجـه  هنگام بازپرداخت اصل و سود تضمین شده اوراق مشارکت از محل اعتبار تخصیص یافته مربوط، حساب به ،دیهی استب   

 شوند. نیز شناسایی می

دولت باشد، بدهی هاي مـرتبط بـا   عهده آن نیز بر ولیت تسویه ئمسدولت واگذار شود و توسط راسا  اوراق مشارکت که صورتیدر ) ب
منابع حاصل کننده  دریافتواحد گزارشگر شود و  شناسایی میهاي عمومی و روابط مالی دولت  مرکز مدیریت بدهیدر یادشده اوراق 

 .نماید شناسایی می ها (دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته)به عنوان درآمد، صرفا آن را از واگذاري اوراق مشارکت

 کننده منابع حاصل از واگذاري اوراق مشارکت واحد گزارشگر دریافت

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

 بستانکار بدهکار
 مبلغ حساب معینعنوان  مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي اعـتـبـار سـرمـایـه
 ** اي بـودجـه اعـتـبـار سـرمـایـه  

 اي تخصیص یافته نیز باید به میزان اعالمیه تخصیص اعتبار طرح مورد نظر ثبت شود. اي اعتبار سرمایه هاي بودجه الزم به ذکر است، حساب

 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 دارایــی در جــریـان تـکـمیـل/ 
   ** 1بندي اقتصادي دولت  ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** سـود تضمین شـده پـرداختنی  
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 ذینفعواگذاري اوراق مشارکت به اشخاص از طریق هاي واحد گزارشگر  تسویه بدهیدر صورت ): 2ثبت شماره(

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب
 

 
 ** اي دریـافـتی بـابت عملیـات سـرمایـه

  
   ** اي مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** اي تـامـیـن شـده سـرمـایـهاعـتـبـار   
اي، به میزان اوراق مشارکت واگذار شده  منظور کنترل عملکرد منابع بودجه انتظامی زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. هاي مالی نگهداري می به اشخاص، با سطح تفصیلی واگذاري دارایی
   ** اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی

 ** اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی  
 خاطر نشان می سازد؛ کسور قانونی تعهدات تایید شده بایستی در چارچوب موافقتنامه مزبور از محل اعتبار مربوط تامین و پرداخت شود.   

 
 پ) در صورت ابالغ از محل اوراق مشارکت فروش نرفته انتقالی

 واحد گزارشگر ابالغ دهنده

 افتتاح حساب اوراق مشارکت واگذار نشده از سال قبل): 1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي انتقالی  اعـتـبـار سـرمـایـه

 ** انتقالی اي اعـتـبـار سـرمـایـهبـودجــه   
 

   ** اوراق مشارکت -حساب انتظامی
 ** اوراق مشارکت -انتظامیطرف حساب   
اي فـوق در   به میزان انتقال اوراق مشارکت اختصاص یافته واگذار نشده به سال بعد، حساب هاي انتظامی فوق نگهـداري و حسـاب بودجـه      

 شود. سطح تفصیلی سال جاري ثبت می

 ) قانون محاسبات عمومی کشور75سازو کار ماده (در صورت ابالغ اوراق مشارکت فروش نرفته به سایر واحدها از طریق ): 2ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي انتقالی حــوالــه اعتبار سرمایه
 

 
 ** انتقالیاي  اعتبار سرمایه

 
   ** انتقاالت -ها  سـایـر هـزیـنـه

 ** اعتبار سال قبلاي از محل  دریافتی بابت عملیات سرمایه  
 

   ** اوراق مشارکت -طرف حساب انتظامی
 ** اوراق مشارکت  -حساب انتظامی  



153 

 

 واحد گزارشگر ابالغ گیرنده

 پس از دریافت اعالمیه ابالغ اعتبار): 1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** انتقالی ابـالغـیاي  اعـتـبـار سـرمـایـه

 ** انتقالی اي اعـتـبـار سـرمـایـهبـودجــه   
 

    اوراق مشارکت -حساب انتظامی
  اوراق مشارکت -طرف حساب انتظامی  

  ها از طریق واگذاري اوراق مشارکت فروش نرفته به اشخاص در صورت تسویه بدهی): 2ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب

  
 / 1 انتقاالت -سـایـر درآمـدهـا

 ** 2اوراق مشـارکـت پـرداخــتـنـی

 
   ** اوراق مشارکت -طرف حساب انتظامی

 ** اوراق مشارکت -حساب انتظامی  
 

   ** اي انتقالی مصرف شده اعتبار سرمایه
 ** اي انتقالی تـامـیـن شـده سـرمـایـهاعـتـبـار   

 
   ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -حساب انتظامی

 ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -طرف حساب انتظامی  
بر عهده دولت باشد، بدهی واحـد  مربوط به دستگاه اجرایی خاص، که مسئولیت تسویه بدهی اوراق مشارکت فروش نرفته  در صورتی -1

مربوط به شناسایی و گـزارش بـدهی   عالوه رویدادهاي  شود. به شناسایی می " انتقاالت -سایر درآمدها"گزارشگر در مقابل حساب 

هاي عمـومی و   مرکز مدیریت بدهیبابت اوراق مشارکت واگذار شده به اشخاص و سود تضمین شده تحقق یافته این اوراق توسط 
 گردد. اعمال می روابط مالی دولت

اوراق "نچه مسئولیت تسویه بدهی اوراق فروش نرفته بر عهده واحد گزارشگر باشد، بدهی واحـد گزارشـگر در مقابـل حسـاب     چنا -2
 .شود می شناسایی "مشارکت پرداختنی
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 مرکز مدیریت بدهی هاي عمومی و روابط مالی دولت -وزارت امور اقتصادي و دارایی 

 اوراق مشارکت واگذار شده به اشخاصشناسایی بدهی معادل ): 1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خـالــص انباشته

 ** اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی  

 مالی سالهر شناسایی سود تضمین شده تحقق یافته اوراق مشارکت در  ):2ثبت شماره (

 تسویه اصل و سود تضمین شده اوراق مشارکتبه میزان ): 3ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اوراق مشـارکــت پــرداخــتـنـی
   ** سـود تضمین شـده پـرداختنی

 ** ارزش خـالــص انباشته  

 بـه  مربـوط  هاي ثبت اي مربوط به بازپرداخت اصل و سود تضمین شده اوراق مشارکت باید مطابق الزم به ذکر است رویدادهاي مالی و بودجه   
هفـتم توسـط واحـد گزارشـگر      فصـل  از) اجـاره  اوراق حسـابداري ( دوازدهـم  بخش بند (پ) در  "اي بودجه اعتبار داراي گزارشگر واحد"

هاي مربوط وزارت امور اقتصادي و دارایی بـا   کننده اعتبار تخصیص یافته شناسایی و اطالعات آن بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه دریافت
هـاي   براي آن دسته از بدهی به عالوه  د.ارسال شوهاي عمومی و روابط مالی دولت  مرکز مدیریت بدهیها و مطالبات، به  موضوع گزارش بدهی

در سررسـید  آن که واحد گزارشگر دریافت کننده وجوه یا اوراق ملزم بـه تسـویه اصـل و فـرع     هاي قبل  سالانتشار اوراق مشارکت ناشی از 
ارایه و پـس   روابط مالی دولت ي عمومی وها مرکز مدیریت بدهیرا به یادشده اطالعات مربوط به اوراق بایستی واحد گزارشگر فوق باشد،  نمی

 از دفاتر خود خـارج نمایـد.   "انتقاالت – درآمدها سایر"حساب را با حساب اوراق مشارکت پرداختنی ، مرکزدریافت تاییدیه مربوط از آن از 
اوراق مشـارکت  نیز باید پس از دریافت اطالعات مربوط از واحدهاي گزارشـگر، حسـاب   هاي عمومی و روابط مالی دولت  مرکز مدیریت بدهی

 شناسایی نماید. "انباشته ارزش خالص"را در مقابل حساب پرداختنی 
 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معینعنوان 

   ** ارزش خـالــص انباشته
 ** سـود تضمین شـده پـرداختنی  



 

 
 

 

 

 

 دهمبخش 

 اسناد خزانه اسالميحسابداری 
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 قدمهم -1

يكي از ابزارهاي تامين كسري منابع مالي و تسويه تعهدات ايجاد شده واحد گزارشگر، واگذاري اسناد خزانه اسالمي به    

هاي فعلي  هاي پولي مربوط از سوي دولت، بخشي از بدهي باشد. از اين رو و به منظور اعمال سياست اشخاص ذينفع مي

 شود.  اد بدهي با سررسيد معين تبديل ميواحدهاي گزارشگر از اين طريق تسويه و به اسن

هاي اجرايي موظفند كسور قانوني مربوط به تسويه مطالبات  دستگاه از سوي ديگر مطابق قوانين و مقررات مربوط،   

طلبكاران از جمله كسور متعلق به سازمان تامين اجتماعي )شامل سهم كارفرما و پيمانكار( را كه از طريق واگذاري اسناد 

بر اين اساس،  ه نمايند.شود از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسالمي تسوي خزانه اسالمي تسويه مي

و سپرده  كارانجام پرداخت يا تسويه مطالبات طلبكاران براي كسر سپرده حسن بازدر زمان  نداجرايي مجاز هاي دستگاه

نمايد. اين اسناد در قالب مقررات مندرج يا ممنوع المعامله توثيق  عامل واگذارياسناد خزانه اسالمي صادر و نزد  بيمه،

اشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد ب تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذينفع مي ،يماندر شرايط عمومي پ

نامه تضمين معامالت دولتي )موضوع  ( آيين6به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند )ت( ماده )

 باشد. ر وجه طلبكار ميي پرداخت د( برا22/9/1394هـ مورخ  50659/ت123402نامه شماره  تصويب

 

 تعاريف و اصطالحات -2

اوراق مالي اسالمي كه دولت براي تاديه مطالبات قطعي شده طلبكاران مورد تاييد ذيحسابان و يا اسناد خزانه اسالمي: 

 نمايد. هاي اجرايي به طلبكاران واگذار مي مديران مالي دستگاه

( قـانون  19استناد مـاده ) طلبكاران اعم از مبلغ بدهي دفتري و وجه التزام كه به بدهي قابل پرداخت دولت به  بدهي مسجل:

در )حسـاب/ مـدير مـالي     ( قانون مذكور تسـجيل شـده و بـه تاييـد ذي    20محاسبات عمومي كشور ايجاد و با توجه به ماده )

 و رئيس دستگاه اجرايي رسيده باشد. (حساب دستگاه اجرايي فاقد ذي

مبلغي معادل درصد مشخصي از بدهي مسجل كه به ازاي هر سال تاخير در پرداخت طلب طلبكـاران تـا   حفظ قدرت خريد: 

 شود. زمان سررسيد اسناد خزانه اسالمي به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي

 است.شده نوشته شده و پرداخت آن در سررسيد تضمين اوراق مالي اسالمي در متن مبلغي كه اسمي:  مبلغ
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 ها سرفصل حساب -3

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  بدهي هاي جاري

حساب ها و اسناد پرداختني 

 اي حاصل از عمليات مبادله

 *  مشخصات اسناد، اشخاص و 2به تفكيك سال 1اسـنـاد خـزانـه پــرداخــتـنـي

  * و واحد پولي ، اشخاصبه تفكيك سال هزینه مالي آتي

  حساب هاي انتظامي

 اسناد خزانه اسالمي -حساب انتظامي هاي انتظامي حساب
 مشخصات اسنادو به تفكيك سال 

*  

 *  اسناد خزانه اسالمي -طرف حساب انتظامي هاي انتظامي طرف حساب

(، مشخصات اعتبار / سنواتي)سال جاري/ دوره متممبه تفكيك منابع  اعتبار بابت ها دریافتي کنترل -انتظامي حساب هاي انتظامي حساب

 پروژه و ردیف( -، مصوب / ابالغي و برنامه/ طرحاي سرمایه)هزینه/ 

*  

 *  اعتبار بابت ها دریافتي کنترل -انتظامي طرف حساب هاي انتظامي طرف حساب

ماهيت منابع جاري/ دوره متمم(،  )سال به تفكيك اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامي هاي انتظامي حساب

اي/ واگذاري دارایي  هاي سرمایه )درآمد/واگذاري دارایي

 اي( بندي بودجه هاي مالي( و مشخصات منابع )شماره طبقه

*  

 *  اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي هاي انتظامي طرف حساب

در واحد گزارشگگر  هاي غیرجاري  گزارشگري تسويه شود، به عنوان بدهيتر از دوازده ماه پس از تاريخ  بیشاسناد خزانه اسالمي انتظار رود که چنانچه  -1

 گردد. بندي مي ذيل حساب ها و اسناد پرداختني بلند مدت طبقه

 ها است. حساب، سال سررسید اين "هزينه مالي آتي"و  "اسناد خزانه پرداختني"هاي  براي حساب "سال"منظور از سطح تفصیلي  -2

 .شود محسوب مي" ها و اسناد پرداختني حساب"و  "اسناد خزانه پرداختني" هاي به عنوان کاهنده حسابحسب مورد  "هزينه مالي آتي"حساب  -3

 اسناد خزانه اسالميحسابداري  -4

 كننده اسناد خزانه اسالمي صادرواحد گزارشگر 

 واگذار نشده اسالمي اسناد خزانه  افتتاح حساب :(1) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** انـتـقـالـي ...اعـتبـار 

 ** انـتـقـالـي ...بــودجـــه اعـتبـار   

 

   ** اسناد خزانه اسالمي –حساب انتظامي 

 ** اسناد خزانه اسالمي –طرف حساب انتظامي   

در سطح تفصیلي فوق اي  ، حساب انتظامي فوق نگهداري و حساب بودجهاز سال قبلاختصاص يافته واگذار نشده  اسالمي خزانهبه میزان انتقال اسناد      

اي قابل استفاده  هاي سرمايه حسب مورد براي اعتبار هزينه يا اعتبار تملك دارايياي اين بخش  هاي بودجه حسابذکر است، شايان  شود. مي سال جاري ثبت

 شوند. هاي فوق معکوس مي بديهي است، در صورت اتمام مهلت واگذاري اسناد خزانه اسالمي، ثبت باشد. مي
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 اختصاص يافته به واحد گزارشگر اسالمي به میزان اسناد خزانه(: 2) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اسناد خزانه اسالمي –حساب انتظامي 

 ** اسناد خزانه اسالمي –طرف حساب انتظامي   

 ها به ساير واحد مرتبط با اسناد خزانه اسالمي به هنگام ابالغ تمام يا بخشي از اعتبار تخصیص يافته(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** حــوالــه اعتبار ...

 ** اعتبار ... تخصيص يافته  

 

   ** انتقاالت -ها  سـايـر هـزيـنـه

 ** 1دريـافــتي بـابت عمليـات ...  

 

   ** اسناد خزانه اسالمي -طرف حساب انتظامي 

 ** اسناد خزانه اسالمي -حساب انتظامي   

دريگافتي بابگت عملیگات    "، "اي دريافتي بابت عملیات سگرمايه "، "دريافتي بابت عملیات جاري" هاي تواند حسب مورد شامل حساب اين حساب مي -1

 باشد. "اي از محل اعتبار سال قبل دريافتي بابت عملیات سرمايه"و  "جاري از محل اعتبار سال قبل

 مربوط به اسناد خزانه اسالمي به هنگام دريافت اعالمیه ابالغ اعتبار(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اعـتبـار ... ابـالغـي

 ** بــودجـــه اعـتبـار ...  

 

   ** اسناد خزانه اسالمي -حساب انتظامي 

 ** اسناد خزانه اسالمي -طرف حساب انتظامي   

 ها آن تسويه بدهي واگذاري اسناد خزانه اسالمي به اشخاص و (:5) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 / تـامـيـن شـده ...اعـتـبـار 

   ** انـتـقـالـي تـامـيـن شـده ...اعتبار 

 
 

 ** تـخـصيص يـافـتـه ...اعـتبـار 

 
 

 ** ابـالغـي ...اعـتـبـار 

 
 

 ** انـتـقـالـي ...اعـتبـار 

و حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي واگذار شگده، حسگب مگورد تگامین     در سال جاري هاي شناسايي شده فاقد تامین اعتبار  به میزان بدهي

 شود. اعتبار فوق ثبت مي
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   ** هـا و اسـنـاد پــرداخـتـني حـساب

   ** 1يـي آتـالـه مـنـزيـه

 ** 2دريـافــتي بـابت عمليـات ...  

 ** اسنـاد خـزانـه پـرداخـتني  

 

 اعـتـبـار ... مـصرف شـده /

 اعـتـبـار ... انـتـقـالـي مـصرف شـده
**   

  
 اعـتـبـار ... تـامـيـن شـده /

 اعـتـبـار ... انـتـقـالـي تـامـيـن شـده
** 

نگهداري و اسناد خزانه اسالمي واگذار شده از محل اعتبار ابالغي شده  واگذار اسالمي خزانه اسناد خريد قدرت حفظ انتظامي زير به میزان  هاي حساب

 شود. مي

   ** اعتبار بابت ها دريافتي كنترل -انتظامي حساب

 ** اعتبار بابت ها دريافتي كنترل -انتظامي طرف حساب  
 

   ** اسناد خزانه اسالمي –طرف حساب انتظامي 

 ** اسناد خزانه اسالمي –حساب انتظامي   

اي، به میزان اسناد خزانه اسالمي واگذار شده به اشخاص،  منظور کنترل عملکرد منابع بودجه انتظامي زير به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. هاي مالي نگهداري مي در سطح تفصیلي واگذاري دارايي

   ** اي كنترل منابع بودجه -حساب انتظامي

 ** اي كنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي  

هر دوره مالي  و در به میزان حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي واگذار شده شناسايي "اسناد خزانه پرداختني"و  "هزينه مالي آتي"هاي  حساب -1

، در ثبگت  اسگت هاي قبل  مربوط به سالکه حفظ قدرت خريد براي شناسايي آن بخش از شايان ذکر است،  شوند. ( مستهلك مي12طبق ثبت شماره )

 گردد. بستانکار مي "انتقاالت –ساير درآمدها "بدهکار و حساب  "تعديالت سنواتي"يا حساب  "دارايي در جريان تکمیل"فوق حسب مورد حساب 

دريگافتي بابگت عملیگات    "، "يا دريافتي بابت عملیات سگرمايه "، "دريافتي بابت عملیات جاري"هاي  تواند حسب مورد شامل حساب حساب مياين  -2

چنانچه اسناد خزانه اسگالمي از محگل اعتبگار    باشد.  "اي از محل اعتبار سال قبل دريافتي بابت عملیات سرمايه"و  "جاري از محل اعتبار سال قبل

دريگافتي  "و يگا   "دريافتي بابت عملیات جاري"هاي  بايستي جايگزين حساب "انتقاالت –ساير درآمدها "، در ثبت فوق حساب ابالغي واگذار شود

 "سگال جگاري  "ها بابت اعتبار و طرف حساب آن با سطح تفصیلي  کنترل دريافتي -گردد و به همین میزان حساب انتظامي  "اي بابت عملیات سرمايه

 –سگاير درآمگدها   "، در ثبت فگوق حسگاب   در صورتي که اسناد خزانه اسالمي از محل اعتبار ابالغي سال قبل واگذار شود، عالوه اعمال گردد. به

اي از محل اعتبار  دريافتي بابت عملیات سرمايه"و يا  "دريافتي بابت عملیات جاري از محل اعتبار سال قبل"هاي  بايستي جايگزين حساب "انتقاالت

 شود.اعمال  "سنواتي"ها بابت اعتبار و طرف حساب آن با سطح تفصیلي  کنترل دريافتي -ه همین میزان حساب انتظامي گردد و ب "سال قبل

از محل اعتبار تخصیص يافتگه  شوند،  واحد گزارشگر موظف است کسور قانوني مربوط به تعهداتي را که از طريق واگذاري اسناد خزانه اسالمي تسويه مي   

بگه عنگوان بخشگي از    کننده اسناد خزانه اسگالمي را   دريافت به عالوه واحد گزارشگر بايد فهرست اشخاص )حقیقي و حقوقي( ت نمايد.پرداخطرح مربوط 

در صورتي که بر اساس  شايان ذکر است، به مراجع قانوني ذيربط ارايه نمايد.اي  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايينهايي هاي مالي  موردنیاز صورتمدارك 

در ثبگت فگوق حسگب مگورد حسگاب      قوانین و مقررات مربوط امکان تامین اعتبار براي تسويه تعهدات مازاد بر اعتبار تخصیص يافته وجود داشته باشگد،  

 .خواهد شد "ها و اسناد پرداختني حساب" سرفصل جايگزين "اي ذخیره تعهدات سرمايه"يا  "هاي تحقق يافته ذخیره هزينه"

 و سپرده بیمه اسناد خزانه اسالمي بابت سپرده حسن اجراي کار يا ممنوع المعامله نمودن توثیق در صورت (:6ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 اعـتـبـار ... تـامـيـن شـده / 

 اعتبار ... انـتـقـالـي تـامـيـن شـده
**   

 
 

 ... تـخـصيص يـافـتـه / اعـتبـار

 اعـتـبـار ... ابـالغـي /

 اعـتبـار ... انـتـقـالـي

** 
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 شود. ، حسب مورد تامین اعتبار فوق ثبت ميدر سال جاريبه میزان تعهدات شناسايي شده فاقد تامین اعتبار 

   ** هـا و اسـنـاد پــرداخـتـني حـساب

 
 

 ** 1دريـافــتي بـابت عمليـات ...

 

 مـصرف شـده / ...اعـتـبـار 

 انـتـقـالـي مـصرف شـده ...اعـتـبـار 
**   

  
 تـامـيـن شـده / ...اعـتـبـار 

 انـتـقـالـي تـامـيـن شـده ...اعـتـبـار 
** 

 

   ** اسناد خزانه اسالمي –طرف حساب انتظامي 

 ** اسناد خزانه اسالمي –حساب انتظامي   

 

   ** اي منابع بودجهكنترل  -حساب انتظامي

 ** اي كنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي  

 

   ** هاي دريافتي تضمين –حساب انتظامي 

 ** هاي دريافتي تضمين –طرف حساب انتظامي   

دريگافتي بابگت عملیگات    "، "اي دريافتي بابت عملیات سگرمايه "، "دريافتي بابت عملیات جاري"هاي  تواند حسب مورد شامل حساب حساب مياين  -1

چنانچه اسناد خزانه اسگالمي از محگل اعتبگار    باشد.  "اي از محل اعتبار سال قبل دريافتي بابت عملیات سرمايه"و  "جاري از محل اعتبار سال قبل

دريگافتي  "و يگا   "دريافتي بابت عملیات جاري"هاي  بايستي جايگزين حساب "انتقاالت –ساير درآمدها "، در ثبت فوق حساب واگذار شودابالغي 

 "سگال جگاري  "ها بابت اعتبار و طرف حساب آن با سطح تفصیلي  کنترل دريافتي -گردد و به همین میزان حساب انتظامي  "اي بابت عملیات سرمايه

 –سگاير درآمگدها   "، در ثبت فگوق حسگاب   در صورتي که اسناد خزانه اسالمي از محل اعتبار ابالغي سال قبل واگذار شودعالوه،  . بهاعمال گردد

اي از محل اعتبار  دريافتي بابت عملیات سرمايه"و يا  "دريافتي بابت عملیات جاري از محل اعتبار سال قبل"هاي  بايستي جايگزين حساب "انتقاالت

 شود.اعمال  "سنواتي"ها بابت اعتبار و طرف حساب آن با سطح تفصیلي  کنترل دريافتي -گردد و به همین میزان حساب انتظامي  "سال قبل

 به هنگام شناسايي بدهي مربوط به حفظ قدرت خريد بابت سپرده آزاد شده (:7ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 اعـتـبـار ... تـامـيـن شـده / 

 اعتبار ... انـتـقـالـي تـامـيـن شـده
**   

 
 

 اعـتبـار ... تـخـصيص يـافـتـه /

 اعـتـبـار ... ابـالغـي /

 اعـتبـار ... انـتـقـالـي

** 

 

   ** 1هـزيـنـه مـالـي آتـي

 ** 2هـا و اسـنـاد پــرداخـتـني حـساب  

شود. چنانچه مخارج حفظ  هر دوره مالي مستهلك و تا زمان سررسید اسناد خزانه اسالمي واگذارشده از دفاتر خارج مي در "هزينه مالي آتي"حساب  -1

هاي واجد شرايط باشد، اين مخارج بگه بهگاي    ( قابل انتساب به دارايي9قدرت خريد مستهلك شده مطابق استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره )

گردد. بر اين اساس، به هنگام مستهلك کگردن   شود، در غیر اين صورت اين مخارج به عنوان هزينه دوره شناسايي مي ر ميتمام شده آن دارايي منظو

بگدهکار و   "بندي اقتصگادي دولگت   ها به تفکیك طبقه هزينه"يا حساب  "دارايي درجريان تکمیل"، حسب مورد حساب "هزينه مالي آتي"حساب 

 گردد. ر ميبستانکا "هزينه مالي آتي"حساب 
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بدهي فوق مازاد بر اعتبگار  شايان ذکر است، چنانچه  .شود مي( اعمال 5به هنگام تسويه بدهي فوق از محل واگذاري اسناد خزانه اسالمي، ثبت شماره ) -2

ها و  حساب"ب جايگزين حسا "اي ذخیره تعهدات سرمايه"يا  "هاي تحقق يافته ذخیره هزينه" حساب ثبت حسب مورد اين تخصیص يافته باشد، در

 شود. مي "اسناد پرداختني

 استرداد اسناد خزانه اسالمي تا قبل از سررسید آن به اشخاص طبق قوانین و مقررات مربوط به هنگام (:8ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي دريافتي تضمين –طرف حساب انتظامي 

 ** هاي دريافتي تضمين –حساب انتظامي   

 واريز وجوه اسناد فوق در سررسید به حساب سپرده واحد مربوط به هنگام (:9ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بــانــك دريــافت وجـوه سپرده

 ** هاي پرداخــــتني ســپــرده  

 

   ** هاي دريافتي تضمين –طرف حساب انتظامي 

 ** هاي دريافتي تضمين –حساب انتظامي   

  به هنگام واگذاري اسناد خزانه اسالمي بابت تسويه بدهي مرتبط با بیمه به سازمان تامین اجتماعي (:10) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 تـامـيـن شـده /  ...اعـتـبـار 

 انـتـقـالـي تـامـيـن شـده ...اعتبار 
**   

 
 

 / تـخـصيص يـافـتـه ...اعـتبـار 

 اعـتـبـار ... ابـالغـي /

 اعـتبـار ... انـتـقـالـي

** 

 شود. مي، حسب مورد تامین اعتبار فوق ثبت در سال جاريشناسايي شده فاقد تامین اعتبار  هاي بدهيبه میزان 

   ** بـيـمـه پــرداخــتـني

   ** 1هـزيـنـه مـالـي آتـي

 ** 2دريـافــتي بـابت عمليـات ...  

 
 

 ** اسنـاد خـزانـه پـرداخـتني

 

 اعـتـبـار ... مـصرف شـده /

 اعـتـبـار ... انـتـقـالـي مـصرف شـده
**   

  
 اعـتـبـار ... تـامـيـن شـده /

 انـتـقـالـي تـامـيـن شـدهاعـتـبـار ... 
** 

شده و اسناد خزانه اسالمي واگذار شده از محل اعتبار ابالغي نگهداري  واگذار اسالمي خزانه اسناد خريد قدرت حفظ انتظامي زير به میزان  هاي حساب

 شود. مي

   ** اعتبار بابت ها دريافتي كنترل -انتظامي حساب

 ** اعتبار بابت ها دريافتي كنترل -انتظامي طرف حساب  
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   ** اسناد خزانه اسالمي –طرف حساب انتظامي 

 ** اسناد خزانه اسالمي –حساب انتظامي   

 

   ** اي كنترل منابع بودجه -حساب انتظامي

 ** اي كنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي  

به میزان حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي واگذار شده شناسايي و در هر دوره مالي  "اسناد خزانه پرداختني"و  "هزينه مالي آتي"هاي  حساب -1

هاي قبل اسگت، در ثبگت    شوند. شايان ذکر است، براي شناسايي آن بخش از حفظ قدرت خريد که مربوط به سال ( مستهلك مي12طبق ثبت شماره )

 گردد. بستانکار مي "انتقاالت –ساير درآمدها "بدهکار و حساب  "ديالت سنواتيتع"يا حساب  "دارايي در جريان تکمیل"فوق حسب مورد حساب 

دريگافتي بابگت عملیگات    "، "اي دريافتي بابت عملیات سگرمايه "، "دريافتي بابت عملیات جاري"هاي  تواند حسب مورد شامل حساب حساب مياين  -2

چنانچه اسناد خزانه اسگالمي از محگل اعتبگار    باشد.  "از محل اعتبار سال قبلاي  دريافتي بابت عملیات سرمايه"و  "جاري از محل اعتبار سال قبل

دريگافتي  "و يگا   "دريافتي بابت عملیات جاري"هاي  بايستي جايگزين حساب "انتقاالت –ساير درآمدها "، در ثبت فوق حساب ابالغي واگذار شود

 "سگال جگاري  "ها بابت اعتبار و طرف حساب آن با سطح تفصیلي  کنترل دريافتي -گردد و به همین میزان حساب انتظامي  "اي بابت عملیات سرمايه

 –سگاير درآمگدها   "، در ثبت فگوق حسگاب   در صورتي که اسناد خزانه اسالمي از محل اعتبار ابالغي سال قبل واگذار شود، عالوه اعمال گردد. به

اي از محل اعتبار  دريافتي بابت عملیات سرمايه"و يا  "دريافتي بابت عملیات جاري از محل اعتبار سال قبل"هاي  بايستي جايگزين حساب "انتقاالت

 شود.اعمال  "سنواتي"ها بابت اعتبار و طرف حساب آن با سطح تفصیلي  کنترل دريافتي -ه همین میزان حساب انتظامي گردد و ب "سال قبل

 پرداخت از محل اسناد خزانه اسالمي به هنگام واگذاري پیش (:11ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 اعـتـبـار ... تـامـيـن شـده / 

 اعتبار ... انـتـقـالـي تـامـيـن شـده
**   

 
 

 اعـتبـار ... تـخـصيص يـافـتـه /

 اعـتـبـار ... ابـالغـي /

 اعـتبـار ... انـتـقـالـي

** 

 

   ** پرداخت بابت عمليات جاري پيش

   ** اي پرداخت بابت عمليات سرمايه پيش

   ** كاالپرداخت مواد و  پيش

   ** 1هـزيـنـه مـالـي آتـي

 ** 2دريـافــتي بـابت عمليـات ...  

 
 

 ** اسنـاد خـزانـه پـرداخـتني

 

 اعـتـبـار ... مـصرف شـده /

 اعـتـبـار ... انـتـقـالـي مـصرف شـده
**   

  
 اعـتـبـار ... تـامـيـن شـده /

 اعـتـبـار ... انـتـقـالـي تـامـيـن شـده
** 
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شده و اسناد خزانه اسالمي واگذار شده از محل اعتبار  واگذار اسالمي خزانه اسناد خريد قدرت حفظ انتظامي زير به میزان  هاي حساب

 شود. ابالغي نگهداري مي

   ** اعتبار بابت ها دريافتي كنترل -انتظامي حساب

 ** اعتبار بابت ها دريافتي كنترل -انتظامي طرف حساب  

 

   ** اسناد خزانه اسالمي –حساب انتظامي طرف 

 ** اسناد خزانه اسالمي –حساب انتظامي   

 

   ** اي كنترل منابع بودجه -حساب انتظامي

 ** اي كنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي  

 

   ** هاي دريافتي تضمين –حساب انتظامي 

 ** هاي دريافتي تضمين –طرف حساب انتظامي   

به میزان حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي واگذار شده شناسايي و در هر دوره مگالي   "اسناد خزانه پرداختني"و  "هزينه مالي آتي"هاي  حساب -1

هاي قبگل اسگت، در ثبگت     شوند. شايان ذکر است، براي شناسايي آن بخش از حفظ قدرت خريد که مربوط به سال ( مستهلك مي12طبق ثبت شماره )

 گردد. بستانکار مي "انتقاالت –ساير درآمدها "بدهکار و حساب  "ديالت سنواتيتع"يا حساب  "دارايي در جريان تکمیل"فوق حسب مورد حساب 

دريگافتي بابگت عملیگات    "، "اي دريافتي بابت عملیات سگرمايه "، "دريافتي بابت عملیات جاري"هاي  تواند حسب مورد شامل حساب حساب مياين  -2

چنانچه اسناد خزانه اسگالمي از محگل اعتبگار    باشد.  "اي از محل اعتبار سال قبل دريافتي بابت عملیات سرمايه"و  "جاري از محل اعتبار سال قبل

دريگافتي  "و يگا   "دريافتي بابت عملیات جاري"هاي  بايستي جايگزين حساب "انتقاالت –ساير درآمدها "، در ثبت فوق حساب واگذار شودابالغي 

 "سگال جگاري  "ها بابت اعتبار و طرف حساب آن با سطح تفصیلي  کنترل دريافتي -گردد و به همین میزان حساب انتظامي  "اي بابت عملیات سرمايه

 –سگاير درآمگدها   "، در ثبت فگوق حسگاب   در صورتي که اسناد خزانه اسالمي از محل اعتبار ابالغي سال قبل واگذار شودعالوه،  . بهاعمال گردد

اي از محل اعتبار  دريافتي بابت عملیات سرمايه"و يا  "دريافتي بابت عملیات جاري از محل اعتبار سال قبل"هاي  بايستي جايگزين حساب "انتقاالت

 شود.اعمال  "سنواتي"ها بابت اعتبار و طرف حساب آن با سطح تفصیلي  کنترل دريافتي -گردد و به همین میزان حساب انتظامي  "سال قبل

 ماليدر هر دوره  ماليتامین  تحقق مخارجمیزان به (: 12ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 /كميلـت انـريـي در جـداراي

 بندي اقتصادي دولت ها به تفكيك طبقه هزينه
**   

 ** هـزيـنـه مـالـي آتـي  

 

   ** اسنـاد خـزانـه پـرداخـتني

 ** االتـقـانت –ا ـدهـر درآمـايـس  

شود. چنانچه مخارج  از دفاتر خارج مي خزانه اسالمي واگذارشده مربوطهر دوره مالي مستهلك و تا زمان سررسید اسناد در  "هزينه مالي آتي"حساب    

هاي واجد شرايط باشد، اين مخارج به بهاي  قابل انتساب به دارايي (9)مطابق استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره حفظ قدرت خريد مستهلك شده 

 گردد. شود، در غیر اين صورت اين مخارج به عنوان هزينه دوره شناسايي مي تمام شده آن دارايي منظور مي
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 مركز مدیریت بدهي های عمومي و روابط مالي دولت -وزارت امور اقتصادی و دارایي 

 شناسايي بدهي مسجل بابت اسناد خزانه اسالمي صادر شده(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خـالــص انباشته

 ** پــرداخــتـنـياسـنـاد خــزانــه   

 

 پس از دريافت اطالعات مربوط به تگسويگه اصل و حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي(: 2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اسـنـاد خــزانــه پــرداخــتـنـي

 ** ارزش خـالــص انباشته  

 مطگابق  بايگد  اسگالمي  خزانگه  اسگناد  خريگد  قدرت حفظ و اصل تسويه بازپرداخت به مربوط اي بودجه و مالي رويدادهاي است ذکر به الزم   

 واحگد  توسگط  هفتم فصل از( اجاره اوراق حسابداري) دوازدهم بخش (پ) در بند "اي بودجه اعتبار داراي گزارشگر واحد" به مربوط هاي ثبت

 .شود ارايههاي عمومي و روابط مالي دولت  مرکز مديريت بدهي به آن اطالعات و شناسايي يافته تخصیص اعتبار کننده دريافت گزارشگر

 



 

 
 

 

 

 

  

  دهمدهمیازیازبخش بخش 

  دريافتيدريافتي  تسهيالت ماليتسهيالت ماليحسابداری حسابداری 
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 تعاريف و اصطالحات-1

قراانن وادهرهدرشدهشررو شردهمرردر ايمليوملياستانيهايسرمايههايتملكداراييطرحطرح هاي در دست اجرا: 

سرااتي

ورن كشرارورنامهووادههسازمانقرارداديكهورايتامن مراوعماليطرحهايدردستاهراواتايندداد تسهيالت مالي: قرار

شاد.دستگاهاهراييوتامن كرردهمراوعماليمرعقدمي

رح،اشخاصحقنقيياحقاقيايراني،وانكهاوسرايرماسارااابترراريمراليوپنمانكارياسازندهطتامين كننده منابع مالي: 

 پرراليمرراردتاينرردوانرركمركررايهم ررارياسرراميايرررانكررهتررامن مرراليطرررحهررايننمررهتمررا راوررهب رردهمرري نرنررد.

 

 سرفصل حساب ها -2

 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانکار بدهکار

  دارايي هاي جاري

 از دریافتنی حاصل اسناد و ها حساب

 ای مبادله عملیات
  * به تفكیك سال و موضوع مـطالبـات مـطالبـات از خـزانـه

  هاي جاري بدهي

پرداختنی حاصل از  اسناد و ها حساب

 ای عملیات مبادله
 *  به تفكیك سال، اشخاص و واحد پولی سود تضمین شده پرداختنی

  هاي غير جاري بدهي

 حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت
 تسهیـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت

و مشخصات قرارداد و به تفكیك سال، اشخاص، تاریخ سررسید 

 تسهیالت
 * 

 بـلنـدمـدتارزی پـرداخـتـنی تسهیـالت مـالـی 
واحد پولی و مشخصات قرارداد و  تاریخ سررسید، به تفكیك سال، اشخاص،

 تسهیالت
 * 

  هاي انتظامي حساب

 های واگذارشده تضمین -حساب انتظامی های انتظامی حساب
 ع و موضوع تضمین و وثیقه و اشخاصبه تفكیك نو

*  

 *  های واگذارشده تضمین -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

ماهیت منابع )درآمد/واگذاری جاری/ دوره متمم(،  )سال به تفكیك ای كنترل منابع بودجه -حساب انتظامی های انتظامیحساب

های مالی( و مشخصات منابع )شماره  ای/ واگذاری دارایی های سرمایه دارایی

 ای( بندی بودجه طبقه

*  

 *  ای كنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی های انتظامیطرف حساب

 ها بابت اعتبار كنترل دریافتی -حساب انتظامی های انتظامی حساب
اختصاصی و سال جاری/ دوره متمم( و مشخصات  به تفكیك منابع )عمومی/

 پروژه و ردیف( - طرح ابالغی و برنامه/ ای، مصوب/ سرمایه اعتبار )هزینه/

* 

 های انتظامی طرف حساب
ها بابت  كنترل دریافتی  -طرف حساب انتظامی

 اعتبار
 * 
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 حسابداري تسهيالت مالي دريافتي -3

را بور ههوده   بودهي  واحد مسئوليت تسوويه  آن شود و دريافت طريق واحد گزارشگر تسهيالت مالي از چنانچه الف( 

 داشته باشد.

واريز  واحد گزارشگرحساب  به  ،اي هاي سرمايه هاي تملک دارايي به منظور تامين مالي طرح تسهيالت ماليكه  ( در صورتي1-الف

شود.

موافقتنامه تبادل بودجه يا ابالغ هنگام به(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   **ايابرترررارسررمرايره

 **ايورادهرهابرترررارسررمرايره  

 اي تخصيص يافته نيز بايد به ميزان اهالميه تخصيص اهتبار طرح مورد نظر ثبت شود. اي اهتبار سرمايه هاي بودجه الزم به ذكر است، حساب   

 بلندمدتدريافت تسهيالت مالي (: 2ثبت شماره)

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** وا ذارشدههايتضمن -حاابانتظامي

 
 

 ** هايوا ذارشدهتضمن -طرفحاابانتظامي

 

   **..ورانرك.

 
 

 ** تا نراامرالريدريرافرتريورلرردمردا

در مقابول  مربوو  نيوز   هواي   تامين و برداشت شود، هزينوه فوق از محل تسهيالت دريافتي مالي هاي كارمزد تسهيالت  كه هزينه در صورتي   

تخصويص يافتوه    از محول اهتبوار   بايسوتي هاي مذكور  صورت هزينه ايندر غير  ؛گردد ميحساب تسهيالت مالي دريافتي بلندمدت شناسايي 

قابول   هوا  ايون هزينوه  طبق استاندارد حسابداري بخش همومي مربو  هاي دوره شناسايي شود. البته چنانچه  مربو  تامين و به هنوان هزينه

 شود. ميمنظور دارايي آن باشد، به بهاي تمام شده واحد گزارشگر  هاي داراييانتساب به 

مربو  تاييديه دريافت و خزانه حساب منابع حاصل از تسهيالت مالي دريافتي به واريز(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** ازخراانرهمرطالرراا

 **..ورانرك.  



 ** ايكرترلمراوعوادهه-حاابانتظامي

**ايكرترلمراوعوادهه-طرفحاابانتظامي  
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از خزانهمالي فوق گام وصول تسهيالت به هن(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   **...ورانرك

  خراانرهازمرطالرراا

 

  **هاواوتابتراركرترلدريافتي-حاابانتظامي

 **ابترارواوتهادريافتيكرترل-انتظاميطرفحااب  

 شوند. اي شناسايي مي رويدادهاي مالي مربو  به مصرف وجوه مذكور طبق حسابداري همليات سرمايه   

 مالي سالدر پايان هر  تسهيالت مالي دريافتيشناسايي سود تضمين شده تحقق يافته  (:5ثبت شماره )

واحد گزارشگر باشد، ايون   هاي انتساب به دارييطبق استاندارد حسابداري بخش همومي مربو  قابل تسهيالت مالي دريافتي چنانچه سود تضمين شده  -1   

 گردد. ، در غير اين صورت اين مخارج به هنوان هزينه دوره شناسايي ميشود دارايي منظور ميآن مخارج به بهاي تمام شده 

دريافتيمالي تسهيالت هاي مالي  پرداخت اقسا  و هزينهباز(: 6) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** تا نراامرالريدريرافرتريورلرردمردا

   **سرادتضمن شردهپررداختري

 **ورانرك...  

هواي   ، حسواب مربوو   ص يافتهيدريافتي از محل اهتبار تخصمالي  تسهيالتسود تضمين شده و بديهي است؛ به هنگام بازپرداخت اقسا     

 شوند. نيز شناسايي ميالزم اي  بودجه

از سووي  مسوتقيما  اي انتفاهي واحد گزارشوگر،   هاي سرمايه هاي تملک دارايي ( چنانچه تسويه تعهدات تاييد شده طرح2-الف

 .شود دهنده تسهيالت مالي انجام اشخاص ارايه

موافقتنامه تبادل بودجه يا ابالغ هنگام به(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   **ايابرترررارسررمرايره

 **ايورادهرهابرترررارسررمرايره  

 اي تخصيص يافته نيز بايد به ميزان اهالميه تخصيص اهتبار طرح مورد نظر ثبت شود. اي اهتبار سرمايه هاي بودجه الزم به ذكر است، حساب   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

دارايرريدرهررريرانتركرمنرل/

 1وردياقتصاديدولتهاوهتفكنكطرقههايره
**   

**سرادتضمن شردهپررداختري  
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هاي واحد گزارشگر از سوي اشخاص ارايه دهنده تسهيالت مالي در صورت تسويه بدهي(: 2) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مرلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** هايوا ذارشدهتضمن -حاابانتظامي

 
 

 ** هايوا ذارشدهتضمن -طرفحاابانتظامي

 

  **يرترررداخرادپرهاواسرابرارح


 

 ** تا نراامرالريدريرافرتريورلرردمردا

  

   ** دهررفشرصرايمهرايررمرارسرترراب

 **ترامرنر شردهايابرترررارسررمرايره

اي، به ميزان تسهيالت مالي دريافتي، در سطح تفصيلي  منظور كنترل هملکرد منابع بودجه انتظامي زير به هنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. هاي مالي نگهداري مي واگذاري دارايي

   **كرترلمراوعوادههاي-حاابانتظامي

 ** كرترلمراوعوادههاي-طرفحاابانتظامي  

نگهوداري   دريافتي مالي تسهيالتاهتبار، به ميزان  بابت ها منظور كنترل هملکرد دريافتي انتظامي زير به هنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. مي

  **هاواوتابتراركرترلدريافتي-حاابانتظامي

 ** واوتابترارهاكرترلدريافتي-طرفحاابانتظامي  

شود.  كسور قانوني تعهدات تاييد شده در چارچوب موافقتنامه مزبور از محل اهتبار مربو  تامين و پرداخت ميسازد؛  خاطر نشان مي   

تسويه شود، حساب تسهيالت مالي دريافتي بلندمدت به ميزان كسور يادشده  مالي از محل تسهيالتفوق چنانچه كسور قانوني تعهدات 

 شود. اي مربو  نيز براي تسويه كسور يادشده شناسايي مي هاي بودجه حساب به هالوهيابد.  تسويه شده افزايش مي

 مالي سالدر پايان هر تسهيالت مالي دريافتي شناسايي سود تضمين شده تحقق يافته  (:3ثبت شماره )

واحود   واجود شوراي    هواي  مربو  قابل انتساب بوه داريوي  طبق استاندارد حسابداري بخش همومي تسهيالت مالي دريافتي چنانچه سود تضمين شده  -1   

 گردد. شود، در غير اين صورت اين مخارج به هنوان هزينه دوره شناسايي مي گزارشگر باشد، اين مخارج به بهاي تمام شده آن دارايي منظور مي

هايماليتا نااماليدريافتيوازپرداختاقااطوهايره(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** تا نراامرالريدريرافرتريورلرردمردا

 **سرادتضمن شردهپررداختري

 **ورانرك...  

هواي   حسواب بديهي است؛ به هنگام بازپرداخت اقسا  و سود تضمين شده تسهيالت مالي دريافتي از محل اهتبار تخصيص يافته مربوو ،     

 شوند. اي الزم نيز شناسايي مي بودجه

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

دارايرريدرهررريرانتركرمنرل/

   ** 1وردياقتصاديدولتهاوهتفكنكطرقههايره

**سرادتضمن شردهپررداختري  
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هاي مورتب  بوا    كه تسهيالت مالي راسا توس  دولت دريافت شود و مسئوليت تسويه آن نيز بر ههده دولت باشد، بدهي ب( در صورتي

حاصل از  منابعننده ك شود و واحد گزارشگر دريافت شناسايي ميمركز مديريت بدهي هاي همومي و رواب  مالي دولت در اين تسهيالت 

 نمايد. ، صرفا آن را به هنوان درآمدها )دريافتي از خزانه از محل اهتبارات تخصيص يافته( شناسايي ميفوقتسهيالت مالي 

 تسهيالت ماليکننده منابع حاصل از  واحد گزارشگر دريافت

موافقتنامه تبادل بودجه يا ابالغ هنگام به(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   **ايابرترررارسررمرايره

 **ايورادهرهابرترررارسررمرايره  

 اي تخصيص يافته نيز بايد به ميزان اهالميه تخصيص اهتبار طرح مورد نظر ثبت شود. اي اهتبار سرمايه هاي بودجه الزم به ذكر است، حساب

 اشخاص ارايه دهنده تسهيالت مالياز سوي واحد گزارشگر  هاي بدهيتسويه در صورت (: 2ثبت شماره)

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   **هاواسرادپرداختريحااب

 
 

 ** ايدريرافرتيوراوتبملنرااسررمايره

 
   ** ايمصرفشدهابترارسرمايه

 **ايترامرنر شردهسررمرايرهابرترررار 

اي، به ميزان تسهيالت مالي دريافتي، بوا   منظور كنترل هملکرد منابع بودجه انتظامي زير به هنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. هاي مالي نگهداري مي سطح تفصيلي واگذاري دارايي

   **ايكرترلمراوعوادهه-حاابانتظامي

 ** ايكرترلمراوعوادهه-انتظاميطرفحااب  

 سازد؛ كسور قانوني تعهدات تاييد شده بايستي در چارچوب موافقتنامه مزبور از محل اهتبار مربو  تامين و پرداخت شود. خاطر نشان مي   

 

 مرکز مديريت بدهي های عمومي و روابط مالي دولت -وزارت امور اقتصادی و دارايي 

شناسايي بدهي معادل تسهيالت مالي دريافتي (:1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** ارزشخرالررصانراشته

 ** تا نراامرالريدريرافرتريورلرردمردا  

 

 

 



 

171 

 

 ماليشناسايي سودهاي تضمين شده تحقق يافته تسهيالت مالي دريافتي در هر سال  (:2ثبت شماره )

 
به ميزان بازپرداخت اقسا  و سود تضمين شده تسهيالت مالي دريافتي(: 3) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** تا نراامرالريدريرافرتريورلرردمردا

  **سرادتضمن شردهپررداختري

 ** ارزشخرالررصانراشته  

 هاي ثبت مطابقاي مربو  به بازپرداخت اقسا  و سود تضمين شده تسهيالت مالي دريافتي بايد  الزم به ذكر است رويدادهاي مالي و بودجه    

توس  واحود گزارشوگر   هفتم  فصل از( اجاره اوراق حسابداري) دوازدهم در بند )پ(  بخش "اي بودجه اهتبار داراي گزارشگر واحد" به مربو 

هاي مربو  وزارت امور اقتصادي و دارايي بوا   كننده اهتبار تخصيص يافته شناسايي و اطالهات آن بر اساس ترتيبات مقرر در بخشنامه دريافت

هوالوه  بوراي آن دسوته از     بوه   هاي مالي همومي دولت ارسوال شوود.   ها و دارايي مطالبات، به مركز مديريت بدهيها و  موضوع گزارش بدهي

هاي قبل كه واحد گزارشگر دريافت كننده آن ملزم بوه تسوويه اقسوا  و سوود      هاي ناشي از دريافت تسهيالت مالي بلندمدت در سال بدهي

هواي موالي    ها و دارايي بايستي اطالهات مربو  به تسهيالت يادشده را به مركز مديريت بدهي باشد، واحد گزارشگر فوق تضمين شده آن نمي

از  "انتقاالت – درآمدها ساير"همومي ارايه و پس از دريافت تاييديه مربو  از آن مركز، حساب تسهيالت مالي دريافتي بلندمدت را با حساب 

نيز بايد پس از دريافوت اطالهوات مربوو  از واحودهاي گزارشوگر،      هاي مالي همومي  اراييها و د دفاتر خود خارج نمايد. مركز مديريت بدهي

 شناسايي نمايد. "انباشته خوالووص ارزش"را در مقابل حساب حساب تسهيالت مالي دريافتي بلندمدت 

هواي فنوي و    گوذاري و كموک   چنانچه تسهيالت مالي دريافتي خارجي از سوي واحدهاي گزارشگر، توس  سازمان سرمايهپ( 

 .شودبازپرداخت اقتصادي ايران 

الملليوهصاراوا هاوماساااون هاي اارشگرممك استوخشيازمراوعماليماردننازخادراازوانكواحد

تااندازمراوعداخليواحد اارشگريامراوعبماميدولتتامن شاد.اختوا مرواطميتامن نمايرد.وازپرد

توس  سازمان  دولت همومي المللي از محل منابع بين موسسات و ها بانک ازدريافتي  مالي تسويه تسهيالت كه صورتي ( در1-پ

 و شود مي شناسايي آن سازمان در تسهيالت اين با مرتب  هاي بدهي ،هاي فني و اقتصادي ايران انجام شود گذاري و كمک سرمايه

 محل از خزانه از دريافتي) درآمدها هنوان به را آن صرفا فوق، مالي تسهيالت از حاصل منابع كننده دريافت گزارشگر واحد

 .نمايد مي شناساييهمچون قسمت )ب( ( يافته تخصيص اهتبارات

هراي ذاريوكمكوازپرداختوا يادشدهازمحلمراوعبماميدولت،ابترارالز دروادههسازمانسرمايهدرصارا

هراوا وفرر ابتراروازپرداخرتاصرلچرانچه ردد.هايماليورآوردمياقتصاديوفريايرانتحتبراانتملكدارايي

موررب ردههراورهطرارمارتقنالنتوازپرداختآنئشاد،ماهايماتقنمدروادههآنسازمانورآوردتحتبراانوا 

هايفريواقتصاديايرانواياتينارتورهابمرال ذاريوكمكوراي اساس،سازمانسرمايهواشد.سازمانمذكارمي

 هايوازپرداختتع داايادشدهوهصاراذيلاقدا نمايرد.حااب

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** ارزشخرالررصانراشته

**سرادتضمن شردهپررداختري  
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تسهيالت مالي دريافتيبدهي معادل شناسايي  (:1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** انتقاالا–هراسرايررهرايررره

 ** ورلرردمرداارزيپررداختريتا نراامرالري  

 شناسايي سودهاي تضمين شده تحقق يافته تسهيالت مالي دريافتي در هر سال مالي (:2ثبت شماره )

الزم اهتبار تامين از شناسايي بازپرداخت اقسا  و سود تضمين شده تسهيالت مالي دريافتي پس(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

  ** تا نراامرالريپررداختريارزيورلرردمردا
 

**وررانرركپرررداخررتهررايررررره  


 ** ابترارهايرهمرصررفشرده

 ** ابتررارهرايرررهترامرنر شرده  

 الزامات مندرج در رهايتباشد؛  المللي به صورت ارزي مي بين موسسات و ها شايان ذكر است، با توجه به اين كه تسهيالت دريافتي از بانک   

 .  ضروري است از فصل هفتمارز(  تسعير )حسابداريدوم  و بيست بخشو ( 13) شماره همومي بخش حسابداري استاندارد

 

از محل منابع داخلي المللي  بين موسسات و ها بانک ازدريافتي ارزي  مالي تسويه تسهيالتمنابع الزم براي  كه صورتي ( در2-پ

واحد مزبور هاي مالي  صورتدر بايستي  ارزي مالي هاي مربو  به آن تسهيالت بدهي ،تامين شود تسهيالت كننده واحد دريافت

  .شود  شناسايي

ايرانضمانتوازپرداختوا واحددريافتكرردهراورب ردهاقتصاديوفريهايكمكو ذاريهسازمانسرمايهچرانچ

ودرصرارابرد پرداخرتآنازهايتضمنريدروادههآنسازمانوررآوردابتراروازپرداختآنتحتبراانوا ؛ نرد

شراد.مريانجرا المللريورن اماسااوهاوهوانكآنتاسطسازمانيادشدهپرداختكرردهمرواط،سايواحددريافت

كررردهواحددريافتهايفريواقتصاديايراناز ذاريوكمكسازمانسرمايهبراانمطالرااهايانجا شدهوهپرداخت

وهصاراذيرلدردفاترآنسازمانوازپرداختتع داايادشدهشراسايينارتوهواياتيكهشادتا ناامحاابمي

 .شاداقدا 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

   ** وردياقتصاديدولتهاوهتفكنكطرقههايره

**سرادتضمن شردهپررداختري  
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 ي خارجي پس از تامين اهتبار الزمها بازپرداخت تعهدات مربو  به وام(: 1ره )ثبت شما

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

  **ارزيدريافترياسرادوهاحااب
 

**وررانرركپرررداخررتهررايررررره  


 ** ابترارهايرهمرصررفشرده

 ** هرايرررهترامرنر شردهابتررار  

 

 كننده تسهيالت خارجي وصول مطالبات از واحدهاي دريافت(: 2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ هنوان حساب معين مبلغ هنوان حساب معين

  **وانكدريافت
 

**ارزيدريافترياسرادوهاحااب  


 ** وهاهارساليواوتمراوعبمامي

 ** دريافتوانك  

 باشد؛ رهايت استاندارد المللي به صورت ارزي مي بين موسسات و ها شايان ذكر است، با توجه به اين كه تسهيالت دريافتي از بانک   

 ارز( از فصل هفتم ضروري است. تسعير دوم )حسابداري و بيست و بخش( 13) شماره همومي بخش حسابداري



 

 

  

  

  بخش دوازدهمبخش دوازدهم

  اجـارهاجـاره  اوراقاوراقحسابداری حسابداری 
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 مقدمه -1

اوراق  ،گزارشگرواحد هاي قطعي  بدهيو تسويه دولت مالي منابع تامين  ،هاي پولي و مالي اجراي سياستدر راستاي    

اين اوراق به عنوان ابزار مالي  شود. منتشر مينامه اجرايي مربوط(  )طبق آيينهاي واجد شرايط  با پشتوانه دارايي اجاره

از بورس )فرابورس( از قابليت معامله در بازار بورس و يا خارج  محسوب شده و بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران

اي  هاي سرمايه هاي تملک دارايي عتبار مربوط به تسويه اصل و فرع اوراق اجاره مربوط به دولت و طرحا برخوردار است.

گذاران پرداخت  به سرمايه پس از تخصيص در مقاطع زماني مربوطهاي دولتي، در قوانين بودجه سنواتي برآورد و  شرکت

کشور يا  برنامه و بودجهمورد بر عهده سازمان  اوراق حسباين هاي انتشار  الزحمه کليه کارمزدها و حق شود. مي

 کننده از اين اوراق است.  هاي دولتي استفاده شرکت

به واحد گزارشگر مشخصي . در وضعيت اول باشد هاي دولت قابل تصور مي براي تسويه بدهي وضعيتبه طور کلي دو    

 مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولتتوسط ها  بدهيشناسايي  . در اين حالتها نيست آنمتولي شناسايي عنوان 

در . شود لحاظ مي وزارت امور اقتصادي و دارايياي  بودجهرديف در به تسويه آن اي مربوط  اعتبار بودجهو شده  انجام 

مربوط به تسويه آن اي  اعتبار بودجهو داشته ها وجود  بدهيبه عنوان متولي شناسايي معيني وضعيت دوم واحد گزارشگر 

کننده  واحد اجاره، ذيربط اي داراي اعتبار بودجه هاياين اساس واحد بر. گردد اي واحد مزبور اعمال مي رديف بودجهدر 

مطابق اين دستورالعمل اوراق اجاره را مربوط به مالي رويدادهاي مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولتدارايي و 

  نمايند. ميشناسايي و گزارش 

 

 

 هاسرفصل حساب -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب كل
 حساب ماهیت

 بستانكار بدهكار

 هاي ثابت مشهود دارايي

 * به تفكيك سال اي دارايـي اجـاره
 

 مربوط  به تفكيك دارايي اي  ارهـاستهالك انباشته دارايـي اج
 

* 

 و اشخاص، تاريخ سررسيد و مشخصات اوراق اجاره به تفكيك سال  تــعــهــدات اوراق اجــاره ها و اسناد پرداختني بلند مدت حساب
 

* 
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  اجارهاوراق حسابداری  -3

 ای بـودجـهاعـتبار  دارایواحـد گـزارشـگر 

 به اشخاص طلبكار واگذار شود.اوراق اجاره وجوه حاصل از فروش چنانچه  الف(
مرکز مدیریت ها توسط  ، شناسایی بدهینباشدهای دولت  بدهیشناسایی  متولیواحد گزارشگر مشخصی ( در صورتی که 1-الف

ای وزارت امور اقتصادی و  در ردیف بودجه اه ای مربوط به تسویه آن اعتبار بودجهانجام شده و  های عمومی و روابط مالی دولت بدهی

 شود. میلحاظ  دارایی

 مبنی بر فروش اوراق اجاره مربوط مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولتبا دریافت اعالميه (: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامي

 ** اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي  

 فروش اوراق اجارهبه هنگام دریافت وجوه حاصل از (: 2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ... بـانـک پـرداخـت 

 ** دريـافــتي بـابت عمليـات ...  

 های دولت تسویه و پرداخت بدهی(: 3ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ حساب معينعنوان  مبلغ عنوان حساب معين

   ** االتـانتق – اـهنهـزيـه رـايـس

 ** ... بـانـک پـرداخـت   

 

   ** مـصرف شـده ...اعـتـبـار 

 ** تـامـيـن شـده ...اعـتبـار   

ای مربوط به تسویه  اعتبار بودجه و ها وجود داشته باشد ( در صورتی که واحد گزارشگر معينی به عنوان متولی شناسایی بدهی2-الف

 واحد مزبور اعمال شود. ای ها در ردیف بودجه آن

 مبنی بر فروش اوراق اجاره مربوط مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولتبا دریافت اعالميه (: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** اي کنترل منابع بودجه -انتظاميحساب 

 ** اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي  

 به هنگام دریافت وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره(: 2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بـانـک پـرداخـت ... 

 ** ...دريـافــتي بـابت عمليـات   
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 های دولت تسویه و پرداخت بدهی(: 3ثبت شماره )
 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

 ها و اسـنـاد پـرداخـتـني / حسـاب

 هـاي تحقق يـافـتـه / ذخـيـره هـزيـنـه

 اي ذخـيـره تـعـهدات سـرمـايـه

**   

 ** بـانـک پـرداخـت ...   

 

   ** مـصرف شـده... اعـتـبـار 

 ** اعـتبـار ... تـامـيـن شـده  

 ( چنانچه اوراق اجاره به اشخاص طلبكار واگذار شود.ب
مرکز مدیریت بدهی های ها توسط  های دولت نباشد، شناسایی بدهی ( در صورتی که واحد گزارشگر مشخصی متولی شناسایی بدهی1-ب

ای وزارت امور اقتصادی و دارایی لحاظ  ها در ردیف بودجه ای مربوط به تسویه آن انجام شده و اعتبار بودجه عمومی و روابط مالی دولت

 شود. می

 واگذاری اوراق اجاره به اشخاصبه هنگام  (:1ثبت شماره )
 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** انتقـاالت – هـاهـزيـنه سـايـر

 ** ...دريـافــتي بـابت عمليـات   

 

   ** مـصرف شـده ...اعـتـبـار 

 ** اعـتبـار ... تـامـيـن شـده  

 

   ** اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامي

 ** اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي  

ها  ای مربوط به تسویه آن ها وجود داشته باشد و اعتبار بودجه بدهی( در صورتی که واحد گزارشگر معينی به عنوان متولی شناسایی 2-ب

 ای واحد مزبور اعمال شود. در ردیف بودجه

 به هنگام واگذاری اوراق اجاره به اشخاص(: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

 ها و اسـنـاد پـرداخـتـني / حسـاب

 هـاي تحقق يـافـتـه / هـزيـنـهذخـيـره 

 اي ذخـيـره تـعـهدات سـرمـايـه

**   

 ** ...دريـافــتي بـابت عمليـات   

 

   ** مـصرف شـده ...اعـتـبـار 

 ** اعـتبـار ... تـامـيـن شـده  
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   ** اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامي

 ** اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامي  

 
  ای مربوط اوراق اجاره توسط واحد دارای اعتبار بودجه شده تضمين تسویه اصل و سود پ(

  اوراق اجاره شده تضمين به هنگام تسویه اصل و سود(: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** تـامـيـن شـده... اعـتـبـار 

 ** تـخـصيص يـافـتـه... اعـتبـار   

 

   ** انتقـاالت – هـاهـزيـنه سـايـر

 ** ... بـانـک پــرداخـت   

 

   ** مـصـرف شـده ...اعـتـبـار 

 ** تـامـيـن شـده... اعـتـبـار   

 

 دارایـیكننده  ارهـاجگر ـزارشـگد ـواح

 های مورد اجاره بندی دارایی تغيير در طبقه(: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** اي دارايـي اجـاره

   ** اسـتهالک انبـاشـتـه ... 

 
 

نـامـه  بندي شيوه ها به تفکيک طبقه دارايـي

 ها دارايـي
** 

 ** اي اسـتهالک انبـاشـتـه دارايـي اجـاره  

بنادی دارایای مزباور را تعادیل و موراود را در       دارایی باید پس از انتقال مالكيت دارایی مورد اجااره، طبقاه   کننده  واحد گزارشگر اجاره   

 شود. ای تعدیل می های اجاره بندی دارایی پایان دوره اجاره، طبقههای مالی افشاء نماید. بدیهی است پس از  های توريحی صورت یادداشت

 ای های اجاره استهالک داراییشناسایی هزینه  (:2ثبت شماره )

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکيک طبقه هـزينـه

 ** اي اسـتهالک انبـاشـتـه دارايـي اجـاره  
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 مركز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت -وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 شناسایی بدهی معادل اوراق اجاره واگذارشده(: 1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ارزش خـالــص انباشته

 ** تـعـهـدات اوراق اجـاره  

ها در مقابل حساب ارزش خالص انباشاته   آن های دولت نباشد، ابتدا شناسایی اوليه چنانچه واحد گزارشگر مشخصی متولی شناسایی بدهی   

 شود. اعمال گردیده و سپس بدهی مزبور جایگزین حساب ارزش خالص انباشته در شناسایی رویداد فوق می

 شناسایی سود تضمين شده تحقق یافته اوراق اجاره در هر سال مالی (:2ثبت شماره )

 به ميزان تسویه اصل و سود تضمين شده اوراق اجاره(: 3ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** تـعـهـدات اوراق اجـاره

   ** سـود تضمين شـده پـرداختني

 ** ارزش خـالــص انباشته  

 گزارشگر واحد" به مربوط های ثبت مطابقباید ای مربوط به بازپرداخت اصل و فرد اوراق اجاره  الزم به ذکر است رویدادهای مالی و بودجه

کننده اعتبار  توسط واحد گزارشگر دریافتهفتم  فصل از( اجاره اوراق حسابداری) دوازدهم بخش (پ) در بند "ای بودجه اعتبار دارای

های مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی با مورود گزارش  تخصيص یافته شناسایی و اطالعات آن بر اساس ترتيبات مقرر در بخشنامه

 ارسال شود.مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت ها و مطالبات، به  بدهی

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ معينعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معين

   ** ارزش خـالــص انباشته

 ** سـود تضمين شـده پـرداختني  



 
 

 

 

 

  

  بخش سیزدهمبخش سیزدهم

  تسويه خزانهتسويه خزانه  سنادسنادااحسابداری حسابداری 
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 مقدمه -1

هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول در مقابل مطالبات قطعي  در راستاي تسويه بدهي   

اسناد تعهدي خاصي با عنوان اسناد تسويه خزانه نوع اول توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر و در اختیار اشخاص دولت، 

تسويه خزانه نوع اول و تحويل اسناد تسويه به اشخاص متقاضي توسط وزارت امور اقتصادي و  گیرد. با صدور اسناد يادشده قرار مي

هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي مشمول در مقابل مطالبات قطعي دولت به همان اشخاص تسويه و نتیجه به  دارايي، بدهي

شود. فرايندها و روش صدور اين  سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور اعالم مي ،دستگاه بدهكار، دستگاه طلبكار

پذيرد. دستگاه طلبكار و دستگاه بدهكار، رويدادهاي مرتبط با اين  نامه اجرايي و بخشنامه مربوط صورت مي اسناد بر اساس آيین

 نمايند. اسناد را مطابق بند )الف( اين بخش شناسايي مي

 به اين اشخاص بدهي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم با متقاضي اشخاص به دولت قطعي  بدهي عالوه، به منظور تسويه به   

 بانک به غیربانكي اعتباري موسسات و ها بانک هاي بدهي تسويه طريق )از غیربانكي اعتباري موسسات و ها بانک مركزي يا بانک

 اسنادبا صدور  .شود شده و به بانک مركزي تسلیم مي صادر وان اسناد تسويه خزانه نوع دومخاصي با عن تعهدي اسناد مركزي(،

هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي  ، بدهيو تسلیم آن به بانک مركزي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دومتسويه خزانه نوع 

ها و  ها و موسسات اعتباري غیربانكي )از طريق تسويه بدهي بانک بدهي اين اشخاص به بانک مركزي يا بانکدر مقابل مشمول 

و نتیجه به دستگاه بدهكار، سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات تسويه موسسات اعتباري غیر بانكي به بانک مركزي( 

داري  خزانهپذيرد.  نامه اجرايي و بخشنامه مربوط صورت مي ناد بر اساس آيینفرايندها و روش صدور اين اس شود. كشور اعالم مي

( و دستگاه بدهكار، رويدادهاي مرتبط با اين اسناد را مطابق بند مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولتكل كشور )

 نمايند. ( اين بخش شناسايي ميب)

 

 تعاريف و اصطالحات -2

 اسناد و اول نوع خزانه تسويه اسناد شامل و صادر مربوط مقررات و قوانین اجراي در كه خاصي تعهدي اسناد: خزانه تسویه اسناد

 .شود مي دوم نوع خزانه تسويه

با  مشمول متقاضي معوق دولت از اشخاص قطعي مطالبات تسويه منظور به كه خاصي تعهدي اسناد :اول نوع خزانه تسویه اسناد

 .شود مي به اشخاص مذكور صادر دولت قطعي  هاي بدهي

 و ها بانک به بانک مركزي يا متقاضي مشمول اشخاص تسويه بدهي منظور به كه خاصي تعهدي اسناد :دوم نوع خزانه تسویه اسناد

 قطعي  هاي مركزي( با بدهي بانک به غیربانكي اعتباري موسسات و ها بانک هاي بدهي تسويه طريق )از غیربانكي اعتباري موسسات

 .شود ميشده و به بانک مركزي تسويه  صادر ،به اشخاص مذكور دولت
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 ها سرفصل حساب -3

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  های غیرجاری بدهي

 * اشخاصوبهتفكيكسالهاواسنادپرداختنیبلندمدتسایرحساب هاواسنادپرداختنیبلندمدتحساب

  ارزش خالص

خـالصانـبـاشـتـهارزش
  *2(بنديبودجه)شمارهطبقهبهتفكيكاشخاصومشخصاتدرآمد1تسویهخزانهاسناد–تسـویـهمطالبات

 * بهتفكيكاشخاص3تسویهخزانهاسناد–هاتسـویـهبدهی

 های انتظامي حساب

بهتفكيكمنابع)عمومی/اختصاصیوسالجاري/دورهمتمم(ومشخصاتهابابتاعتبارکنترلدریافتی-حسابانتظامیهايانتظامیحساب

پروژهوردیف(-اي،مصوب/ابالغیوبرنامه/طرحاعتبار)هزینه/سرمایه

* 

 *هابابتاعتبارکنترلدریافتی-طرفحسابانتظامیهايانتظامیطرفحساب

 شود. به عنوان حساب موقت در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص منعکس و از ارزش خالص انباشته ابتدای سال واحد گزارشگر کسر مياسناد تسویه خزانه  - مطالباتحساب تسویه  -1

 قرار گرفته است. ای منابع عمومي مورد تسویه دستگاه طلبکار مدنظر بندی بودجه سطح تفصیلي مشخصات درآمد به منظور انعکاس شماره طبقه -2

 گردد. به عنوان حساب موقت در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص منعکس و به ارزش خالص انباشته ابتدای سال واحد گزارشگر اضافه مي اسناد تسویه خزانه – ها حساب تسویه بدهي -3

 تسويه خزانه اسنادحسابداری  -4

 تسويه خزانه نوع اول اسنادالف( 

 وزارت امور اقتصادی و دارایيبر اساس اعالم  تسویه اسنادصدور پس از  دستگاه طلبکار درقطعي دولت با مطالبات  ها تسویه بدهي(: 1) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تسويه خزانه اسناد – اتـطالبـمتـسـويـه 

 
 

 ** 1ها و اسنـاد دريـافـتـني حساب

 بورای شوده  تسوویه خزانوه صوادر     اسنادای، به میزان  منظور کنترل عملکرد منابع بودجه انتظامي زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  های حساب

 شود. نگهداری ميمربوط ، در سطح تفصیلي متقاضي اشخاص

   ** اي كنترل منابع بودجه -حساب انتظامي

 ** اي بودجه كنترل منابع -طرف حساب انتظامي  

ابتودا  با توجه به تاریخ ایجاد آن )قبل از اجرای حسابداری تعهدی یوا بعود از اجورای آن(    شناسایي نشده باشد،  مربوط به سال های قبلچنانچه مطالبات  -1

 شود. ميشناسایي و پس از آن ثبت فوق اعمال  "تعدیالت سنواتي"یا  "ها شناسایي اولیه دارایي"حساب در مقابل حسب مورد 

 وزارت امور اقتصادی و دارایي بر اساس اعالم تسویه اسنادصدور  س ازپ بدهکاردر دستگاه قطعي دولت ها با مطالبات  تسویه بدهي (:2) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تـامـیـن شـدهاعـتـبـار...

 
 

 ** يـافـتـهتـخـصیص ... اعـتبـار 

 

   ** ا و اسناد پرداختنيهـ حساب

 / هاي تحـقق يـافـتـه هـزيـنـهذخـیـره 

   ** اي ذخـیـره تـعـهـدات سـرمـايـه

 ** تسويه خزانه اسناد –هـا  تـسـويـه بـدهي  
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   ** اعـتـبـار ... مـصرف شـده

 ** اعـتـبـار ... تـامـیـن شـده  

 برای شده صادر خزانه تسویه اسناداعتبار، به میزان  بابت ها منظور کنترل عملکرد دریافتي به عنوان حساب موقت محسوب و بهانتظامي زیر   های حساب

 شوند. متقاضي اشخاص نگهداری مي اشخاص

   ** ها بابت اعتبار كنترل دريافتي -حساب انتظامي

 ** ها بابت اعتبار كنترل دريافتي -طرف حساب انتظامي  

با توجه به تاریخ ایجاد آن )قبل از اجرای حسابداری تعهدی یا بعد از اجرای آن( ابتودا  های قبل شناسایي نشده باشد،  سال بهچنانچه بدهي مربوط     

 شود. شناسایي و پس از آن ثبت فوق اعمال مي "تعدیالت سنواتي"یا  "ها بدهيشناسایي اولیه "حسب مورد در مقابل حساب 

تسوویه   اسنادهای در حال تسویه از محل  های داخلي الزم برای مطالبات و بدهي به منظور اعمال کنترل( قواعد کاربردی این نظام و 9بند )بر اساس    

تسویه خزانه، وضعیت مطالبوات و   اسنادپس از تکمیل تاییدیه صدور توانند  ميها، واحدهای گزارشگر طلبکار و بدهکار  خزانه و عدم تسویه نقدی آن

الزم به ذکر اسوت  تعیین نمایند.  "تسویه خزانه در حال صدور اسناد"های مورد تسویه خود را در سطح تفصیلي حساب موردنظر، تحت عنوان  بدهي

 باشد. های مالي الزامي مي های توضیحي صورت  تسویه خزانه در یادداشت اسنادافشای اطالعات 

 تسويه خزانه نوع دوم اسنادب( 

 های دولت در دستگاه بدهکار پس از صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایي تسویه بدهي(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اعـتـبـار ... تـامـیـن شـده

 
 

 ** ... تـخـصیص يـافـتـه اعـتبـار

 

   ** هـا و اسناد پرداختني حساب

 هاي تحـقق يـافـتـه/ ذخـیـره هـزيـنـه

   ** اي ذخـیـره تـعـهـدات سـرمـايـه

 ** تسويه خزانه اسناد -هـا  تـسـويـه بـدهي  

 

   ** اعـتـبـار ... مـصرف شـده

 ** اعـتـبـار ... تـامـیـن شـده  

اشخاص  برایتسویه خزانه صادر شده  اسنادای، به میزان  منظور کنترل عملکرد منابع بودجه انتظامي زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  های حساب

 شود. متقاضي، در سطح تفصیلي مربوط نگهداری مي

   ** اي كنترل منابع بودجه -حساب انتظامي

 ** اي بودجهكنترل منابع  -طرف حساب انتظامي  

 بورای  شده صادر خزانه تسویه اسناداعتبار، به میزان  بابت ها منظور کنترل عملکرد دریافتي انتظامي زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  های حساب

 شوند. متقاضي اشخاص نگهداری مي اشخاص

   ** ها بابت اعتبار كنترل دريافتي -حساب انتظامي

 ** ها بابت اعتبار كنترل دريافتي -طرف حساب انتظامي  

های قبل شناسایي نشده باشد، با توجه به تاریخ ایجاد آن )قبل از اجرای حسابداری تعهدی یا بعد از اجرای آن( ابتودا   چنانچه بدهي مربوط به سال   

در صورتي که واحود   شود. شناسایي و پس از آن ثبت فوق اعمال مي "تعدیالت سنواتي"یا  "ها بدهيشناسایي اولیه "حسب مورد در مقابل حساب 

های موالي عموومي انجوام     ها و دارایي ها توسط مرکز مدیریت بدهي های دولت نباشد، شناسایي اولیه بدهي گزارشگر مشخصي متولي شناسایي بدهي

ای و انتظوامي فووق در    بودجوه  های اقتصادی و دارایي لحاظ و تنها ثبتای وزارت امور  ها در ردیف بودجه ای مربوط به تسویه آن شده و اعتبار بودجه

 شود. دفاتر آن وزارتخانه اعمال مي
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 مرکز مديريت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت -وزارت امور اقتصادی و دارايی 

 به میزان اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادر شده(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معینعنوان 

   ** ارزش خالص انباشته

 ** ها و اسناد پرداختني بلندمدت سـايـر حساب  

ها در مقابل حساب ارزش خالص انباشته اعمال شوده   های دولت نباشد و شناسایي اولیه آن چنانچه واحد گزارشگر مشخصي متولي شناسایي بدهي   

 که بر اساس قوانین و مقررات مربووط،  عالوه، در صورتي شود. به جایگزین حساب ارزش خالص انباشته در شناسایي رویداد فوق ميباشد، بدهي مزبور 

 خالص ارزش" حساب جایگزین "ها در شرکت گذاری سرمایه" حساب محسوب شود، ها آن در دولت سرمایه عنوان افزایش به ها شرکت بدهي تسویه

 .شودمي فوق رویداد شناسایي در "انباشته



 

 
 

 

 

بخش چهاردهم 

 حسابداری اوراق مرابحه
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 مقدمه -1

)دینی( هستند که  دارندگان آن به صورت مشاع مالک داراییبه منظور تامین مالی منتشر و اوراق مرابحه اوراقی است که    

 را دارند. در بازار ثانویهقابلیت فروش قبل از سررسید این اوراق بازدهی ثابت داشته و  شود. میبر اساس قرارداد مرابحه ایجاد 

کند و نهاد واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق  مین مالی خود اقدام به انتخاب نهاد واسط میبانی برای تا ،اوراق مرابحهدر 

سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنها کاالی مورد نیاز بانی را از تولیدکننده شرکت تامین سرمایه، وجوه 

بانی متعهد بر این اساس  فروشد. نسیه به قیمت باالتر به بانی می ،)فروشنده( به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه

 برابردر ممکن است این اوراق به عالوه قیمت نسیه کاال را به دارندگان اوراق پرداخت نماید.  ،شود که در سررسید مشخص می

در این موضوع مرتبط با ادهای رویدو گزارش نحوه شناسایی های بانی مستقیما به اشخاص ذینفع واگذار گردد.  تسویه بدهی

 .این دستورالعمل تعیین شده است

 

 ها سرفصل حساب -2

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  جاريغیر بدهي هاي 

حساب ها و اسناد 

 بلند مدتپرداختني 
 *  اوراق مرابحهمشخصات و  ، تاریخ سررسيدبه تفكيك  سال، اشخاص اوراق مرابحه پرداختني

  حساب هاي انتظامي

 اوراق مرابحه -حساب انتظامي هاي انتظامي حساب
 مشخصات اوراق مرابحهو به تفكيك سال 

*  

 *  اوراق مرابحه  -طرف حساب انتظامي هاي انتظامي طرف حساب

هاي انتظامي حساب ها بابت اعتبار کنترل دریافتي -حساب انتظامي  اختصاصي و سال جاري/ دوره متمم( و مشخصات  منابع )عمومي/به تفكيك  

 پروژه و ردیف( -طرح ابالغي و برنامه/ اي، مصوب/ سرمایه اعتبار )هزینه/

*  

هاي انتظامي طرف حساب ها بابت اعتبار کنترل دریافتي  -طرف حساب انتظامي    * 
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 حسابداري اوراق مرابحه -3

 گزارشگر مسئول تسویه اوراق مرابحه باشد:که واحد  الف( در صورتي

 اوراق مرابحه واگذاري از محلدارایي  تحصیل صورت در (:1ثبت شماره )

 اشخاص ذینفع واگذار گردد.واحد گزارشگر، اوراق مرابحه مستقیما به هاي  بدهيبه منظور تسویه  چنانچه(: 2ثبت شماره )

 به میزان اوراق مرابحه اختصاص یافته به واحد گزارشگر: (2-1شماره ) ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اوراق مـرابحـه –حساب انتظامی 

 ** اوراق مـرابحـه -طرف حساب انتظامی   

 ها اوراق مرابحه به اشخاص و تسویه بدهی آنواگذاری  (:2-2شماره ) ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هـا و اسـنـاد پــرداخـتـنی حـساب

 
 

 ** رداختنیـه پـرابحـاوراق م

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 /ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

 ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقه ها موجودی
**   

 ** اوراق مـرابحـه پـرداختنی  

 

   ** اعـتبار ... مـصـرف شـده

 ** اعـتبار ... تـامـیـن شـده  

شده  اي، به میزان اوراق مرابحه واگذار منظور کنترل عملکرد منابع بودجه انتظامي زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. هاي مالي نگهداري مي توسط نهاد واسط در سطح تفصیلي واگذاري دارایي

   ** ای کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی

 ** ای کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی  

 واگزذار  مرابحزه  اوراق به میززان  اعتبار، بابت ها منظور کنترل عملکرد دریافتي انتظامي زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. واسط نگهداري مي نهاد توسط شده

   ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -حساب انتظامی

 ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -طرف حساب انتظامی  
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   ** اعـتبار ... مـصـرف شـده

 ** اعـتبار ... تـامـیـن شـده  

 

   ** اوراق مـرابحـه –طرف حساب انتظامی 

 ** اوراق مـرابحـه –حساب انتظامی   

اي، به میززان اوراق مرابحزه واگزذار شزده      منظور کنترل عملکرد منابع بودجه انتظامي زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. هاي مالي نگهداري مي توسط نهاد واسط در سطح تفصیلي واگذاري دارایي

   ** ای کنترل منابع بودجه -انتظامیحساب 

 ** ای کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی  

 واگزذار  مرابحزه  اوراق به میزان اعتبار، بابت ها منظور کنترل عملکرد دریافتي انتظامي زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. نگهداري مي  واسط نهاد توسط شده

   ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -حساب انتظامی

 ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -طرف حساب انتظامی  
 

 سود تضمین شده تحقق یافته اوراق مرابحه در هر سال ماليبدهي مرتبط با شناسایي (: 3ثبت شماره )

هاي واجد شرایط باشد، این  طبق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي قابل انتساب به دارایيچنانچه سود تضمین شده اوراق مرابحه  -1

 شود. مخارج به بهاي تمام شده آن دارایي منظور مي

 تسویه اصل و سود تضمین شده اوراق مرابحهبه میزان (: 4ثبت شماره )

 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** 1 بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** سـود تضمین شـده پـرداختنی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اوراق مرابحه پرداختنی

   ** سـود تضمین شـده پـرداختنی

 ** بـانـک ...  

 

   ** دهـرف شـصـم... تبار ـاع

 ** دهـن شـیـامـت ...تبار ـاع  
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 دولت مسئول تسویه اوراق مرابحه باشد:ب( درصورتي که 

 واحد گزارشگر دریافت کننده منابع حاصل از واگذاري اوراق مرابحه

 در صورت تحصیل دارایي از محل واگذاري اوراق مرابحه(: 1ثبت شماره )

 مرابحه مستقیما به اشخاص ذینفع واگذار گردد. هاي واحد گزارشگر، اوراق چنانچه به منظور تسویه بدهي(: 2ثبت شماره )

 به میزان اوراق مرابحه اختصاص یافته به واحد گزارشگر(: 2-1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اوراق مـرابحـه –حساب انتظامی 

 ** اوراق مـرابحـه -طرف حساب انتظامی   

  ها واگذاری اوراق مرابحه به اشخاص و تسویه بدهی آن(: 2-2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هـا و اسـنـاد پــرداخـتـنی حـساب

 
 

 ** دریافتی بابت عملیات ...

 

   ** اعـتبار ... مـصـرف شـده

 ** اعـتبار ... تـامـیـن شـده  

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 ها/ نامه دارایی شیوهبندی  ها به تفکیک طبقه دارایی

 ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه موجودی
**   

 ** دریافتی بابت عملیات ...  

 

   ** اعـتبار ... مـصـرف شـده

 ** اعـتبار ... تـامـیـن شـده  

به میزان اوراق مرابحه واگذار شده  اي، منظور کنترل عملکرد منابع بودجه انتظامي زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

 شوند. هاي مالي نگهداري مي توسط نهاد واسط در سطح تفصیلي واگذاري دارایي

   ** ای کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی

 ** ای کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی  
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   ** اوراق مـرابحـه –طرف حساب انتظامی 

 ** اوراق مـرابحـه –حساب انتظامی   

اي، بزه میززان اوراق مرابحزه     منظزور کنتزرل عملکزرد منزابع بودجزه      انتظامي زیر به عنزوان حسزاب موقزت محسزوب و بزه       هاي حساب

 شوند. نگهداري ميهاي مالي  واگذار شده توسط نهاد واسط در سطح تفصیلي واگذاري دارایي

   ** ای کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی

 ** ای کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی  

 

 مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت -وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 شناسایي بدهي معادل اوراق مرابحه واگذار شده(: 1ثبت شماره )

 شناسایي سود تضمین شده تحقق یافته اوراق مرابحه در هر سال مالي(: 2ثبت شماره )

 به میزان تسویه اصل و سود تضمین شده اوراق مرابحه(: 3ثبت شماره )

 واحد" به مربوط هاي ثبت باید مطابقاي مربوط به بازپرداخت اصل و سود تضمین شده اوراق مرابحه  الزم به ذکر است رویدادهاي مالي و بودجه   

کننده اعتبار  توسط واحد گزارشگر دریافتهفتم  فصل از( اجاره اوراق حسابداري) دوازدهم بخش (پ) در بند "اي بودجه اعتبار داراي گزارشگر

ها و  هاي مربوط وزارت امور اقتصادي و دارایي با موضوع گزارش بدهي تخصیص یافته شناسایي و اطالعات آن بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه

  .ارسال شود مرکز مدیریت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولتمطالبات، به 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته

 ** اوراق مرابحه پرداختنی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته

 ** سـود تضمین شـده پـرداختنی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اوراق مرابحه پرداختنی

   ** سـود تضمین شـده پـرداختنی

 ** ارزش خالص انباشته  



  

 

 

 

بخش پانزدهم 

 ازايحسابداري دریافت اوراق بدهی در 

 مطالبات واحد گزارشگر
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 مقدمه -1

نظیر اسناد خزانه  مطالبات خود اوراق بدهیدر ازاي واحد گزارشگر ، مربوط بر اساس قوانین و مقرراتدر برخی شرایط ممکن است    

رویدادهاي مرتبط با و گزارش اسالمی، اوراق اجاره یا اوراق مرابحه دریافت نماید. دستورالعمل حاضر به منظور تبیین نحوه شناسایی 

 است. گردیدهتدوین  داراي مجوز قانونی گزارشگر هايواحد براي مطالبات مقابلدریافت اوراق بدهی در 

 

 سرفصل حساب ها-2

ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل  
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

هاي غیرجاري دارایی   

1هاي آتـی دورهدرآمــد  هاي بلندمدت گذاري سرمایه و واحد پولی به تفکیک سال    * 

 شود. ها محسوب می گذاري آتی به عنوان کاهنده حساب سایر سرمایه هاي دوره حساب درآمد -1
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 مطالبات واحد گزارشگرازاي حسابداري دریافت اوراق بدهی در  -3

 به هنگام دریافت اوراق بدهی): 1ثبت شماره (     

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها گذاري هـرمایـر سـایـس

 ** ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب  

الزم به ذکر  شود. آتی منظور می هاي دورهبه حساب درآمد  آن التفاوت بیشتر باشد، مابه مطالباتاز مبلغ  بدهی چنانچه ارزش اسمی اوراق   
 .خواهد شددرآمد مربوط تعدیل برابر است به میزان تحقق درآمد مزبور در هر دوره مالی، این حساب در 

 

 در هر سال مالی بدهیتحقق یافته اوراق سود تضمین شده شناسایی  ):2ثبت شماره (     

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اسـناد دریـافـتـنیها و  حساب

 ** مربوطبندي  درآمدها به تفکیک طبقه  

الزم به ذکر است ثبت هاي مربوط به شناسایی و دریافت سود تضمین شده تحقق یافته تنها زمانی اعمال می گردد که واحد    
 گزارشگر بر اساس قوانین و مقررات مجاز به دریافت سود اوراق باشد.

 بدهیبه میزان دریافت اصل و سود تضمین شده اوراق  ):3ثبت شماره (     

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...

 ** ها و اسـناد دریـافـتـنی حساب  

 ** ها گذاري سـایـر سـرمایـه  

 به هنگام واریز منابع (عمومی / اختصاصی) به حساب خزانه و دریافت تاییدیه مربوط ):4ثبت شماره (    

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 وجـوه ارسـالی بابت منابع عمومی/
 وجـوه ارسـالی بابت منابع اختصاصی

** 
  

 ** بـانـک ...   



 

  

  

  همهمشانزدشانزدبخش بخش 

  حسابداري اوراق بهادارحسابداري اوراق بهادار
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 ها حساب سرفصل -1

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

 هاي جاري دارایی
 

 ها موجودي
 * به تفکیک نوع و تعداد اوراق بهادار اوراق بـهـادار –ها  سایـر موجودي

 
 * به تفکیک نوع و تعداد اوراق بهادار گردان اوراق بـهـادار تنخواه  –ها  سایـر موجودي

 
 هاي جاري بدهی

 
 بهادار به تفکیک نوع و تعداد اوراق بـدهی بـابـت اوراق بـهـادار هاي جاري سایر بدهی

 
* 

 

 حسابداري اوراق بهادار -2

 به هنگام دریافت اوراق بهادار): 1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اوراق بـهـادار –ها  ر موجوديـایـس

 ** بـدهی بـابـت اوراق بـهـادار  

 اوراق بهادار به واحدهاي تابعهگردان  تنخواهواگذاري در صورت ): 2ثبت شماره (
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ادارـهـردان اوراق بـگ واهـخـنـت

 ** اوراق بـهـادار –ها  ایـر موجوديـس  

 شود. گردان اوراق بهادار نیز ثبت فوق انجام می بدیهی است؛ به هنگام ترمیم تنخواه   

 اوراق بهادارو یا مصرف  فروشدر صورت ): 3ثبت شماره (
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ... 

 ** بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

 
  ** بـابـت اوراق بـهـادار بـدهی

 
 ** اوراق بـهـادار –ها  ایـر موجوديـس  

 ** گـردان اوراق بـهـادار تـنـخـواه  
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 به هنگام واریز درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار به حساب خزانه ):4ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بابت منابع عمومیوجوه ارسالی 

 ** بـانـک ...   

 ها بستن حساب): 5ثبت شماره (
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

 ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  
 

  ** بـدهی بـابـت اوراق بـهـادار
 

 ** اوراق بـهـادار –ها  سـایـر موجودي  

 ** گـردان اوراق بـهـادار تـنـخـواه  
 



 
 

 
 
 
 

  

  

  هفدهمهفدهمبخش بخش 

 تعهداتتعهدات  وو  دیوندیون  تهاترتهاتر  وو  تسویهتسویهحسابداري حسابداري 
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 مقدمه -1
 هاي طرح هاي دارایی و اموال سهام، واگذاري محل از دولتی اجرایی هاي دستگاه تعهدات و دیون تهاتر اخیر هاي سال در   

 هاي دستگاه هاي بدهی تسویه براي دولت صالح و صرفه جهت در مطلوب روشی عنوان به یافته خاتمه و تمام نیمه

 در الذکر فوق طرق از تعهدات و دیون تسویه و تهاتر دولتی بخش در اساس این بر. است شده بینی پیش دولتی، اجرایی

 شده محول اجرایی هاي دستگاه به موضوعه مقررات و قوانین سایر و اخیر هاي سال بودجه قوانین در مندرج تکالیف قالب

 ماده) 35( بند) الف( جزء و 1389 سال بودجه قانون واحده ماده) 8( بند) 3-الف( جزء به توان می نمونه براي. است

 تسویه و پرداخت در دولت نقدینگی محدودیت به توجه با بنابراین. نمود اشاره کشور کل 1390 سال بودجه قانون واحده

 ارتقاي مردم، عموم سطح در مالکیت گسترش واسطه به و اجتماعی عدالت تامین منظور به و خود دیون و تعهدات

 در تعاونی و خصوصی بخش سهم افزایش تکنولوژیک، و انسانی و مادي منابع وري بهره و اقتصادي هاي بنگاه کارایی

 راستاي در قانونی الزام و تکلیف نیز و اقتصادي هاي فعالیت تصدي در دولت مدیریتی و مالی بار کاستن و ملی اقتصاد

 توسعه برنامه از موادي اصالح قانون( دولتی هاي شرکت سهام واگذاري و سازي خصوصی طریق از دولت سازي کوچک

 تدوین ،)اساسی قانون) 44( اصل کلی هاي سیاست اجراي و ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي

 و اموال سهام، واگذاري محل از دولت تعهدات و دیون تسویه و تهاتر مالی عملیات ثبت براي حسابداري دستورالعمل

 .است ضروري یافته خاتمه و تمام نیمه هاي طرح هاي دارایی

 

 سر فصل حساب ها -2

  

 ها حسابسطوح تفصیلی  حساب معین حساب کل
 حساب ماهیت

 بستانکار بدهکار

 حساب هاي انتظامی
 

ماهیت منابع (درآمد/واگذاري جاري/ دوره متمم)،  (سال به تفکیک اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی هاي انتظامی حساب

اي/ واگذاري دارایی هاي مالی) و مشخصات منابع (شماره  هاي سرمایه دارایی

 اي) بندي بودجه طبقه

* 
 

 *  اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی هاي انتظامی طرف حساب

 ،)سنواتی/ متمم دوره/ جاري سال و اختصاصی/ عمومی( منابع تفکیک به ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -حساب انتظامی هاي انتظامی حساب

 و پروژه - طرح/  برنامه و ابالغی/ مصوب اي، سرمایه/ هزینه( اعتبار مشخصات

 )ردیف

*  

 *  ها بابت اعتبار کنترل دریافتی  -طرف حساب انتظامی هاي انتظامی طرف حساب
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  تعهدات و دیون تهاتر و تسویه حسابداري -3
 واحدهاي گزارشگرمتعلق به سایر هاي  تسویه تعهدات واحد گزارشگر (معادل خالص مطالبات) از محل واگذاري سهام یا دارایی ):1ثبت شماره (

کسور قـانونی   درضمنشوند.  شناسایی میپیش از ثبت مذکور الزم اي  هاي بودجه حسابو مربوط به ایجاد تعهدات  رویدادهايبدیهی است،    

 گزارشگر واحد همچنین. در چارچوب موافقتنامه مزبور از محل اعتبار تخصیص یافته مربوط تامین و پرداخت شود بایستیتعهدات تایید شده 

آن  دفاتر از "انتقاالت  – ها هزینه سایر" حساب مقابل در مربوط هاي دارایی نمودن خارج ضمن بایستی واگذارشده هاي دارایی یا سهام مالک

 .نماید اعمال نیز را زیر ثبت ها، آن واگذاري زیان و سود تعیین و واحد

همـان  متعلق بـه  هاي  سهام یا سایر داراییاز محل واگذاري  )مطالبات (معادل خالصواحد گزارشگر که تعهدات  در صورتی): 2ثبت شماره(

 واحد گزارشگر تسویه شود.

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسـنـاد پـرداخـتـنـی حـساب

 ** ...  عملیاتدریافــتی بـابـت   

 
   ** مصرف شده ...اعتبار 

 ** تامین شده ...اعتبار   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی

 ** کنترل منابع بودجه اي -انتظامیطرف حساب   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** پـرداخـتـنـی ها و اسـنـاد حـساب
   ** هـا ذخـیـره کـاهـش ارزش دارایـی

   ** ها ذخیره کاهش ارزش موجودي
   ** ..  ه .ـتـاشـبـهالك انـتـاس
 ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی  

 ** بندي اقتصادي دولت طبق طبقه ها موجودي  

 **  دارایــی در جــریـان تــکمـیـل  

 

   ** مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی

 ** انتقـال از سـایـر اقـالم ارزش خـالـص  
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ها (سایر  هزینهبه عنوان  بایستیمربوط التفاوت  مابه ،باشدمورد نظر تعهدات مبلغ واگذار شده بیش از ارزش دفتري دارایی که  در صورتی   

به عنوان  بایستیالتفاوت مربوط  ارزش دفتري دارایی واگذار شده کمتر از مبلغ تعهدات مورد نظر باشد، مابهو چنانچه شناسایی ها)  هزینه

محل  در چارچوب موافقتنامه مزبور از بایستیدر ضمن، کسور قانونی تعهدات تایید شده  شود.شناسایی درآمدهاي دولت (سایر درآمدها) 

 اعتبار مربوط تامین و پرداخت شود.

 
   ** اي مصرف شده اعتبار سرمایه

 ** اي تامین شده اعتبار سرمایه  
 واگذاري تفصیلی سطح با شده، تسویه تعهدات میزان به اي، بودجه منابع عملکرد کنترل منظور به و محسوب موقت حساب عنوان به زیر انتظامی  هاي حساب

 .شوند می نگهداري اي سرمایه هاي دارایی

   ** کنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی

 ** کنترل منابع بودجه اي -طرف حساب انتظامی  

 شوند. شده نگهداري می تسویه تعهدات به میزان اعتبار، بابت ها منظور کنترل عملکرد دریافتی انتظامی زیر به عنوان حساب موقت محسوب و به  هاي حساب

   ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -حساب انتظامی

 ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -طرف حساب انتظامی  



 
 

 
 
 

  

  هجدهمهجدهمبخش بخش 

 فاینانسفاینانس  اعتبار اسنادي واعتبار اسنادي وحسابداري حسابداري 
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  مقدمه -1
میزان پرداختی خریدار به شود و شامل  ارایه میکه به خریدار و فروشنده باشد  میبانک سوي اعتبار اسنادي تعهدي از    

. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام استموقع  بهارسال  و فروشنده
مورد  اسنادي اغلب در معامالت بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی اعتبار مبلغ خرید را بپردازد.
 .استفاده قرار می گیرد

احتمالی از اهمیت باالیی  هاي هاي خریدار و فروشنده و رفع اختالف ولیتو مسمبادالت بین المللی تعیین وظایف در    
و برخوردار است. این قواعد بر نقطه انتقال مخاطرات از فروشنده به خریدار و در نتیجه تعیین مالکیت کاال نیز موثر است 

تبعیت آن باید در اجرا از الزامات مقرر شده در  ،مابین از اصطالحات اینکوترمز استفاده شود فی هاي در توافقچنانچه 
یدیه که کاالهاي یافت تایاسنادي است تا زمان در اعتبار به نیابت از خریدار که نگهدارنده بانک نیز همچنینشود. 

 .نماید نمیرا پرداخت مربوط وجه  ،خریداري شده حمل شده اند
طور موقت از ابتداي گشایش اعتبار تا هنگام رسیدگی به اسناد دریافت کاال توسط اداره رسیدگی  پرونده سفارشات به   

خرید) در طی چند مرحله به اداره رسیدگی ارسال مانند ( که اسناد مربوط به یک فعالیت شود. درصورتی نگهداري می
هاي الزم نسبت به مدارك مربوط به سفارش خرید اعمال گردیده و در قسمت رسیدگی  در هر مرحله رسیدگی ،شود

هاي نهایی کلیه  شود تا هنگامی که سایر اسناد دریافت گردد که در این مرحله پس از کنترل طور موقت بایگانی می به
 گردد. رسال میاسناد به اداره دریافت و پرداخت یا اداره صدور سند مربوطه ا

حساب خرید مربوط تا پایان ماه به امور مالی نرسیده باشد.  که اقالم خریداري، به دستگاه تحویل ولی صورت در مواردي   
هاي الزم را تا اخذ فاکتور اعمال نماید. اسناد مربوط به خریدهاي  اداره رسیدگی موظف است از طریق تدارکات پیگیري

هاي الزم و تهیه کپی، براي پرداخت و یا صدور سند به  شوند پس از رسیدگی تحویل می خارجی که به اداره رسیدگی
ادارات مربوطه فرستاده شده و کپی آنها در پرونده مربوط به آن سفارش جهت محاسبه قیمت تمام شده اقالم خریداري 

 شود.  شده در اداره رسیدگی بایگانی می
 

 فاینانساعتبار اسنادي و  هاي حساب  سرفصل -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 حساب ماهیت

 بستانکار بدهکار

 غیرجاريهاي  دارایی
 

 پیش پرداخت اعتبار اسنادي هاي ثابت مشهود دارایی
به تفکیک نوع منابع (عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع)، سال، اشخاص، مشخصات 

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

 

 هاي جاري بدهی
 

 ها و اسناد پرداختنی حساب

 1اي حاصل از عملیات مبادله
 اعتبار اسنادي -ها و اسناد پرداختنی حساب

 موضوع بدهی ،به تفکیک نوع منابع (عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع)، سال، اشخاص

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

 شود. میبندي  ها و اسناد پرداختنی بلندمدت طبقه حساببلندمدت باشد، در  که ماهیت تعهدات اعتبار اسنادي در صورتی -1
 
 



٢٠٣ 
 

 فاینانساعتبار اسنادي و حسابداري  -3

 .و پرداخت شودمین هاي مربوط در سال جاري تا در صورتی که اعتبار الزم براي خرید سفارشالف) 

هاي اعتبار اسنادي و طی  پس از وصول مبلغ ریالی قرارداد منعقده با بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بابت سفارش): 1ثبت شماره(
سفارش از هاي ثبت  پرداخت، کارمزد و سایر هزینه ...)، به میزان مبلغ پرداختی بابت پیش مراحل قانونی الزم (انجام سفارش,گشایش اعتبار و

 گردد. مربوط شناسایی میواحد گزارشگر در دفاتر  بیل بیمه کاال، ترخیص کاال و ...ق

 .باشداي قابل استفاده میهاي سرمایهحساب مذکور حسب مورد براي اعتبار هزینه یا اعتبار تملک دارایی -1    

 صورتی در شوند، می نامیده متقاضی دستگاه که دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه وارداتی کاالهاي و خدمات خرید براي   

 ذیربط هاي هزینه سایر و بازرگانی سود و گمرکی عوارض و حقوق و بانکی هاي هزینه و آن مبلغ کل معادل که شد خواهد افتتاح اسنادي اعتبار

 مرکزي بانک به متعلقه بانکی هاي هزینه و ارزي هاي هزینه ریالی معادل و مینتا مربوط مالی سال یافته تخصیص مصوب اعتبار محل از

 باشد. شده پرداخت مورد حسب عامل بانک  یا ایران اسالمی جمهوري

  فوقبه هنگام دریافت سفارش  ):2ثبت شماره ( 

در فصل دوم و یا چهـارم ایـن نظـام     ها بدهیهاي مربوط به تسویه  هاي ایجاد شده در رویداد فوق، بر اساس ثبت تسویه بدهی ،بدیهی است   
 شناسایی خواهد شد.

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  تامین شده 1...اعتبار 

 ** تخصیص یافته    ...اعتبار   
 

   ** پیش پرداخت اعتبار اسنادي

 ** ...بـانـک پـرداخـت   

 
   ** هاي غیر قطعی بابت پرداخت ...اعتبار 

 ** تـامیـن شـده     ...اعـتـبـار   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها دارایی نامه شیوهبندي  به تفکیک طبقه ها موجودي
   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

 ** پـیـش پـرداخـت اعـتبار اسنادي  

 ** رداختنیـاد پـا و اسنـه حساب  

 ** بـانـک پـرداخـت ...  

 

   ** مـصـرف شـدهاعـتـبـار ... 

 ** هاي غیر قطعی اعتبار ... بابت پرداخت  

 ** اعـتـبـار ... تـامیـن شـده      
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 مین اعتبار و تسویه شود،هاي بعد تا دریافت و تعهدات آن در سالچنانچه موضوع سفارش در سال جاري ب) 
 پس از دریافت موضوع سفارش): 1ثبت شماره(

 
هاي بعـد   جا در سال که به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها باید تدریجا و یا به طور یک در مورد آن قسمت از خدمات و کاالهاي وارداتی   

دریافت بهاي کاالها و خدمات مزبور با  به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بدون پیش

در صـورت تسـویه   همچنـین   باشـد.  هاي مربوط مجاز مـی  ی اعتبار الزم در بودجه سالبین بر پیشمشعر  کشوربرنامه و بودجه سازمان تعهد 

تسـویه  در خصـوص  مـوردنظر  اي  بودجههاي  حسابص یافته سال(هاي) بعد، رویدادهاي مالی و یتعهدات اعتبار اسنادي از محل اعتبار تخص

 شوند. میشناسایی طبق حسابداري عملیات مربوط مذکور  هاي بدهی

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها دارایی نامه شیوهبندي  به تفکیک طبقه ها موجودي
   ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی

 ** اعتبار اسنادي -ها و اسناد پرداختنی حساب  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوزدهمنوزدهمبخش بخش 

 وجوه یارانهوجوه یارانهحسابداري حسابداري 
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 مقدمه  -1

براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارایی ابالغ گردید، سازمان  1388ها که در سال  هدفمند کردن یارانهمطابق قانون    
هاي قانونی مربوط (حساب سرپرست خانوارها و ...) شده است.  مکلف به پرداخت وجوه یارانه به حسابها  یارانههدفمندي 

هاي مالی این سازمان تهیه  مربوط به فرایند فوق در صورتروش حسابداري حاضر به منظور شناسایی رویدادهاي مالی 
 است. گردیده

 
 ها حساب سرفصل -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

 هاي جاري دارایی
 

 * هاي بانکی  به تفکیک مشخصات حساب بـانک پرداخت وجـوه یـارانـه موجودي نقد
 

 درآمدها
 

 به تفکیک مشخصات اعتبار (مصوب/ ابالغی و برنامه/ ردیف) دریافتی بابت وجوه یارانه خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته از دریافتی
 

* 

     

 وجوه یارانهحسابداري  -3

 .شود به هنگام دریافت وجوه یارانه از خزانه، ثبت ذیل شناسایی می): 1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معینعنوان 

   ** بــانـک پـرداخـت وجــوه یــارانــه

 ** دریــافتی بـابـت وجـوه یـارانـه  

زمان با قطعی شدن آن  ها را هم پس از تامین اعتبار الزم، تعهدات مربوط به یارانه بایستیها  سازمان هدفمندي یارانه): 2ثبت شماره (

 به صورت ذیل شناسایی نماید.  (تحمل هزینه)

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب  

هاي  کاهش یافته و حسب مورد حسابها و اسناد پرداختنی مربوط  پس از پرداخت تعهدات شناسایی شده، حساب): 3ثبت شماره (

 .شوند اي الزم نیز شناسایی می بودجه

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

  ** ها و اسـناد پرداخـــــــتنی حساب
 

 ** بــانـک پـرداخـت وجــوه یــارانــه  
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   ** اعتبار هزینه مصرف شده

 ** شده اعتبار هزینه تامین  

هاي ذیل  ..)، ثبتها و . در صورت استرداد بخشی از وجوه واریزي به حساب بانک مربوط (به دلیل مسدود بودن حساب): 4ثبت شماره (

 شود. شناسایی می

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هـزیـنــهبــانـک پـرداخـت 

 ** پرداخـــــــتنیها و اسـناد  حساب  
 

   ** اعتبار هزینه تخصیص یافته

 ** اعتبار هزینه مصرف شده  
اي فوق با ثبت معکوس شناسایی خواهند شد.  هاي مالی و بودجه ي مذکور پرداخت گردد، حساب چنانچه تعهدات شناسایی شده   

اي مربوط در سطح تفصیلی با عنوان انتقالی  هاي بودجه در صورتی که تسویه تعهدات فوق مربوط به سال قبل باشند، حساب ،است بدیهی

 شناسایی خواهند شد.

 



 
 

 
 

 

 

  

  بیستمبیستمبخش بخش 
 ارزش افزودهارزش افزودهو عوارض و عوارض مالیات مالیات حسابداري حسابداري 
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 ها سرفصل حساب -1

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار
  هاي جاري دارایی

  * هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده نقد موجودي

اسناد دریافتنی  و ها حساب

 اي حاصل ازعملیات مبادله
  * اشخاص و دوره مالیاتی ،به تفکیک سال مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات

  هاي جاري بدهی

پرداختنی  اسناد و ها حساب

 اي حاصل از عملیات مبادله
 مالیات و عوارض ارزش افزوده  فروش کاال و خدمات

سال، دوره نوع منابع (عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع)،  به تفکیک

 -طرحمالیاتی، اشخاص و مشخصات اعتبار (مصوب/ ابالغی و برنامه/ 

 / نوع سایر منابع و ردیف) پروژه

 * 

 
 ارزش افزوده و عوارض مالیاتحسابداري  -2

 باشد: پذیر می حسابداري مالیات و عوارض ارزش افزوده در حاالت ذیل امکان
 که مودي موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشد. واحد گزارشگرخرید کاال یا دریافت خدمات توسط  –حالت اول 

خرید کاال یا دریافت خدمات توسط دستگاه اجرایی مزبور پرداخت  گردد، مالیات و عوارض یاد براي رتی مالیات و عوارض ارزش افزوده در صو   
 شود. شده به بهاي تمام شده کاال و یا خدمات مربوط اضافه می

 که مودي موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. واحد گزارشگرفروش کاال یا ارایه خدمات توسط  -حالت دوم
وصول شود و یا وصول نشود و یا بخشی از آن وصـول گـردد،    ارایه خدمت، مالیات و عوارض کال چنانچه به هنگام فروش کاال و): 1( ثبت شماره

 .شود انجام می واحد گزارشگرحسب مورد ثبت زیر (معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات) در دفاتر 

بـت مالیـات و عـوارض ارزش    دهنـده بـدهی با   در پایان دوره مالیاتی مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نشان): 2( ثبت شماره
 .شود زیر انجام می  هاي مالیاتی و تسویه آن ثبت افزوده بوده که پس از واریز آن به حساب

 

اقدام به خرید کاال و خدمات اي  هاي سرمایه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از محل اعتبار طرح تملک دارایی واحد گزارشگردر مواردي که    
 گردد. نظر منظور می مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نماید، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط، به بهاي تمام شده طرح مورد

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده
   ** ها و اسناد دریافتنی حساب

 ** مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات
 ** بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  



 

٢١٠ 
 

 توضیحات: 
ها  ) قانون محاسبات عمومی کشور توسط اداره کل خزانه و یا خزانه معین استان76الف) حساب بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق ماده (

 گردد. هاي اجرایی به این حساب واریز می افتتاح و کلیه وجوه دریافتی از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط دستگاه

) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مودیان مشمول قانون موظفند در زمان مقرر نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مذکور 21ب) طبق ماده (

 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.23اقدام کنند و درصورت عدم پرداخت، مشمول جریمه ماده (

که مودي موضوع قانون مالیات بر ارزش  واحد گزارشگربه منظور فروش توسط  خرید کاال یا دریافت خدمات -حالت سوم 

 افزوده می باشد.

به هنگام خرید کاال یا دریافت خدمات، چنانچه مالیات و عوارض کًال پرداخت شود و یا پرداخت نشود و یا بخشی از آن پرداخت ): 1ثبت شماره (

 .شود انجام می واحد گزارشگر(معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات) در دفاتر  هاي زیر گردد، حسب مورد ثبت

دریافت که خرید کاال یا  اشد، بدیهی است در صورتیب اي قابل استفاده میهاي سرمایهتملک داراییاعتبار حساب مذکور حسب مورد براي اعتبار هزینه یا  -1
 خدمت از محل سایر منابع صورت گیرد نیازي به ثبت فوق نخواهد بود.

چنانچه به هنگام فروش کاال و ارائه خدمت، مالیات و عوارض کالً وصول شود ویا وصول نشود و یا بخشی از آن وصول گردد ): 2( ثبت شماره
 شود: انجام می واحد گزارشگرخدمات) در دفاتر حسب مورد ثبت زیر (معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تامین شده 1...اعـتبـار 

 ** تخصیص یافته... اعـتبـار   
 

   ** مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات
 ** ها و اسـناد پرداخـتنی حساب  
 ** ... بــانــک   

 
   ** مـصـرف شـده ...اعـتبـار 

 ** تامین شده ...اعـتبـار   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده
   ** ها و اسناد دریافتنی حساب

 ** مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات  
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پایان دوره مالیاتی مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات از مانده حساب مالیات و  در صورتی که در): 3( ثبت شماره
دهنده بدهی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده است که پس از واریز و تسویه آن  عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات بیشتر باشد، نشان

 .شود ثبت زیر انجام می

بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب بانک مربوط واریز و  مانده حساب پس از تسویه بدهی مالیاتی، وجوه باقی): 4( ثبت شماره
 .شود زیر اعمال می هاي ثبت

در صورتی که در پایان دوره مالیاتی مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات از مانده حساب مالیات و ): 5( ثبت شماره
 .شود است و به صورت ذیل شناسایی می واحد گزارشگردهنده طلب  عوارض ارزش افزوده فروش بیشتر باشد، نشان

 شود. مالیاتی نگهداري میها و اسناد دریافتنی به تفکیک سال و دوره  الزم به ذکر است؛ معین سرفصل حساب    

شود، طلب  ) قانون مالیات بر ارزش افزوده استرداد17) ماده (1اجرایی طبق تبصره ( هاي در صورتی که طلب تایید شده دستگاه): 6( ثبت شماره
 شود. ذکور به صورت زیر شناسایی میم

 تانکاربس بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات
 ** بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  

 ** مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ... بــانــک 

 ** بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  
 

   ** تخصیص یافته... اعـتبـار 

 ** مـصـرف شـده... اعـتبـار   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد دریافتنی حساب
   ** مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات

 ** مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** . ...ک ــانــب
 ** ها و اسناد دریافتنی حساب  
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 گردد. بدیهی است پس از تایید طلب مالیاتی، وجوه حساب بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب بانک پرداخت مربوط واریز می   

هاي قبل تهاتر  در پایان دوره مالیاتی، تمام یا بخشی از بدهی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده با طلب دورهکه  در صورتی): 7( ثبت شماره

 .شود شود، رویداد مذکور به صورت زیر شناسایی می

به حساب  بایستیالزم به ذکر است که پس از تسویه بدهی مالیاتی و تعیین طلب مالیاتی، وجوه حساب بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده    

 بانک پرداخت مربوط واریز شود.

 ها در پایان دوره مالی بستن حساب): 8( ثبت شماره

 دوره بعد افتتاح می شود.بدیهی است، حساب هاي فوق با ثبت معکوس در ابتداي    

 .شود ذیل انجام می  از سازمان امور مالیاتی در سال بعد ثبت واحد گزارشگربه هنگام دریافت مبلغ طلب ): 9ثبت شماره (

 .شود می به هنگام واریز طلب وصول شده به حساب خزانه و اخذ تاییدیه مربوط ثبت زیر انجام): 10( ثبت شماره

 
   ** تخصیص یافته... اعـتبـار 

 ** مـصـرف شـده...  اعـتبـار  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات
 ** مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات  
 ** ها و اسناد دریافتنی حساب  
 ** بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خـالــص انباشته
 ** ها و اسناد دریافتنی حساب  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ... بــانــک 
 ** ها و اسناد دریافتنی حساب  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** عمومی منابعوجوه ارسالی بابت 
 ** ... بــانــک   
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مانده بدهی مالیاتی  مالیاتی سال قبل با بدهی مالیاتی سال جاري تهاتر شود، باقی طلبدر پایان دوره مالیاتی، که  در صورتی): 11ثبت شماره (
 .شود می به صورت زیر اعمال حسابتسویه و 

 

 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات
   ** عمومی منابعوجوه ارسالی بابت 

 ** مالیات و عوارض ارزش افزوده  خرید کاال و خدمات  
 ** ها و اسناد دریافتنی حساب  
 ** بـانک مـالیـات و عوارض ارزش افـزوده  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیست و یکمبیست و یکمبخش بخش 

وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و حسابداري حسابداري 

  هاي فاقد سند رسمیهاي فاقد سند رسمی  ساختمانساختمان
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 مقدمه  -1

هاي فاقد سند رسمی،  اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان ) آیین نامه17طبق ماده (   
قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و امالك  بایستیهزینه کارشناسی مربوط 

ر کل ثبت قابل برداشت استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهاي مجاز معرفی شده از سوي مدی
شود. همچنین بر اساس تبصره ذیل این  است. میزان هزینه مذکور بر اساس معیارهاي مندرج در این ماده تعیین می

ماده، در صورتی که حسب تشخیص هیات، انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی 
 اهد شد.مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خو

الزحمه  مبلغی به منظور ایجاد زیرساخت الزم و پرداخت حقنامه اجرایی یادشده،  ) آیین19طبق ماده (به عالوه    
 شود. داري کل کشور واریز می و به حساب خاص در خزانه مربوط اخذاز متقاضیان هیات و کارکنان،  اعضاي

 
 ها سرفصل حساب -2

 ها حسابسطوح تفصیلی  حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

 هاي جاري یدارای
 

 موجودي نقد
 بـانـک وجـوه کـارشناسـی ثـبت

 هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب
* 

 
 * بـانـک وجـوه خدمات ثـبت

 
 هاي جاري بدهی

 
 *  موضوع بدهیبه تفکیک سال، اشخاص و  ها و اسناد پـرداخـتنی سـایـر حسـاب هاي جاري سایر بدهی

 درآمدها
 

 به تفکیک اشخاص دریـافـتی بابت خدمات ثـبتـی سایر درآمدها
 

* 

 

 هاي فاقد سند رسمی از کارشناسی اراضی و ساختمان حاصلحسابداري وجوه  -3

 به حساب بانکی موردنظر کارشناسیمرتبط با خدمات وجوه واریز ): 1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** کـارشناسی ثبتبـانـک وجـوه 

 **  ها و اسناد پرداختنی حسابسـایـر   

 کارشناسی خدماتمرتبط با تعهدات  پرداخت): 2ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ها و اسناد پرداختنی سـایـر حساب

 ** بـانـک وجـوه کـارشناسی ثبت  



٢١٦ 
 

 ثبتی خدماتوجوه حاصل از ارایه واریز ): 3ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ثبت خدماتبـانـک وجـوه 

 ** دریـافـتـی بـابـت خـدمـات ثـبـتـی  
چنانچه در ضمن  شود. شناسایی و منعکس میمالی مربوط بر اساس ماهیت رویداد استفاده از وجوه خدمات ثبتی الزم به ذکر است نحوه    

سایر این وجوه را به عنوان  ،واگذار کنندهگزارشگر خدمات ثبتی براي استفاده به سایر واحدهاي گزارشگر واگذار شود، واحد حاصل از وجوه 

 نماید. شناسایی می انتقاالت-سایر درآمدهااین وجوه را به عنوان  ،کننده و واحد دریافت  انتقاالت-هزینه

 



 

 
 

 

  

  

  و دومو دوم  بیستبیستبخش بخش 

 تسعير ارزتسعير ارز  حسابداریحسابداری
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 مقدمه -1

معامالت ارزی و اگر چه . باشد خارجی عملیات دارای یا دهد انجام ارز به معامالتی است ممکن گزارشگر واحد یک

)ریال( انعکاس  گزارشگری پول واحد به گزارشگر واحد مالی های صورت درعملیات خارجی بر حسب ارز هستند اما 

 وضعیت و مالی عملکرد ارزی، و همچنین تسعیر های حساب مانده و معامالت واحد گزارشگر برای حسابداری .یابند می

 گزارشگر واحد مالی های صورت در ویژه ارزش روش یا ناخالص ویژه ارزش روش تلفیق، طریق از که خارجی عملیات مالی

این دستورالعمل برای  کار گیرد. ( را به13باید الزامات استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ) شود، می منظور

 ارزی تدوین گردیده است. های حساب مانده و معامالت

 اصالحات و ریفاتع -2

 نقد وجه از تعیینی قابل یا ثابت مبلغ به است قرار که هایی بدهی و ها دارایی و شده نگهداری نقد وجه :پولی اقالم

 .شود پرداخت یا دریافت

 .متفاوت تبدیل های نرخ با دیگر پول واحد به پول واحد یک از معینی میزان تسعیر از ناشی تفاوت :تبدیل تفاوت

 .پول واحد دو تبدیل نسبت :تبدیل نرخ

 .مالی های صورت هارای در استفاده مورد پول واحد :گزارشگری پول واحد

 . است ارز به تسویه مستلزم یا شود می تعیین ارز حسب بر آن بهای که است ای معامله ارزی، معامله معامله ارزی:

 سرفصل حساب ها -3

 ها حسابسطوح تفصیلی  حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  های جاری دارایی
  * واحد پوليي بانكي و ها حساببه تفكيک مشخصات  بانک ارزي موجودي نقد

و اسناد دريافتني حاصل از  ها حساب

 اي عمليات مبادله
 و اسناد دريافتني ارزي ها حساب

سال، اشخاص، مشخصات نوع درآمد )عمومي/ اختصاصي/ ساير(، به تفكيک 

 واحد پولي و وضعيت مطالبات ،( بودجهبندي  )شماره طبقهدرآمد 
*  

و اسناد دريافتني حاصل از  ها حساب

 اي عمليات غيرمبادله
 و اسناد دريافتني ارزي ها حساب

  های غیر جاری دارایی

  * تسهيالت به تفكيک سال، اشخاص، واحد پولي و مشخصات قرارداد و تسهيالت مالي دريافتني ارزي بلندمدت هــا ســايــر دارايـــي

  های جاری بدهی

و اسناد پرداختني حاصل از  ها حساب

 اي عمليات مبادله

 و اسناد پرداختني ارزي ها حساب

، ، واحد پوليسال، اشخاصنوع منابع )عمومي/ اختصاصي/ ساير منابع(،  به تفكيک

و رديف( /  پروژه -طرحموضوع بدهي و مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغي و برنامه/ 

 نوع ساير منابع

 * 

 *  واحد پوليسال، اشخاص و  ماهيت سپرده،به تفكيک  ي پرداختني ارزيها سپرده

  بدهی های غیر جاری

 *  واحد پولي و مشخصات قرارداد و تسهيالت ،تاريخ سررسيد به تفكيک سال، اشخاص، تسهيالت مالي پرداختني ارزي بلندمدت بلندمدتحساب ها و اسناد پرداختني 

  ارزش خالص

 تسعير ارز   تفاوت
 *  ___ هاي ارزي ها و بدهي تفاوت تسعير دارايي

 *  ___ تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي
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 تسعیر ارز حسابداری -4

 دوره هر در شود.  می در تاریخ معامله ثبت تبدیلبر اساس نرخ  به ریال وارزی در زمان شناخت اولیه  معامله   

 بر پولی غیر اقالم و ترازنامه( پایان دوره )تاریخ در تسعیر نرخ از استفاده بابایستی  ارزی پولی گزارشگری، اقالم

انچه مبلغ مربوط به اقالم پولی چنشوند.  تسعیر منصفانه ارزش تعیین تاریخ یا معامله تاریخ در تبدیل نرخ حسب

باید در تاریخ گزارشگری مالی بر حسب نرخ ارز  های مالی تسویه نشود دارایی و یا بدهی( ارزی تا تاریخ تهیه صورت)

همچنین، تسویه اقالم  شود. به تفاوت تبدیل منجر می غالباکه  گرددگزارش در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر و 

 واحد  ارزی پولی اقالم تسعیر یا تسویه از ناشی تبدیل های تفاوتشود.  منجر میتفاوت تبدیل غالبا به پولی نیز 

 ضمن آن، مانده بودن بستانکار صورت در و منظورهای ارزی  ها و بدهی دارایی تسعیر تفاوت  حساب  به باید گزارشگر

 خالص ارزش در ای جداگانه بخش عنوان به مالی وضعیت صورت در خالص، ارزش در تغییرات صورت در انعکاس

 در تغییرات صورت در باید  مبلغ  این باشد، بدهکار مزبور   حساب  مانده ، مالی  دوره  پایان در  چنانچه. شود بندی طبقه

 اول بستانکار مانده از بیش دوره طی تبدیل تفاوت زیان مبلغ که صورتی در. شود  شناسایی  دوره همان مالی وضعیت

 در تغییرات صورت در مزبور مانده میزان تا زیان مبلغ باشد، های ارزی بدهیها و  دارایی تسعیر تفاوت  حساب دوره

 .شودمی منظور مالی وضعیت در تغییرات صورت در باقیمانده و منعکس خالص ارزش

 ارزیپولی های  تسعیر حساب دارایی (:1ثبت شماره )

 افزایش نرخ ارز (:1-1)شماره ثبت 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ک ارزیــانــب

   ** ها و اسنـاد دریـافـتـنـی ارزی حساب

   ** تسهیالت مالی دریافتنی ارزی بلندمدت

 ** ارزی های بدهی و ها داراییتـفـاوت تسعیر   

 کاهش نرخ ارز (:1-2)شماره ثبت 
 بستانکار بدهکار

 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزی های بدهی و ها تـفـاوت تسعیر دارایی

 ** بانک ارزی  

 ** حسابها و اسناد دریافتنی ارزی  

 ** تسهیالت مالی دریافتنی ارزی بلندمدت  

نیز داشته های ارزی دیگری  های فوق، دارایی های استفاده شده در ثبت چنانچه واحد گزارشگر عالوه بر سرفصلالزم به ذکر است، 

صورت ارز باشد، الزم است  کنند. برای مثال درصورتی که بخشی از صندوق به های مذکور استفاده می ها از ثبت رای تسعیر آنباشند، ب

 منظور تسعیر آن مورد استفاده قرار گیرد. های فوق به ثبت
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 ارزی پولی های تسعیر حساب بدهی (:2ثبت شماره )

 نرخ ارزافزایش  (:2-1)شماره ثبت 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزی های بدهی و ها تـفـاوت تسعیر دارایی

 ** حسابها و اسناد پرداختنی ارزی  

 ** ی پرداختنی ارزیها سپرده  

 ** تسهیالت مالی پرداختنی ارزی بلندمدت  

 شده تمام بهای در مالی مخارج احتساب به مربوط معیارهای رعایت شرط به شرایط، واجد های دارایی به مربوط ارزی های تنها بدهی

 دارایی آن شده تمام بهای به باید ،“مالی مینات مخارج حسابداری” عنوان با (9شماره ) عمومی بخش حسابداری استاندارد طبق ها دارایی

 .شود منظور

 کاهش نرخ ارز (:2-2) شماره ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** حسابها و اسناد پرداختنی ارزی

   ** ی پرداختنی ارزیها سپرده

   ** بلندمدتتسهیالت مالی پرداختنی ارزی 

 ** ارزی های بدهی و ها تـفـاوت تسعیر دارایی  

های ارزی دیگری نیز داشته  های فوق، بدهی های استفاده شده در ثبت الزم به ذکر است، چنانچه واحد گزارشگر عالوه بر سرفصل 

 کنند.  های مذکور استفاده می ها از ثبت باشند، برای تسعیر آن

 ها حساببستن  (:3ثبت شماره )

عنوان زیان تسعیر  به باید  مبلغ  این باشد، بدهکارهای ارزی  ها و بدهی دارایی تسعیر تفاوت حساب  مانده ، مالی  دوره  پایان در چنانچه

 مبلغ که صورتی در. شود  منعکس مالی وضعیت در تغییرات صورت درو منظور  "زیان تسعیر ارز -ها سایر هزینه"ارز دوره به حساب 

 میزان تا زیان مبلغ، باشدهای ارزی  ها و بدهی دارایی تسعیر تفاوت حساب دوره اول بستانکار مانده از بیش دوره طی تبدیل تفاوت زیان

 -ها سایر هزینه"عنوان زیان تسعیر ارز دوره به حساب  به باقیمانده و شود می منعکس خالص ارزش در تغییرات صورت در مزبور مانده

 تسعیر تفاوت حسابعبارتی چنانچه مانده اول دوره  به. گردد می گزارش مالی وضعیت در تغییرات صورت درمنظور و  "زیان تسعیر ارز

عنوان زیان تسعیر ارز به حساب  بهاین حساب مانده پایان دوره  بستانکار و مانده پایان دوره آن بدهکار باشد،های ارزی  ها و بدهی دارایی

 تسعیر تفاوت حساب کاهشاز طرفی  .گردد می گزارش مالی وضعیت در تغییرات صورت منظور و در "زیان تسعیر ارز -ها سایر هزینه"

عنوان کاهش تفاوت  )به خالص ارزش در تغییرات صورت درمزبور بستانکار اول دوره حساب  به میزان ماندههای ارزی  ها و بدهی دارایی

 .شود منعکس میتسعیر ارز طی دوره( 
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-ها هزینه سایر به حسابهای ارزی  ها و بدهی دارایی تسعیر تفاوت  حساببه هنگام منظور کردن مانده بدهکار  (:3-1ثبت شماره )

 ارز تسعیر زیان

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** ارزی های بدهی و ها تـفـاوت تسعیر دارایی  

 صتورت  در انعکتا   ضتمن  باشتد،  در پایان دوره مالی بستتانکار های ارزی  ها و بدهی دارایی تسعیر تفاوت حساب درصورتی که مانده   

 حستاب مانده بستانکار . شود می بندی طبقه خالص ارزش در ای جداگانه بخش عنوان به مالی وضعیت صورت در خالص، ارزش در تغییرات

 صتورت  دایمتی  یهتا  حستاب  ستایر  همراه به مالی دوره پایان در دایمی حساب یك عنوان به های ارزی ها و بدهی دارایی تسعیر تفاوت

 سال پایان در ارزی عملیات به مربوط دایمی یها حساب کلیه مانده درضمن. شود می افتتاح نیز بعد دوره ابتدای در و بسته مالی وضعیت

 .شوند می افتتاح نیز بعد سال ابتدای در و بسته دایمی یها حساب سایر همراه به

 های ارزی  حساب سپرده -5

 صورت زیر خواهد بود. ها( به های ارزی )برای مثال وجوه ارزی توقیفی دادگستری استان اعمال حساب عملیات سپرده   

 به هنگام دریافت وجوه ارزی(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ارزی

 ** های پرداختنی ارزی سپرده  

 به هنگام استرداد وجوه ارزی (:2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** های پرداختنی ارزی سپرده

 ** بـانـک ارزی  

های پولی ارزی تسعیر و اعمال  ها و بدهی ذکر این نکته ضروری است که دارایی و بدهی پولی ارزی این موضوع مانند سایر دارایی   

 شوند. حساب می

 



 
 

 

 

 

 

 سومسومبیست و بیست و بخش بخش 

 امانیامانی  هايهاي  داراییداراییحسابداري حسابداري  
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 مقدمه -1

هاي تحت مالکیت و کنترل خود را در صورت  دارایی بایستیبه عنوان یک شخصیت مستقل  هاي گزارشگر واحد   
را افشاء  مذکورهاي  بر داراییي ناشی از مالکیت و اعمال کنترل ها محدودیتبایست  میآنها وضعیت مالی گزارش نمایند. 

  و گزارش نمایند.

 سرفصل حساب ها -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  هاي جاري دارایی

  * به تفکیک سال و اشخاص ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقههاي امانی  موجودي ها موجودي

  هاي غیر جاري دارایی

  * به تفکیک سال و اشخاص ها نامه دارایی بندي شیوه طبقههاي امانی به تفکیک  دارایی مشهود ثابت هاي دارایی

  انتظامیهاي  حساب

 هاي امانی موجودي -حساب انتظامی هاي انتظامی حساب
 و اشخاص ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه

*  

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

 هاي امانی دارایی -حساب انتظامی هاي انتظامی حساب
 و اشخاص ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه

*  

 *  هاي امانی دارایی -حساب انتظامیطرف  هاي انتظامی طرف حساب
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 هاي امانی دارایی حسابداري -3

 نزد سایر اشخاص واحدگزارشگرامانی هاي  داراییو ها  موجودي -3-1

خصوصی با رعایت ضوابط صورت امانی در اختیار سایر اشخاص اعم از دولتی و یا ه که ب هایی داراییها و  موجودي   
شود. براي گزارش ها  و دارایی ها دهنده به عنوان موجودي امانت واحد گزارشگرهاي  گیرد باید در حساب مربوط قرار می

به تفکیک  هاي امانی ییادار"و  "ها نامه دارایی به تفکیک شیوه امانی هاي موجودي" هاي باین رویداد کافی است از حسا شناسایی

 هاي مالی افشا شود. هاي همراه صورت در یادداشت بایداین موضوع درضمن  استفاده شود." ها دارایینامه  شیوه

 در دفاتر امانت دهندهحسب مورد امانی هاي  داراییو  ها شناسایی موجودي): 1( شماره ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه تفکیک طبقههاي امانی به  موجودي
 ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقهها  موجودي  

 

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه هاي امانی به تفکیک طبقه دارایی
 ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقهها  دارایی  

 نیز و آنطبقات اصلی  اطالعات مربوط به نزد سایر اشخاص بر حسبهاي  داراییو همچنین امانی هاي  الزم است حساب موجوديالف) 

در مورد مسئولیت نگهداري و حراست از  ،حفظ حقوق دولت جهت بایستی واحدهاي گزارشگرنگهداري شود.  امانت گیرنده اشخاص

باشند و در این موضوعات با امانت گیرنده به صورت  افی داشتهمدت امانت توجه ک در طولبیمه بودن آنها  اطمینان ازو  امانیهاي  دارایی

 .مکتوب توافق نمایند

 )6(و همچنین استاندارد حسابداري شماره  "هاي ثابت مشهود دارایی"بخش عمومی تحت عنوان  )5(طبق استاندارد حسابداري شماره ب) 

 هاي ؛ الزم است تا اطالعاتی در خصوص وجود، مبلغ و میزان محدودیت در رابطه با مالکیت دارایی"ها موجودي"بخش عمومی تحت عنوان 

 هاي واحد گزارشگر است، افشاء شود. هایی که به عنوان وثیقه بدهی امانی و همچنین دارایی

 گزارشگر واحدامانی سایر اشخاص نزد  هاي و داراییها  موجودي -3-2

صورت امانی توسط سایر اشخاص اعم از دولتی و یا خصوصی با رعایت ضوابط مربوط در  که بهها  داراییو  ها موجودي     
 ،شودها گزارش  دارایی و ها گیرنده به عنوان موجودي امانتواحد هاي  گیرد نباید در حساب قرار میواحد گزارشگر اختیار 

صورت   نبوده و شرط الزم براي شناسایی دارایی محقق نشده است و الزم است بهمزبور واحد زیرا مالکیت آن متعلق به 
 شوند. هاي امانی به صورت آماري نگهداري می ها و دارایی بنابراین موجوديشوند. گزارش انتظامی هاي  حساب

 در دفاتر امانت گیرنده حسب مورد امانیهاي  داراییو  شناسایی موجودي ها :)1( شماره ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** امانیهاي  موجودي -حساب انتظامی
 ** هاي امانی موجودي -طرف حساب انتظامی  
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   ** امانیهاي  دارایی -حساب انتظامی

 ** امانیهاي  دارایی -طرف حساب انتظامی  

 
 



 
 
 
 
 
 

 چهارمچهارمو و   بیستبیستبخش بخش 
وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی حسابداري حسابداري 

 و اختالسی در نیروهاي مسلحو اختالسی در نیروهاي مسلح
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 مقدمه  -1
ذیحسـابی وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح طبـق        30/2/1388مـورخ   355/88/1007براساس نامه شماره      

گردش کار مورد موافقت مقام معظم رهبري، مقرر گردیده است وجوه اموال متعلق به نیروهاي مسلح کـه مـورد سـرقت و    
هـاي   بـه جریمـه   ،چنانچـه مـتهم  همچنین سترد شود. اختالس قرار می گیرد به حساب خاصی واریز و به سازمان مالک م

 جرایم به حساب خزانه واریز خواهد شد.این  ،نقدي محکوم شود

 

 ها  سرفصل حساب  -2
 

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار
 هاي جاري دارایی

 
 * هاي بانکی تفکیک مشخصات حساببه  بانک وجوه اموال سرقتی و اختالسی موجودي نقد

 
 درآمدها

 

 __ دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس سایر درآمدها
 

* 

 
 وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختالسی در نیروهاي مسلح  حسابداري -3

 به هنگام دریافت وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختالسی ):1ثبت شماره (

عملیـات حسـابداري   و رویدادهاي ناشی از آن بر اساس به عنوان وجوه سایر منابع تلقی وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختالسی    

 شود. مربوط شناسایی می

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانک وجوه اموال سرقتی و اختالسی
 ** دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس  



 
 
 
 
 
 

  
 پنجمپنجمبیست و بیست و بخش بخش 

 نیروهاي مسلحنیروهاي مسلحفروش اراضی فروش اراضی وجوه حاصل از وجوه حاصل از حسابداري حسابداري 
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 مقدمه  -1
گـردش  هـاي   و مصرف عواید حاصله طبق برنامهمربوط مجوز ستاد کل نیروهاي مسلح مبنی بر فروش اراضی براساس      

به حساب خاصی که با مجوز خزانـه افتتـاح    بایستیحاصله کار مورد موافقت مقام معظم رهبري، مقرر گردیده است وجوه 
مـورد نظـر   پرداخت بانک به حساب این وجوه با درخواست ذیحسابی مربوط شود. واگذار به سازمان مالک و گردد واریز  می

 رسد. کار یادشده به مصرف می با توجه به ضوابط تعیین شده در گردش واریز و

 ها  سرفصل حساب  -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

 هاي جاري دارایی
 

 موجودي نقد
 بانک دریافت فروش اراضی

 * هاي بانکی به تفکیک مشخصات حساب
 اراضی بانک پرداخت فروش 

 فروش اراضی نیروهاي مسلحوجوه حاصل از  حسابداري -3
 فروش اراضی مربوط فروشبه هنگام  ):1ثبت شماره (

هـا   شناسـایی اولیـه دارایـی   چنانچه اراضی یادشده در دفاتر واحد گزارشگر شناسایی نشده باشد، ابتدا اراضی مربـوط در مقابـل حسـاب       

با سرفصـل  هاي مذکور نیز حسب مورد  . همچنین در ثبت فوق، سود یا زیان حاصل از فروش داراییشود شناسایی و سپس ثبت فوق انجام می

 شود. شناسایی می "ها سایر هزینه"حساب یا  "درآمدهاي واحدسایر "حساب 

 به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر وجوه حاصل از فروش اراضی مربوطواریز به هنگام  ):2ثبت شماره (

آن بـر اسـاس عملیـات    رویـدادهاي ناشـی از   به عنوان وجوه سایر منابع تلقـی و  شده دفروش اراضی یاوجوه حاصل از الزم به ذکر است؛    
 شود. حسابداري مربوط شناسایی می

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانک دریافت فروش اراضی
   ** ها و اسـناد دریـافـتـنی  حساب

   ** هـا دارایـیذخـیـره کـاهـش ارزش 
   ** ه ...استهالك انباشت

 ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه دارایی  
 

   ** مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی
 ** انتقـال از سـایـر اقـالم ارزش خـالـص  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانک پرداخت فروش اراضی
 ** اراضیبانک دریافت فروش   



 

 

 

 

 ششمبیست و بخش 
 حسابداري درآمد حاصل از اجاره امالك و اراضی

 نیروهاي مسلح
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 مقدمه -1

منـابع حاصـله   اسـتفاده از  امکـان  و نیروهاي مسـلح  ضی ارامجوز ستاد کل نیرو هاي مسلح مبنی بر اجاره امالك و بر اساس    
خزانـه  مربوط به حساب مزبور هاي  داراییحاصل از اجاره وجوه ، کار مورد موافقت مقام معظم رهبري گردش هاي برنامه طبق

، وجـوه  درخواسـت ذیحسـابی مربـوط   و پشتیبانی ستاد کل نیرهاي مسـلح و  پس از مبادله موافقت نامه با معاونت آماد و واریز 
رویـدادهاي    از ایـن رو  .اسـتفاده شـود  ضوابط تعیـین شـده   یابد تا مطابق  انتقال میبه حساب بانک پرداخت مورد نظر یادشده 

 .گردد میمرتبط با موضوع فوق به صورت زیر شناسایی 

 هاسرفصل حساب -2

 ها تفصیلی حسابسطوح  حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  دارایی هاي جاري
 * به تفکیک مشخصات حساب بانکی اجاره امالك و اراضی دریافتبانک  موجودي نقد

 
 درآمدها

 
 *  به تفکیک اشخاص درآمد حاصل از اجاره امالك و اراضی سایر درآمدها

 

 نیروهاي مسلح حاصل از اجاره امالك و اراضی درآمد حسابداري -3

 حاصل از اجاره امالك و اراضی درآمد تحققبه هنگام ): 1( ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریافت اجاره امالك و اراضیبـانـک 

   ** ها و اسناد دریافتنی حساب

 ** اجاره امالك و اراضیدرآمد حاصل از   

ها و اسناد پرداختنی  سایر حساببانک دریافت فوق در مقابل توسط واحد گزارشگر دریافت شود، اجاره  ودیعهچنانچه وجوهی به عنوان    

 گردد. شناسایی و گزارش می "درآمد حاصل از اجاره و امالك اراضی"تحت عنوان نیز ودیعه اجاره حاصل از درآمد  عالوه بهشود.  شناسایی می

 بانک پرداخت مربوطبه حساب حاصل از اجاره امالك و اراضی  وجوهپس از انتقال ): 2( ثبت شماره

رویدادهاي ناشی از آن بر دیگر و  محسوببه عنوان وجوه سایر منابع نیروهاي مسلح الزم به ذکر است وجوه حاصل از اجاره امالك و اراضی    

 شود. شناسایی مینظام این فصول مربوط  اساس

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجـوه سـایـر منـابـعانک ـب

 ** اجاره امالك و اراضی دریافتبـانـک   



 

 

 
بیست و هفتمبخش  

 خرجی -جمعیبودجه حسابداري 
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 مقدمه -1

خرجی در نظر  -جمعی به صورت برآورد شده آن مصارف بینی شده در مقابل  پیشمنابع چنانچه در بودجه ساالنه کل کشور،    
دریافت و پرداخت وجه نقد ،بدون منابع و مصارفاین . شود خرجی محسوب می–جمعی  ي بودجهاین منابع و مصارف، ، شود گرفته

بینی شده بابت  توان به منابع پیش براي نمونه می شود. بینی می اي واحدهاي گزارشگر پیش شده و در ذیل ردیف بودجه در نظر گرفته
  ها اشاره نمود. اعتبار برآورد شده براي حقوق و عوارض گمرکی آنهاي اجرایی در مقابل  حقوق ورودي دستگاه

تواند بدون پرداخت وجه نقد و در حدود اعتبار برآورد شده مربوط، اعتبار موردنظر را  خرجی می –از این رو واحد داراي اعتبار جمعی 
تواند بدون دریافت وجه نقد و  خرجی نیز می –ع جمعی واحد داراي منابخزانه اخذ نماید. آن را از استفاده نموده و تاییدیه دریافتی 

دریافت نماید. بر این  خزانهط با آن را از تاییدیه مرتببینی شده مربوط، موضوع مورد نظر را اعمال نموده و  در حدود منابع پیش
در برخی (خرجی  –ابع جمعی خرجی و واحد داراي من -در دفاتر واحد داراي اعتبار جمعی رویدادهاي مرتبط با این موضوع اساس 
یکی خرجی  –جمعی بع اواحد داراي اعتبار و منکه یا معافیت مالیاتی ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر  معافیتثبت نظیر  موارد

بودجه سنواتی درآمد در قوانین  ،که بر اساس قوانین حاکم واحدهاییالزم به ذکر است صرفا  گردد. به صورت زیر شناسایی میاست) 
 باشند. می این دستورالعملهاي حسابداري  بینی شده، ملزم به اعمال ثبت خرجی پیش -ها به صورت جمعی مربوط به آنو اعتبار 

 خرجی -جمعیبودجه سابداري ح-2

 خرجی -جمعی  منابعبینی  واحد داراي پیش

 تاییدیه مربوط خزانه وشده  ارایه خرجی –جمعی به میزان منابع  ):1(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي کنترل منابع بودجه –حساب انتظامی 

 ** اي کنترل منابع بودجه –طرف حساب انتظامی   

 خرجی -واحد داراي برآورد اعتبار جمعی 

 و تاییدیه دریافتی از خزانه خرجی -استفاده از اعتبار جمعی  به میزان): 2(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

 /)بندي اقتصادي دولت طبقه فکیکهزینه (به ت
 /ها) نامه دارایی بندي شیوه ها (به تفکیک طبقه دارایی

 دارایی در جریان تکمیل/
 ها) نامه دارایی بندي شیوه طبقهبه تفکیک (ها  موجودي

**  

 

 ** بابت عملیات ...دریافتی   
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  ** مصرف شده ...اعتبار 
 

 ** تامین شده ...اعتبار   

خرجی استفاده شده، قابل انتساب به دارایی واجد شرایط واحد گزارشگر باشد، این مخارج به بهاي تمام شده آن دارایی  –اعتبار جمعی در صورتی که    
اعتبار هاي شناسایی شده واحد گزارشگر از محل  بدهیچنانچه  .گردد می در غیر این صورت این مخارج به عنوان هزینه دوره شناسایی شود، میمنظور 
خرجی منوط به تبادل  –هرگونه عملیات در خصوص اعتبار جمعی بدیهی است، شود.  در ثبت فوق بدهی مزبور بدهکار می ،تسویه شود خرجی –جمعی 

 از یک و افشا شده و رویدادهاي مربوطدر سطح تفصیلی تفک باید خرجی- درآمد جمعی نوع باشد. ضمنا هر موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور می
 واحد گزارشگرهمچنین اگر  .گرددزارش ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی در سطح واحد گزارشگر اعم از استانی یا ستادي ثبت، نگهداري و گ جمله معافیت

 .نماید ءافشاتوضیحی هاي  به تفکیک نوع درآمد، ثبت و در یادداشترا بایستی انواع درآمد  ،خرجی داشته باشد -بیش از یک نوع درآمد جمعی 
نامه، امکان استفاده از آن را دارد. از این رو افزایش  خرجی، صرفا در حدود اعتبار برآورد شده در موافقت –واحد داراي اعتبار جمعی  ،الزم به ذکر است   

 باشد. نامه اصالحی از سازمان برنامه و بودجه کشور می میزان استفاده از این اعتبار، منوط به دریافت موافقت

 واحد یموضوع يبرا یخرج – یجمع منابع ینیب شیپ و اعتبار برآورد يدارا واحد

 هاي مربوط خزانه تاییدیهخرجی و  -استفاده از اعتبار جمعی به میزان ): 3(ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اعتبار ... مصرف شده

 ** اعتبار ... تامین شده  

 
   ** اي کنترل منابع بودجه -حساب انتظامی 

 ** اي کنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی   

 
   ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -حساب انتظامی

 ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -طرف حساب انتظامی  

نامه، امکان استفاده از آن را دارد. از این رو افزایش  خرجی، صرفا در حدود اعتبار برآورد شده در موافقت –الزم به ذکر است واحد داراي اعتبار جمعی    

 باشد. نامه اصالحی از سازمان برنامه و بودجه کشور می میزان استفاده از این اعتبار، منوط به دریافت موافقت



 

 

 

 

 

بیست و هشتمبخش    
    ) 2) و (1سابداري موضوع جزء (حدستورالعمل 

 ) قانون برنامه پنج ساله ششم6بند (ب) ماده (
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 مقدمه -1
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ساله ششم توسعه  ) قانون برنامه پنج6) بند (ب) ماده (2() و 1(مطابق مفاد جزء    

) قانون مالیات بر ارزش افزوده و 38جمهوري اسالمی ایران، عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (
گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده  همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع این قانون و عوارض شماره

هاي مقرر به  شود تا بر اساس نسبت داري کل کشور واریز می ز وجوه ذیربط نزد خزانه) قانون مذکور به حساب تمرک43(
سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري به حساب  به عالوهها واریز شود.  ها و دهیاري حساب شهرداري

ستاها و مناطق عشایري گردد تا مطابق قوانین و مقررات مربوط در همان رو هاي شهرستان مربوط واریز می فرمانداري
 استفاده شود.

از سوي دیگر، بر اساس مفاهیم نظري گزارشگري مالی بخش عمومی، فرمانداري به عنوان یک واحد گزارشگر محسوب    
به استانداري مربوط (به عنوان واحد  در پایان دوره مالی هاي مالی مرتبط با این وجوه باید . بر این اساس گزارششود نمی

سهم روستاهاي از این رو رویدادهاي مرتبط با آن واحد و دولت افشاء شود. هاي توضیحی  یادداشتگزارشگر) ارسال تا در 
 گردد. به صورت زیر شناسایی میها  فاقد دهیاري و مناطق عشایري در دفاتر فرمانداري

 ) قانون برنامه پنج ساله ششم6(ب) ماده ( ) بند2) و (1حسابداري موضوع جزء ( -2

 مربوط به حساب فرمانداريواریز سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري  ):1ثبت شماره ( 

 استفاده از وجوه واریزي در روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري ):2ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی ر حسابـسای
 ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع    

مرتبط با این وجوه داراي مانده باشد،  "و اسناد پرداختنیها  سایر حساب"و  "بانک وجوه سایر منابع"حساب در پایان دوره مالی چنانچه    

 هاي مالی به استانداري مربوط ارسال نماید. هاي توضیحی صورت فرمانداري باید اطالعات الزم را جهت افشاء در یادداشت

 نماید:گزارش هاي ذیربط را در بخش سایر موارد افشاء به صورت زیر  استانداري مکلف است، اطالعات دریافتی از فرمانداري   

) بند (ب) ماده 2) و (1.....، بابت موضوع جزء ((هاي) هاي و اسناد پرداختنی فرمانداري مانده حساب بانک وجوه سایر منابع و سایر حساب"

 "میلیون ریال می باشد.مبلغ ..... ج ساله ششم ) قانون برنامه پن6(

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع  

 ** ها و اسناد پرداختنی حساب رـسای  



٢٣٧ 
 

 یادشده در صورت تحصیل یا ایجاد دارایی از محل وجوه): 3ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاي عمومی کنترل دارایی -حساب انتظامی
 ** هاي عمومی کنترل دارایی -طرف حساب انتظامی  

تا زمان هاي مزبور را  فرمانداري موردنظر باید اطالعات مربوط به داراییچنانچه وجوه مزبور براي تحصیل یا ایجاد دارایی استفاده شود،    

، سال و ها و دارایی ثابت مشهود) پرداخت، موجودي مربوط (شامل پیش (به تفکیک داراییفوق ساب انتظامی حدر ها،  یا واگذاري آنبرکناري 

 نماید. نگهدارياشخاص) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نهمبیست و بخش  

) قانون بودجه سال 6(و) تبصره (حسابداري بند 

 کل کشور 1396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٣٩ 
 

 مقدمه -1

 هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداريبه در این سال ، کل کشور 1396) قانون بودجه سال 6بند (و) تبصره () 1جزء (بر اساس    

مین براي تا بر عوارض ارزش افزوده را ) قانون مالیات39) ماده (2از وجوه تبصره (%) 20(بیست درصد شده است، داده اجازه 

نفر شهرهاي زیر یکصد هزار  اي هاي سرمایه هاي تملک دارایی هاي طرح مین بخشی از هزینهاآالت خدماتی و عمرانی و ت ماشین

مین قسمتی از وجوه مورد نیاز صورت مستقیم و یا تا به%) 30( و سی درصد%) 70(جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد 

در دفاتر  این موضوعرویدادهاي مرتبط با بر این اساس استان پرداخت و هزینه کند. هر آالت مذکور، به تفکیک سهم  خرید ماشین

 گردد. ر شناسایی میبه صورت زیسازمان فوق 

 کل کشور 1396) قانون بودجه سال 6بند (و) تبصره (حسابداري  -2

 هاي کشور ها و دهیاري توسط سازمان شهرداري ) قانون مالیات بر عوارض ارزش افزوده39) ماده (2تبصره (وجوه  دریافت ):1ثبت شماره (

 انعقاد قرارداد براي تامین ماشین آالت خدماتی و عمرانیبه هنگام  ):2ثبت شماره (

 یابد. شود. ضمنا حساب انتظامی فوق به میزان هر صورت وضعیت تایید شده کاهش می چنانچه مبلغ قرارداد تغییر نماید، ثبت فوق نیز تعدیل می   

 پرداخت و اخذ تضمین الزم در صورت واگذاري پیش ):3ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ابـع ـنـر مـایـک وجــوه سـانـب

 ** ها و اسناد پرداختنی سایر حساب  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** کنترل قراردادها –حساب انتظامی 

 ** کنترل قراردادها –طرف حساب انتظامی   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معین عنوان حساب

   ** هاي دریافتی تضمین –حساب انتظامی 
 ** هاي دریافتی تضمین –طرف حساب انتظامی   

 
   ** اي پرداخت بابت عملیات سرمایه پیش

 ** بـانـک وجــوه سـایـر مـنـابـع   



٢٤٠ 
 

 آالت خدماتی و عمرانی به هنگام تحصیل ماشین ):4ثبت شماره (

 گردد. نظام حسابداري بخش عمومی شناسایی میفصل چهارم بر اساس  تسویه بدهی فوق رویدادهاي مربوط به   

 (شهرداري یا دهیاري ذیربط) کننده دارایی واحدهاي دریافتتوسط  موضوع قرارداد بخشی از بدهی تسویه در صورت ):5ثبت شماره (

حسـاب   در ثبـت فـوق   ،گـردد هاي کشور واریـز   هاي و دهیاري حساب سازمان شهرداريبه به منظور تسویه بدهی موضوع قرارداد وجوه این ه چچنان  

 شود. می "ها و اسناد پرداختنی حساب" حساب جایگزین "بانک وجوه سایر منابع"

 ذیربطواحدهاي به واگذاري دارایی تحصیل شده به هنگام  ):6ثبت شماره (

 .نماید شناسایی "دریافتی از محل سایر منابع"نیز باید دارایی مربوط را در مقابل حساب  بدیهی است واحد گزارشگر دریافت کننده   
هاي کشور مکلف است، اطالعات مربوط  ها و دهیاري سازمان شهرداريد، نهاي مرتبط با این وجوه داراي مانده باش حساب ،چنانچه در پایان دوره مالی   

 مرتبط با آن حساب افشاء نماید.توضیحی این موضوع را در یادداشت به 

اي شهرهاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روسـتاها توسـط    هاي سرمایه هاي تملک دارایی در صورت پرداخت بخشی از مخارج طرح): 7ثبت شماره (
 سازماناین 

دریافتی از "حساب در مقابل  ي ثابت مشهودها در این صورت واحد ذیربط باید بالفاصله نسبت به شناسایی دارایی در جریان تکمیل یا سایر دارایی   

 نماید.اقدام  "محل سایر منابع

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه ها موجودي
 ** اي پرداخت بابت عملیات سرمایه پیش  
 ** ها و اسناد پرداختنی حساب  

 
   ** هاي دریافتی تضمین –طرف حساب انتظامی 

 ** هاي دریافتی تضمین –حساب انتظامی   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معین عنوان

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب

 ** ها و اسناد پرداختنی سایر حساب  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی سایر حساب
 ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه ها موجودي  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی سایر حساب

 ** بـانـک وجــوه سـایـر مـنـابـع   



 

 

 

 

 

 

 

 امسیبخش 

 هاي دولتمبتنی بر داراییاسالمی  مالیحسابداري اوراق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٤٢ 
 

 مقدمه -1

مانند اوراق سلف (اسالمی  مالیاوراق انتشار مجاز به و به منظور تامین مالی، دولت  برابر قوانین و مقررات مربوط   

این و تسویه اصل و سود ي خود بوده ها داراییپشتوانه  با) ... یا  یا اوراق منفعت نفت خام سبک داخلی موازي استاندارد

، وزارت کل کشور 1396) قانون بودجه سال 16بند (و) تبصره ( برابر براي نمونه. نماید میتضمین در سررسید را اوراق 

(منضم به  اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام سبک داخلیاقدام به عرضه  به نمایندگی از دولتامور اقتصادي و دارایی 

حساب مربوط هاي مالی به  عنوان واگذاري دارایی تحتدر بورس نمود و وجوه آن اختیار خرید و فروش تبعی) 

 مصرف شود.در این قانون ده بینی ش هاي پیش تا در راستاي اهداف و برنامه گردید داري کل کشور واریز خزانه

و از سوي اي  بودجهاز این رو رویدادهاي مربوط به این موضوع بایستی از یک سو در دفاتر واحد گزارشگر داراي اعتبار    

 .شناسایی و گزارش گرددبه صورت زیر بدهی هاي عمومی و روابط مالی دولت مرکز مدیریت دیگر در دفاتر 

 ها سرفصل حساب -2 

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار
  بدهی هاي غیر جاري

 *  و مشخصات اوراق به تفکیک سال، اشخاص، تاریخ سررسید پرداختنی  1....اوراق . حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

 شود. تعیین می) یا ... با توجه به نام اوراق (مانند اوراق سلف یا اوراق منفعت -1

 

 هاي دولت مبتنی بر داراییاسالمی  مالیاوراق حسابداري  -3

 اي واحد گزارشگر داراي اعتبار بودجه

مربوط به هاي  ثبتمطابق حسب مورد .. و تسویه اصل و سود تضمین شده آن ..رویدادهاي مربوط به واگذاري اوراق .   
در دفاتر واحد گزارشگر  دوازدهم (حسابداري اوراق اجاره) از فصل هفتمبخش در  "اي واحد گزارشگر داراي اعتبار بودجه"

 شود. شناسایی و گزارش میتخصیص یافته داراي اعتبار 

 مرکز مدیریت بدهی هاي عمومی و روابط مالی دولت -وزارت امور اقتصادي و دارایی 

 واگذارشده.. ...اوراق  اصل شناسایی بدهی معادل): 1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته

 ** پرداختنی   .....اوراق   

 
 



٢٤٣ 
 

 در هر سال مالی... ..شناسایی سود تضمین شده تحقق یافته اوراق ): 2ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** انباشتهارزش خالص 

 ** سود تضمین شده پرداختنی  

 .....به میزان تسویه اصل و سود تضمین شده اوراق  ):3ثبت شماره (
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** پرداختنی   ... اوراق
   ** سود تضمین شده پرداختنی

 ** ارزش خالص انباشته  

 دولت يها ییدارا بر یمبتن یاسالم یمال اوراقاي مربوط به بازپرداخت اصل و سود تضمین شده  الزم به ذکر است رویدادهاي مالی و بودجه   

توسط واحد گزارشگر  )هفتم فصل از دوازدهم بخش(موضوع بند (پ)  "اي بودجه اعتبار داراي گزارشگر واحد" به مربوط هاي ثبت باید مطابق

هاي مربوط وزارت امور اقتصادي و دارایی با  کننده اعتبار تخصیص یافته شناسایی و اطالعات آن بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه دریافت

 ارسال شود. مرکز مدیریت بدهی هاي عمومی و روابط مالی دولتبه  ها و مطالبات، موضوع گزارش بدهی



 
 

  

 

 

 بخش سی و یکم 

 المللیبیني ها سازمان با كمشتر هايپروژه حسابداري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٢٤٥ 
 

 مقدمه -1
هـاي   ام پـروژه المللی، در چارچوب اسناد باالدستی اقدام به انجـ  هاي بین منظور جذب کمک برخی واحدهاي گزارشگر به   

هـا، مراتـع و    سـازمان جنگـل  المللی ترسیب کربن (مربوط به  پروژه بینکنند.  المللی می و مجامع بین ها مشترك با سازمان

هـایی از   (مربوط بـه سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت) نمونـه      پروژه همکاري در احیاء دریاچه ارومیه  )،آبخیزداري کشور

منظور  هاي مشترك، واحدهاي مزبور به هاي پروژه نامه بر اساس تفاهمالمللی هستند.  هاي بین هاي مشترك با سازمان پروژه

ح کشور، سهم دولت جمهـوري اسـالمی ایـران را بـه     المللی در سط هاي بین هاي مشترك با سازمان ها و پروژه اجراي طرح

نمایند. نمایندگی دفتر عمران سازمان ملل متحد، وجوه مربـوط   حساب نمایندگی دفتر عمران سازمان ملل متحد واریز می

هاي رسـیده، حسـب مـورد بـه حسـاب عاملیـت پـروژه         (سهم دولت ایران) را با توجه به برنامه کاري سالیانه و درخواست

کند. واحد گزارشگر و نمایندگی دفتر عمـران سـازمان ملـل     یا اشخاص ذینفع واریز میین ذیحساب واحد گزارشگر) (عامل

نیـز پـس از    المللـی  بین هاي سازماندهند. سهم  هاي انجام شده را مورد رسیدگی قرار می متحد، اسناد مربوط به پرداخت

حسب مورد به حساب عاملیت پروژه یا اشخاص ذینفـع  نمایندگی دفتر عمران سازمان ملل متحد  توسطهاي الزم،  بررسی

و واحـد گزارشـگر   هاي انجام شـده از محـل وجـوه مـذکور توسـط       گردد. در نهایت، رسیدگی مربوط به پرداختواریز می

ر شناسایی رویدادهاي مربوط بـه  شود. روش حسابداري حاضر به منظو نمایندگی دفتر عمران سازمان ملل متحد انجام می

هـاي   واحد گزارشگر مسئول انجام پروژهدر دفاتر  المللی بین هاي سازمانموضوع فوق در دو بخش سهم دولت ایران و سهم 

 تهیه شده است. مشترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٢٤٦ 
 

 المللی هاي بین هاي مشترك با سازمان پروژهحسابداري  -2
 واحد گزارشگردر دفاتر  سهم دولت ایرانحسابداري الف) 

 به حساب عامل ذیحساب پروژه واریز شود. ایران دولت ) در صورتی که سهم1-الف
سازمان ملل متحد نمایندگی دفتر عمران حساب به  )ایران سهم دولت(وجوه  واریزتامین اعتبار الزم و  هنگام به ):1ثبت شماره (

 صندوق مشترك)حساب (

مانده این حساب به عنوان وجوه انتقـالی در  مانده باشد،  داراي اي در پایان دوره بودجه "دریافتنیها و اسناد  سایر حساب"حساب چنانچه    
 تعدیل خواهد شد. زیربه صورت اي  پس از پایان دوره بودجهاي مربوط،  هاي بودجه حسابنظر گرفته شده و 

 عمـران  دفتر توسط نمایندگیبه حساب عامل ذیحساب پروژه  واریز وجه از حساب صندوق مشتركبه هنگام ): 2ثبت شماره (
 متحد  ملل سازمان

به هنگام واریـز   متحد ملل سازمان عمران دفتر نمایندگیصورت گرفته از سوي هاي مدیریت و پشتیبانی  هزینهنامه،  چنانچه بر اساس تفاهم  
 بـه  هـا  هزینـه "در ثبت مالی فوق سرفصـل   هاي مزبور از مبلغ واریزي به حساب عامل ذیحساب پروژه، ، به میزان کسر هزینهشود وجه کسر 

اي  اعتبـار سـرمایه  "یـا   "اي مصرف شـده  اعتبار سرمایه"اي فوق حسب مورد حساب  و در ثبت بودجه "دولت اقتصادي بندي طبقه تفکیک
 گردد. مینیز بدهکار  "انتقالی مصرف شده

 نظـام فصل چهارم از  مربوطثبت  پرداخت، گردان تنخواه از استفاده بابت ذیحساب عاملین از مدارك و اسناد دریافت هنگام به ،بدیهی است   
 .رددگ اعمال می عمومی بخش حسابداري

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تـامیـن شـده اي اعـتـبـار سـرمـایـه
 ** تخصیص یافتهاي  اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** اي ابالغی اعـتـبـار سـرمـایـه  
 

   ** ها و اسناد دریافتنی  سایر حساب

 ** اي بـانـک پــرداخـت سرمایه  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تـامیـن شـدهانـتـقالـی اي  سـرمـایـهاعـتـبـار 
 ** تـامیـن شـده اي اعـتـبـار سـرمـایـه  
 

   ** اي اعـتـبـار سـرمـایـه بـودجــه

 ** انـتـقالـیاي  اعـتـبـار سـرمـایـه بـودجــه  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **   اي سرمایه عملیات بابت پرداخت گردان تنخواه

 ** ها و اسناد دریافتنی  سایر حساب  
 

 هاي غیرقطعی/ اي بـابت پـرداخت اعتبار سرمایه
 هاي غیرقطعی انتقالی بابت پرداختاي  اعتبار سرمایه

**  
 

 
 تـامیـن شـده/ اي اعتـبـار سـرمـایـه 

 تـامیـن شـدهاي انـتـقالـی  اعتـبـار سـرمـایـه
** 



  ٢٤٧ 
 

 واگذار شدهپرداخت  گردان تنخواهپس از تایید اسناد و مدارك مربوط به استفاده از ): 3ثبت شماره (

 باید تعدیل شود. مزبورچنانچه پرداختی غیرقطعی به پرداخت(هاي) غیرقطعی دیگر تغییر یابد، نوع پرداخت غیر قطعی در سطح تفصیلی حساب    

 پرداخت گردان تنخواه نقدي واریزدر صورت  ):4ثبت شماره (

 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه ها موجودي

   ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه

   ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** اي  پرداخت بابت عملیات سرمایه گردان تنخواه  
 

   ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی

 ** هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  
 

   ** اي الحساب بابت عملیات سرمایه علی -حساب انتظامی

 ** اي الحساب بابت عملیات سرمایه علی -طرف حساب انتظامی  
 گردان پرداخت هاي قطعی از محل تنخواه به میزان پرداخت

 اي مصـرف شـده/ اعـتـبـار سـرمـایـه
 شـدهاي انـتـقالـی مصـرف  اعـتـبـار سـرمـایـه

**  
 

 
 هاي غیرقطعی/ اي بـابت پـرداخت اعـتبار سرمایه 

 هاي غیرقطعی اي انتقالی بـابت پـرداخت اعتبار سرمایه
** 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي بـانـک پــرداخـت سرمایه

 ** اي پرداخت بابت عملیات سرمایه گردان تنخواه  
 

 /اي تخصیص یافته اعـتـبـار سـرمـایـه
 اي ابـالغـی/ اعــتـبـار سـرمــایـه

 اي انـتـقالـی اعـتـبـار سـرمـایـه
**  

 

 
 /قطعی غیر هاي پرداخت بابتاي  سرمایه اعتبار 

 هاي غیرقطعی اي انتقالی بابت پـرداخت اعتبار سرمایه
** 



  ٢٤٨ 
 

 گردان پرداخت به حساب خزانه تنخواهواریز نقدي حاصل از انتقالی وجوه واریز  ):5ثبت شماره (

 واریز گردد. ) در صورتی که سهم دولت ایران به حساب اشخاص ذینفع2-الف

هنگام تامین اعتبار الزم و واریز وجوه (سهم دولت ایران) به حساب نمایندگی دفتر عمران سازمان ملل متحد  به ):1ثبت شماره (
  (حساب صندوق مشترك)

اي داراي مانده باشد، مانده این حساب به عنوان وجوه انتقـالی در   در پایان دوره بودجه "ها و اسناد دریافتنی سایر حساب"چنانچه حساب    

 اي به صورت زیر تعدیل خواهد شد. اي مربوط، پس از پایان دوره بودجه هاي بودجه نظر گرفته شده و حساب

 ذینفع اشخاص حساب ) بهدولت ایران(سهم  مشترك صندوق حساب از پرداخت پیش واریز هنگام به): 2ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ معینعنوان حساب 

   ** وجـوه ارسـالـی بـابت مـنـابـع عـمـومـی
 ** اي سرمایهبـانـک پــرداخـت   

 
   ** اي انـتـقالـی اعـتـبـار سـرمـایـه بـودجــه

 ** اي انـتـقالـی اعـتـبـار سـرمـایـه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تـامیـن شـده اي اعـتـبـار سـرمـایـه
 ** تخصیص یافتهاي  اعـتـبـار سـرمـایـه  

 ** اي ابالغی اعـتـبـار سـرمـایـه  
 

   ** ها و اسناد دریافتنی  سایر حساب

 ** اي بـانـک پــرداخـت سرمایه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** تـامیـن شـدهاي انـتـقالـی  اعـتـبـار سـرمـایـه
 ** تـامیـن شـده اي اعـتـبـار سـرمـایـه  

 
   ** اي اعـتـبـار سـرمـایـه بـودجــه

 ** اي انـتـقالـی اعـتـبـار سـرمـایـه بـودجــه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه

 ** ها و اسناد دریافتنی  سایر حساب  

    



  ٢٤٩ 
 

 ها  شناسایی موجودي هنگام به): 3ثبت شماره (

 پرداخت(هاي) غیرقطعی دیگر تغییر یابد، نوع پرداخت غیر قطعی در سطح تفصیلی حساب مزبور باید تعدیل شود.چنانچه پرداختی غیرقطعی به    

  ها و هزینهها  ایی داراییشناس هنگام به): 4ثبت شماره (

   ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی

 ** هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  
 

 هاي غیرقطعی/ بـابت پـرداخت اي اعـتبار سرمایه
 هاي غیرقطعی اي انتقالی بابت پرداخت اعتبار سرمایه

**  
 

 
 مین شده/ااي ت اعـتبار سرمایه 

 مین شدهااي انتقالی ت اعـتبار سرمایه
** 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه ها موجودي
 ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه  

 ** ها و اسناد پرداختنی  حساب  
 

   ** هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل
   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

   ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه
 ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه ها موجودي  
 ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه  
 ** ها و اسناد پرداختنی  حساب  
 

 مصرف شده/ اي اعـتبار سرمایه
 اي انتقالی مصرف شده اعـتبار سرمایه

**   

 
 هاي غیرقطعی/ اي بـابت پـرداخت اعـتبار سرمایه 

 هاي غیرقطعی اي انتقالی بابت پـرداخت اعتبار سرمایه
** 

 
   ** هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی  



  ٢٥٠ 
 

 حسـاب  (سهم دولت ایران) به مشترك صندوق حساب از وجه واریزشناسایی کسور قانونی مربوط و  هنگام به): 5ثبت شماره (
 ها منظور تسویه بدهی اشخاص ذینفع به

 در. شـود  مـی  بسـتانکار  نیز پرداختنی مالیات حساب فوق مالی ثبت در باشد، مالیات کسر به مکلف گزارشگر واحد مقررات و قوانین طبق چنانچه   
 بابـت  اي سـرمایه  اعتبـار " حسـاب حسـب مـورد    فـوق  اي بودجه ثبت در باشد، ها موجودي با مرتبط بدهی تسویه به مربوط فوق رویداد که صورتی

 .شود می بدهکار "غیرقطعی هاي پرداخت انتقالی بابت اي سرمایه اعتبار"/ " غیرقطعی هاي پرداخت

منظور تسـویه   اشخاص ذینفع به حساب (سهم دولت ایران) به مشترك صندوق حساب از وجه هنگام واریز به): 6ثبت شماره (
 کسور قانونی مربوط

 باشد. شایان ذکر است، ثبت این نوع سپرده از رعایت تشریفات قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می   

 واحد گزارشگردر دفاتر  المللی بین هاي سازمانسهم  حسابداري ب)
 به حساب عامل ذیحساب پروژه واریز شود. المللی بین هاي سازمان) در صورتی که سهم 1-ب

 پروژه ذیحساب عامل حساب به) المللی بین هاي سازمان(سهم  مشترك صندوق حساب از وجه واریز هنگام به ):1ثبت شماره ( 

. بر ایـن  است شده تعیین وجه واگذارکننده  توسط آن مصرف شرایطو است  مشروط نقدي هدایاينوعی المللی  بین هاي سازمانسهم  واریز   
 از حاصل پرداختنی اسناد و ها حسابدر مقابل آن را  و بوده شده مشخص شرایط طبق مذکور دارایی بکارگیري به ملزم گزارشگر واحد اساس،

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   **  ها و اسناد پرداختنی  حساب
 ** تنیـرداخـه پـمـیـب  
 ** ینتـرداخـپاي ـه ردهـسپ  
 ** افتنیـها و اسناد دری  ر حسابـایـس  
 

 اي مصرف شده/ اعـتبار سرمایه
 اي انتقالی مصرف شده اعـتبار سرمایه

**   

 
 اي تامین شده/ اعـتبار سرمایه 

 اي انتقالی تامین شده اعـتبار سرمایه
** 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـیـمـه پـرداخـتنی
   ** پـرداخـتنیهـاي  سپـرده

 ** ها و اسناد دریـافتنی  سـایـر حساب  
 

 اي مصرف شده/ اعـتبار سرمایه
 اي انتقالی مصرف شده اعـتبار سرمایه

**   

 
 اي تامین شده/ اعـتبار سرمایه 

 اي انتقالی تامین شده اعـتبار سرمایه
** 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معین عنوان

   **    اي سرمایه عملیات بابت پرداخت گردان تنخواه
 ** ها و اسناد پرداختنی  حساب  



  ٢٥١ 
 

بـدهی مربـوط    برسد، مصرف به شده تعیین پیش از شرایط با مطابقمشروط  نقدي هدایاي که زمانی .کند می شناسایی اي غیرمبادله عملیات
 .شود میبستانکار  "ها هدایا و کمک"بدهکار و حساب 

 از فصل چهارم نظـام  مربوط ثبت پرداخت، گردان تنخواه از استفاده بابت ذیحساب عاملین مدارك از و اسناد دریافت هنگام بدیهی است، به   
 .گرددعمومی اعمال می بخش حسابداري

 پرداخت واگذار شده گردان تنخواهپس از تایید اسناد و مدارك مربوط به استفاده از ): 2ثبت شماره (

 به هنگام تایید اسناد و مدارك توسط دفتر عمران سازمان ملل متحـد، به واحد گزارشگر محتمل باشد، پس از اتمام پروژه ها  انتقال دارایی  چنانچه   

 در پایان پروژه  ها انتقال دارایی چنانچه، این با وجود .شود اعمال می "پرداختنی اسناد و ها  حساب" حساب در مقابل کاهش "ها هدایا و کمک"حساب 

 حسـاب  بلکه در پایان پروژهشود  پرداختنی اعمال نمی اسناد و ها  ها در مقابل کاهش حساب شناسایی هدایا و کمکبه واحد گزارشگر محتمل نباشد، 

 .گردد میبستانکار  "ها دارایی نامه شیوه بندي طبقه تفکیک به ها دارایی" حساب بدهکار و "پرداختنی اسناد و ها  حساب"

 .گرددواریز  ذینفع به حساب اشخاصالمللی  بین هاي سازمان) در صورتی که سهم 2-ب

 ذینفع اشخاص حساب ) بهالمللی بین هاي سازمان(سهم  مشترك صندوق حساب از پرداخت پیش واریز هنگام به ):1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه تفکیک طبقهها به  دارایی

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه ها موجودي

   ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه

   ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** اي  پرداخت بابت عملیات سرمایه گردان تنخواه  

 

   ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی

 ** هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  
 

   ** اي الحساب بابت عملیات سرمایه علی -حساب انتظامی

 ** اي الحساب بابت عملیات سرمایه علی -طرف حساب انتظامی  
 

   ** ها و اسناد پرداختنی  حساب

 ** اـه مکـا و کـدایـه  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه
 ** هـا هـدایـا و کـمک  
 

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



  ٢٥٢ 
 

 ها  شناسایی موجودي هنگام به): 2ثبت شماره (

 ها  ها و هزینه شناسایی دارایی هنگام به): 3ثبت شماره (

پرداختنـی انجـام    اسـناد  و هـا   ها در مقابـل حسـاب   ، شناسایی داراییواحد گزارشگر محتمل نباشدبه پس از اتمام پروژه ها  انتقال دارایی چنانچه    

 بنـدي  طبقـه  تفکیـک  بـه  هـا  دارایـی " حسـاب  ها به واحد گزارشگر انتقال یابد، در پایان پروژه مالکیت دارایی در صورتی که، این شود. با وجود نمی

 .گرددمیبستانکار  "ها و کمک هدایا" حساب بدهکار و "ها دارایی نامه شیوه

اشـخاص ذینفـع    حسـاب  ) بـه المللـی  بین هاي سازمان(سهم  مشترك صندوق حساب از وجه واریز هنگام به): 4ثبت شماره (

 ها منظور تسویه بدهی به

 .شود می بستانکار نیز پرداختنی مالیات حساب فوق مالی ثبت در باشد، مالیات کسر به مکلف گزارشگر واحد ،مقررات و قوانین طبق چنانچه   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه ها موجودي

 ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه  

 ** ها و اسناد پرداختنی  حساب  

 

   ** هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

   ** بندي اقتصادي دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** ها نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه ها موجودي  

 ** اي پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه  

 ** ها و اسناد پرداختنی  حساب  

 

   ** هاي دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** هاي دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی  حساب

 ** پـرداخـتنیبـیـمـه   

 ** هـاي پـرداخـتنی سپـرده  

 ** هـا هـدایـا و کـمک  
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اشخاص ذینفـع   حساب ) بهالمللی بین هاي سازمانمحل سهم ( مشترك صندوق حساب از وجه هنگام واریز به): 5ثبت شماره (

 منظور تسویه کسور قانونی مربوط به

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بیمه پرداختنی
   ** هاي پرداختی سپرده

 ** هـا هـدایـا و کـمک  



 

 

 بخش سی و دوم 

 حواله ارزي حسابداري
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 مقدمه -1
قرار  هاآنصورت حواله ارزي در اختیار  اعتبار واحدهاي گزارشگر بهاز ات ممکن است بخشی رقوانین و مقر اساس بر   

قوانین و مقررات مربوط مصرف  به توجه واحدها و با اعتبار هر یک از تخصیص گیرد. مبالغ ارزي مزبور مطابق اعالمیه
گیرد یا معادل نقدي آن با فروش ارز به طور کلی حواله ارزي یا براي انجام معامالت ارزي مورد استفاده قرار می. شود می

کننده  در دو بخش واحد دریافت معامالت ارزي با مرتبط شود. رویدادهاير اساس قوانین و مقررات دریافت و مصرف میب
 .گرددشناسایی می زیر صورت و سایر واحدهاي مربوط به حواله ارزي

 
 ها سرفصل حساب -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  هاي جاري دارایی
  * واحد پولیسال و به تفکیک  حواله ارزي موجودي نقد

  هاي انتظامیحساب
 ها کنترل سفارش -حساب انتظامی حساب انتظامی

 سال و اشخاص تفکیک به
*  

 *  ها سفارش کنترل -انتظامی طرف حساب طرف حساب انتظامی
 

 ارزي حوالهحسابداري  -3

  کننده حواله ارزي دفاتر واحد دریافتالف) 

 تخصیص اعتبار  به هنگام  ):1ثبت شماره (

فـروش  به اعتبار تخصیص اعالمیه بیش از نرخ تاریخ ا نرخی ب ارزي حواله  حالتی که (به استثناي اي هاي بودجه تمامی ثبت ،شایان ذکر است   

واحـد گزارشـگر   . همچنـین،  شـود  میاعالمیه تخصیص اعتبار انجام تاریخ بر مبناي نرخ تبدیل ارز در ،)دریافت شود معادل ریالی آنبرسد و 

 کند. اعمال می ارزي حواله خود از را تنها براي سهم اي بودجه هاي ثبتاین ثبت و سایر  دریافت کننده حواله ارزي

 حواله ارزي صدوردر صورت  ):2ثبت شماره (

 گردد. تخصیص اعتبار تسعیر می اعالمیه تاریخارز در  به نرخدر شناسایی اولیه و  شدهنوعی موجودي نقد محسوب  حواله ارزي -1

 .شود صادر میمربوط توسط خزانه ییدیه تامعادل آن که واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزي سهم اعتبار تخصیص یافته  -2
 قرار گرفته است.واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزي صورت حواله ارزي در اختیار  سهم اعتبار تخصیص یافته سایر واحدها که به -3

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اعتبار ... تخصیص یافته

 ** اعتبار ...  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** 1ارزي حـوالـه
 ** 2دریافتی بابت عملیات ...  

 ** 3ها و اسناد پرداختنی حسابسایر   
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 اعتبار تامینبه هنگام  ):3ثبت شماره (

 دهد. اعتبار انجام نمی تامینبراي سهم سایر واحدها از محل حواله ارزي واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزي  ،ذکر است الزم به   

 در صورت رخداد معامله ارزي ):4ثبت شماره (
 به هنگام تحمل هزینه یا خرید دارایی ):4-1ثبت شماره (

 اولیـه  شناخت در ارزي معاملهاست.  ارز به تسویه مستلزم یا شود می تعیین ارز حسب بر آن بهاي که است اي معامله ارزي، منظور از معامله   
 .شود می ثبت معامله تاریخ در تبدیل نرخ اساس بر و عملیاتی پول واحد به

 هاي ارزي بدهی تسویهبه هنگام  ):4-2(ثبت شماره 

 تفـاوت شـده اسـت کـه    ثبت فوق فـرض  در ارزي باید به حساب تفاوت تسعیر ارز منظور شود. بدهی تسویه تبدیل ناشی از  هايتفاوت -1   
 .بستانکار است زيار تسویه بدهی از ناشیتبدیل 

شـایان   .شود میفوق اعمال ناي  بودجه  ثبت ،باشدسهم سایر واحدها از محل حواله ارزي  مربوط به ارزي پرداختنی اسناد و ها حساب چنانچه   
 تسـویه  دوره. بر این اساس، چنانچه بـدهی ارزي تـا پایـان    شود می تسعیر دوره پایان در تبدیل نرخ از استفاده با ارزي پولی اقالمذکر است، 

 .به حساب تفاوت تسعیر ارز منظور شود حاصلتفاوت تبدیل تسعیر و  گزارشگريالزم است به نرخ تبدیل ارز در تاریخ  نشود،

 سایر واحدها  به ها داراییتحویل به هنگام  ):4-3ثبت شماره (

 .شود میها، حسب مورد بدهکار یا بستانکار  دارایی تحصیلتفاوت تسعیر ارز، با توجه به ماهیت بستانکار یا بدهکار آن در زمان حساب  -1
 

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** شده تامیناعتبار ... 
 ** اعتبار ... تخصیص یافته  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اقتصادي دولتبندي  به تفکیک طبقه ها هزینه
   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه موجودي
 ** ها و اسناد پرداختنی ارزي حساب  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اسناد پرداختنی ارزيها و  حساب
 ** ارزي حـوالـه  
 ** 1تفاوت تسعیر ارز  

 
    اعتبار ... مصرف شده

 ** شده تامیناعتبار ...   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی حسابسایر 
   ** 1تفاوت تسعیر ارز

 ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی  

 ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه موجودي  
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 ارزي سایر واحدهاناشی از معامالت هاي  بدهی تسویه ):4-4ثبت شماره (

بخواهند بدهی ارزي ایجاد شده ناشـی از  واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزي چنانچه سایر واحدها راسا معامله ارزي انجام دهند و از    

 کند. واحدها از ثبت فوق استفاده می سایر ارزي معامالت از هاي ناشی براي اعمال حساب تسویه بدهی واحدمذکور را پرداخت کند، آن  همعامل

نـرخ ارز در تـاریخ    ،ذکـر اسـت   . الزم بهشود بستانکار میاعالمیه تخصیص اعتبار حساب حواله ارزي بر اساس نرخ ارز در تاریخ  ،در این ثبت

  ها شناسایی شود. به سایر واحدها اعالم شود تا تفاوت تبدیل ارز در دفاتر آنباید تسویه بدهی 

 دریافت معادل ریالی حواله ارزي  ):5ثبت شماره (

 آن ریالی معادلدریافت  واعتبار  تخصیصاعالمیه  تاریخ نرخ از کمتر ارزي با نرخی حوالهفروش  :)5-1( شماره ثبت

 

 آن ریالی دریافت معادل اعتبار و اعالمیه تخصیص تاریخ نرخ از بیش ارزي با نرخی ): فروش حواله5-2( شماره ثبت
را اعتبار  اعالمیه تخصیص تاریخواحد گزارشگر مجوز استفاده از وجوه حاصل از افزایش نرخ ارز نسبت به  درصورتی که :)5-2-1( شماره ثبت

 باشد.داشته ن

این وجـوه  باشد،  نداشته رااعتبار  اعالمیه تخصیص تاریخ به نسبت ارز نرخ افزایش از حاصل وجوه از استفاده مجوز گزارشگر چنانچه واحد   

 به هنگام واریز آن به حساب خزانه ثبت زیر اعمال خواهد شد.و در نظر گرفته شده به عنوان درآمد دولت 

 

 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** و اسناد پرداختنیها  حسابسایر 

 ** ارزيحـوالـه   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...
   ** ارز تسعیر تفاوت

 ** حـوالـه ارزي  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...
 ** حـوالـه ارزي ** 

 ** بندي مربوط  درآمدها به تفکیک طبقه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجوه ارسالی بابت منابـع عمـومی

 ** بـانـک ...  
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را اعتبار  اعالمیه تخصیص تاریخدرصورتی که واحد گزارشگر مجوز استفاده از وجوه حاصل از افزایش نرخ ارز نسبت به  ):5-2-2( شماره ثبت

 باشد. داشته

بایسـتی  باشـد،   داشـته  رااعتبـار   اعالمیه تخصیص تاریخ به نسبت ارز نرخ افزایش از حاصل وجوه از استفاده مجوز گزارشگر واحددر صورتی که    

 .نماید اصالحرا مربوط اي  هاي بودجه ثبتاقدام و  از خزانهییدیه دریافتی اتخصیص اعتبار و تاعالمیه نامه،  موافقتاصالحیه نسبت به اخذ 

 سایر واحدها حساب آن به پرداختدریافت معادل ریالی حواله ارزي و  ):6ثبت شماره (
 حواله ارزيمعادل ریالی  دریافت ):6-1ثبت شماره (

 "پرداختنـی  اسـناد  و ها حساب سایر"به حساب از حواله ارزي،  واحدها سایر یافته تخصیص اعتبار فروش سهمهاي تبدیل ناشی از تفاوت   

 .اسـت  شـده اعتبار اعمال  اعالمیه تخصیص تاریخ نرخ از بیش نرخی با ارزي حواله فروشفرض با ثبت فوق الزم به ذکر است، شود.  میمنظور 

 "پرداختنـی  اسـناد  و ها حساب سایر"حساب در ثبت فوق ، اعتبار اعالمیه تخصیص تاریخ نرخ از کمتر ارزي با نرخی در صورت فروش حواله

  شود. بدهکار می

 سایر واحدها  حساب بهحواله ارزي  یریالمعادل  پرداخت ):6-2ثبت شماره (

شود. بر این اساس، مانده حواله ارزي در پایان دوره به نرخ تبدیل ارز در  می تسعیر دوره پایان در تبدیل نرخ از استفاده با ارزي پولی اقالم   

  ارزي پولی اقالم تسعیر از ناشی تبدیل هايتفاوت شود. میتاریخ گزارشگري تسعیر و تفاوت تبدیل حاصل به حساب تفاوت تسعیر ارز منظور 

 وضعیت صورت در خالص، ارزش در تغییرات صورت  در انعکاس ضمن آن، مانده بودن بستانکار صورت در و منظور ارز تسعیر تفاوت  حساب  به

  مبلغ  این باشد، بدهکار مزبور   حساب  مانده ، مالی  دوره  پایان در  چنانچه. شود می بندي طبقه خالص ارزش در اي جداگانه بخش عنوان به مالی

 بستانکار از مانده بیش دوره طی تبدیل تفاوت زیان مبلغ که صورتی در. شود  شناسایی  دوره همان مالی وضعیت در تغییرات صورت در باید

 صورت در باقیمانده و منعکس خالص ارزش در تغییرات صورت در مزبور مانده میزان تا زیان مبلغ ارز باشد، تسعیر تفاوت حساب دوره اول

 ارزش در تغییرات صورت  در باید دوره طی ارز، تسعیر تفاوت حساب بستانکار مانده خالص همچنین. شود می منظور مالی وضعیت در تغییرات

 .شود منعکس خالص

 

 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...
 ** حـوالـه ارزي ** 

 ** ارز تسعیر تفاوت  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ک ...ـانـب
 ** ه ارزيـوالـح  

 ** ها و اسناد پرداختنی سایر حساب  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی حسابسایر 
 ** ک ...ـانـب  
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 ي مربوطواحدهاسایر ب) دفاتر 
 تخصیص اعتبار  به هنگام  ):1ثبت شماره (

به فروش برسـد و   اعتبار تخصیصاعالمیه از نرخ تاریخ   (به استثناي حالتی که حواله ارزي  با نرخی بیشاي  دجههاي بو تمامی ثبتذکر است،  شایان   
   شود. و باتوجه به سهم از حواله ارزي اعمال میاعالمیه تخصیص اعتبار انجام  بر مبناي نرخ تبدیل ارز در تاریخ ،معادل ریالی آن دریافت شود)

 عنوان بخشی از اعتبار تخصیص یافته به واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزينام به صدور حواله ارزي  ):2ثبت شماره (

 .شودمی صادرتوسط خزانه معادل آن تاییدیه مربوط  وثبت فوق به مبلغ سهم اعتبار تخصیص یافته واحد از حواله ارزي انجام   

 واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزيدر صورت وقوع معامله ارزي توسط  ):3ثبت شماره (
 براي خرید دارایی یا موجودي  واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزيارسال سفارش به  ):3-1ثبت شماره (

 
 واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزيهاي ارزي توسط  بدهی تسویه ):3-2ثبت شماره (

 
 واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزياز  ها دارایی دریافت ):3-3ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اعتبار ... تخصیص یافته

 ** اعتبار ...  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد دریافتنی حسابسایر 

 ** دریافتی بابت عملیات ...  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** شده تامیناعتبار ... 
 ** اعتبار .... تخصیص یافته  
 

   ** هاکنترل سفارش -حساب انتظامی
 ** هاکنترل سفارش -طرف حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مصرف شده... اعتبار 

 ** شده تامیناعتبار ...   

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها دارایینامه  بندي شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی
   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه موجودي

 ** دریافتنیها و اسناد  حسابسایر   
 ** تفاوت تسعیر ارز  
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واحد گزارشگر دریافت کننده حواله  توسط شده اعالم( ارزي معامله تاریخ در تبدیل نرخ به توجه با شده خریداري هاي موجودي یا ها دارایی   

واحد گزارشگر دریافت کننـده  توسط با توجه به نرخ اعالمی ارز تفاوت تسعیر حساب  بدهکار یا بستانکار بودنعالوه، به .شوند می ) ثبتارزي

 .شود می تعیینحواله ارزي 

   توسط سایر واحدهاارزي  همعاملوقوع  در صورت ):4ثبت شماره (
 تامین اعتبار به هنگام  ):4-1ثبت شماره (

 
  رخداد معامله ارزيدر صورت  ):4-2ثبت شماره (

 اولیـه  شناخت در ارزي است. معامله ارز به تسویه مستلزم یا شود می تعیین ارز حسب بر آن بهاي که است اي معامله ارزي، منظور از معامله   

 .شود می ثبت معامله تاریخ در تبدیل نرخ اساس بر و عملیاتی پول واحد به

 

 ارزيواحد گزارشگر دریافت کننده حواله توسط هاي ارزي  بدهی تسویه ):4-3ثبت شماره (

 نـرخ  به توجه با ارز تسعیر تفاوتحساب  بودن بستانکار یا بدهکارهمچنین،  .است بستانکار تبدیل تفاوت که است شده فرض فوق ثبت در   

  .شود می تعیین واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزي توسط اعالمی

 

   ** هاکنترل سفارش -طرف حساب انتظامی
 ** هاکنترل سفارش -حساب انتظامی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** اعتبار ... تامین شده

 ** اعتبار ... تخصیص یافته  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندي اقتصادي دولت به تفکیک طبقه ها هزینه
   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

   ** ها نامه دارایی بندي شیوه ها به تفکیک طبقه موجودي

 ** ها و اسناد پرداختنی ارزي حساب  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد پرداختنی ارزي حساب
 ** ها و اسناد دریافتنی حسابسایر   

 ** تفاوت تسعیر ارز  
 

    اعتبار ... مصرف شده

 ** شده تامیناعتبار ...   
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 از واحد گزارشگر دریافت کننده حواله ارزيدریافت معادل ریالی حواله ارزي  ):5ثبت شماره (
 انجام شده باشد.اعتبار  اعالمیه تخصیص تاریخ نرخ از کمتر ارزي با نرخی فروش حوالهدر صورتی که ): 5-1( شماره ثبت

 

 اعتبار انجام شده باشد. اعالمیه تخصیص تاریخ نرخ از بیش ارزي با نرخی فروش حوالهدر صورتی که ): 5-2( شماره ثبت
اعتبـار   اعالمیه تخصیص تاریخواحد گزارشگر مجوز استفاده از وجوه حاصل از افزایش نرخ ارز نسبت به در صورتی که ): 5-2-1( شماره ثبت

 داشته باشد.را ن

باشد، این وجـوه   نداشته اعتبار را اعالمیه تخصیص تاریخ به نسبت ارز نرخ افزایش از حاصل وجوه از استفاده مجوز گزارشگر چنانچه واحد   
 درآمد دولت در نظر گرفته شده و به هنگام واریز آن به حساب خزانه ثبت زیر اعمال خواهد شد.به عنوان 

 

را اعتبار  اعالمیه تخصیص تاریخ): درصورتی که واحد گزارشگر مجوز استفاده از وجوه حاصل از افزایش نرخ ارز نسبت به 5-2-2( شماره ثبت
 باشد. داشته

باشـد،   داشـته  اعتبـار را  اعالمیـه تخصـیص   تاریخ به نسبت ارز نرخ افزایش از حاصل وجوه از استفاده مجوز گزارشگر در صورتی که واحد   
و اي مربوط را اصـالح   هاي بودجه نامه، اعالمیه تخصیص اعتبار و تاییدیه دریافتی از خزانه اقدام و ثبت بایستی نسبت به اخذ اصالحیه موافقت

 .نمایداعمال  را معادل مبلغ تفاوت تسعیر ارز ایجاد شده، ثبت زیر اعتبار، بابت ها دریافتی عملکرد کنترل منظور به

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...
   ** ارز تسعیر تفاوت

 ** دریافتنی اسناد و ها حساب سایر  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...
 ** دریافتنی اسناد و ها حساب سایر ** 

 ** بندي مربوط  درآمدها به تفکیک طبقه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجوه ارسالی بابت منابـع عمـومی

 ** بـانـک ...  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...
 ** دریافتنی اسناد و ها حساب سایر ** 

 ** ارز تسعیر تفاوت  

 بستانکار بدهکار
 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -حساب انتظامی

 ** ها بابت اعتبار کنترل دریافتی -طرف حساب انتظامی  



 

 

 

 

 بخش سی و سوم 

 اختصاصی ارزي درآمدهاي مصرف و وصول حسابداري

 داراي مجوز قانونی) واحدهاي گزارشگر(صرفا براي 
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 مقدمه -1
برخی از واحدهاي گزارشگر بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مجاز به وصول و مصرف درآمدهاي اختصاصی به 

باشند. این واحدها بایستی رویدادهاي مربوط به وصول این درآمدها و مصرف آن را مشابه سایر  صورت ارزي می
هاي موجود در نظام حسابداري بخش عمومی در دفاتر خود اعمال حساب نمایند.  براساس سرفصل رویدادهاي خود

 .گردد شناسایی می زیر صورت به در واحدهاي گزارشگر عملیات مزبور با مرتبط رویدادهاي
 

 دستورالعمل حسابداري -2
هاي  آن را بر اساس سرفصل رویدادهاي مربوط به وصول درآمدهاي ارزي و مصرفبایست  واحدهاي گزارشگر می

هاي  با این تفاوت که مبلغ ارز دریافت شده و تمام ثبتد، نموجود در نظام حسابداري بخش عمومی اعمال حساب نمای
بانک دریافت ارزي   اي مربوط به مصرف این وجوه، بایستی بر اساس نرخ تسعیر ارز در تاریخ واریز درآمد به حساب بودجه

 مفتوحه توسط اداره کل خزانه، اعمال حساب شود. 
هاي ارزي صورت گرفته خود را در حدود  بایست عملکرد ریالی دریافت و پرداخت هاي گزارشگر می همچنین واحد

د و خزانه ناعتبارات مصوب در قانون بودجه جهت اعمال حساب در عملکرد درآمد اختصاصی به اداره کل خزانه اعالم نمای
 نیز با احتساب آن تاییدیه درآمد اختصاصی واحد گزارشگر را صادر نماید. 

 از استفاده مجوز گزارشگر مذکور به جاي مصرف آن، در صورتی که واحد نرخ از بیش در صورت فروش ارز با نرخی
هاي  دریافتی از خزانه اقدام و ثبتنامه و تاییدیه  باشد، بایستی نسبت به اخذ اصالحیه موافقت داشته را حاصل این وجوه

 اي مربوط را اصالح نماید. بودجه

درخصوص واحدهاي گزارشگري که مجوز انتقال وجوه مانده مصرف نشده به سال بعد را نداشته باشند، آن قسمت از 
وه حاصل به ارز دریافتی که تا پایان مهلت قانونی به مصرف نرسد، با رعایت قوانین و مقررات به فروش رسیده و وج

 شود. حساب درآمد عمومی کشور واریز می
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 بخش سی و چهارم

آوري و فروش سازمان جمع حسابداري عملیات

 اموال تملیکی به نمایندگی از دولت
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 مقدمه -1

 در آید درمی دولت تصرف به نحو هر به یا و درآمده دولتی مدیریت یا و سرپرستی یا توقیف تحت که اموالی کلیه
نماید. با توجه  اقدام آن اداره و نگهداري، آوري جمع در تا گیرد می قرار تملیکی اموال فروش و آوري جمع سازمان اختیار

) دولت از نمایندگی به( سازمان دارایی قضایی، حکم صدور از پس) سازمان آن تصرف تحت( توقیفی موالبه اینکه ا
 اقدام) 3( شماره عمومی بخش حسابداري استاندارد الزامات طبق ها آن شناسایی به نسبت بایستی شود، می محسوب

هاي موجود در نظام حسابداري بخش  سازمان مزبور بایستی رویدادهاي مربوط به اموال یادشده را براساس سرفصل. شود
 ذیل صورت به سازمان یادشدهعملیات مزبور در  با مرتبط رویدادهايعمومی در دفاتر خود اعمال حساب نمایند. 

 .گرددشناسایی می
 

 ها سرفصل حساب -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار
  هاي جاري دارایی

 هاي جاري سایر دارایی
  * و سالها  نامه دارایی بندي شیوه به تفکیک طبقه فروش  براي شده نگهداري هاي دارایی

 *   و سال دارایی مربوط به تفکیک طبقه 1ها دارایی ارزش کاهش ذخیره

 شود. محسوب می فروش براي شده نگهداري هاي حساب داراییکاهنده  ها، دارایی ارزش کاهش ذخیرهحساب  -1

 

 دستورالعمل حسابداري -3
هـاي   را بـر اسـاس سرفصـل    توقیفی اموالبایست رویدادهاي مربوط به  میتملیکی  اموال فروش و آوري جمع سازمان

ناشـی   درآمدهاي تحقق شناسایی منظور بهبا این تفاوت که موجود در نظام حسابداري بخش عمومی اعمال حساب نماید، 
 حسـاب  ،عمـومی  بخـش  حسـابداري  نظـام  پـنجم  فصـل ) 2( شماره ثبت در بایستی ي مزبورها از توقیف یا تصرف دارایی

 حسـاب  اعمال "مربوط بندي طبقه تفکیک به دولت درآمدهاي" حساب مقابل در "فروش براي شده نگهداري هاي دارایی"
 در " فـروش  بـراي  شـده  نگهـداري  هـاي  دارایی " حساب مزبور هاي دارایی فروش حساب اعمال منظور به همچنین،. شود

 .گیرد استفاده قرار میمورد  یادشده فصل) 15( شماره ثبت بستانکار طرف
 

 



 
 

 

 بخش سی و پنجم

 هادر سهام شرکتمدت کوتاهگذاري حسابداري سرمایه
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 مقدمه -1

ها از محل وجـوه   شرکت سهام بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به سرمایه گذاري درنظیر دانشگاه ها ها واحدبرخی از 

کوتاه مدت است وبه منظور کنترل یا ایجاد نفوذ موثر بـر شـرکت سـرمایه     غالبااین سرمایه گذاري ها اختصاصی خود هستند. 

ها و استفاده از ایـن دسـتورالعمل بایـد بـا      شرکتسهام گذاري در  قبل از اقدام به سرمایه واحد هاي مزبورشود.  پذیر انجام نمی

پـذیر را از مراجـع    هاي سـرمایه  ا شرکتشرکت یسهام گذاري در  رعایت قوانین باالدستی، مجوزهاي قانونی الزم براي سرمایه

 .گردد رویدادهاي مرتبط با موضوع فوق به صورت زیر شناسایی میذیصالح اخذ نمایند. 

 ها در سهام شرکت کوتاه مدتگذاري  حسابداري سرمایه -2

خود  ها از محل وجوه اختصاصی گذاري در سهام شرکت ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به سرمایه واحدچنانچه  ):1ثبت شماره (

) از 59) یا ثبت شماره (16و ثبت شماره () از فصل دوم 49) یا ثبت شماره (15باشند، به هنگام تامین اعتبار بایستی حسب مورد ثبت شماره (

گذاري را به بهاي تمام شده به صورت زیر  نظام حسابداري بخش عمومی را اعمال و رویدادهاي مربوط به تحصیل سرمایهفصل چهارم 

 نمایند. شناسایی

 شود. بور اعمال می) از فصل پنجم نظام مز2گذاري، ثبت شماره ( بدیهی است در صورت تحقق درآمد حاصل از سرمایه   

گذاري،  گذاري، مانده آن از دفاتر خارج و تفاوت عواید حاصل از واگذاري و بهاي تمام شده سرمایه به هنگام واگذاري سرمایه): 2ثبت شماره (

 شود. به عنوان سود یا زیان شناسایی می
 گذاري در زمان تحصیل باشد. بهاي تمام شده سرمایهگذاري بیش از  در صورتی که عواید حاصل از واگذاري سرمایه): 2-1ثبت شماره (

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها گذاري در شرکت سرمایه

 ** بـانـک ...  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...

 ** ها گذاري در شرکت سرمایه  

 ** بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  
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 گذاري در زمان تحصیل به میزان بهاي تمام شده سرمایه -1

 گردد.  ) از فصل پنجم نظام یادشده به حساب خزانه واریز می16گذاري مطابق ثبت شماره ( الزم به ذکر است، درآمد حاصل از سرمایه

 گذاري در زمان تحصیل باشد. گذاري کمتر از بهاي تمام شده سرمایه عواید حاصل از واگذاري سرمایهدر صورتی که ): 2-2ثبت شماره (

 گذاري  به میزان وجوه حاصل از سرمایه -1

گذاري.بدیهی است پس از رسـیدگی و   گذاري در زمان تحصیل و وجوه حاصل از سرمایه شده سرمایهبه میزان تفاوت حاصل از بهاي تمام  -2

 طی مراحل قانونی و صدور راي، واحد گزارشگر می بایست نسبت به اعمال تعدیالت الزم و ثبت هاي تکمیلی اقدام نماید.

 

 /...اعـتبار 
 1انـتـقالـی...اعـتبار 

**  
 

 
 تـامـین شـده/ ... اعـتبار 

 انـتـقالـی تـامـین شـده ...اعـتبار 
** 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بـانـک ...

   ** کسري ابواب جمعی  -حسابها و اسناد دریافتنی

 ** ها گذاري در شرکت سرمایه  

 

 / ...اعـتبار 
 1انـتـقالـی ...اعـتبار 

**  
 

 / ...جمعی بابت اعتبار  کسري ابواب
  ** 2انتقالی ...جمعی بابت اعتبار  کسري ابواب

 

 
 / تـامـین شـده ...اعـتبار  

 انـتـقالـی تـامـین شـده ...اعـتبار 
** 



 
 

 

 

 

 بخش سی و ششم

 هادر شرکت بلندمدت گذاریسرمایهحسابداری 
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 مقدمه -1

حسدابداری  . ها باشدد  گذاری در شرکت به موجب قوانین و مقررات ملزم به انجام سرمایه است ممکن گزارشگر واحد یک   

هدای  گدذاری  شود. در غیر ایدن ودورت سدرمایه    با استفاده از روش ارزش ویژه انجام می واحدهای وابستهگذاری در  سرمایه

   شوند: زیر منعکس می  های روش از  یکی  به  وورت وضعیت مالی در  ها بلندمدت در شرکت

 انباشته ارزش کاهش  هرگونه کسر از  پس  شده  تمام  بهایالف( 

 . جایگزین مجاز  عمل  نحوه  یک  عنوان به  ارزیابی تجدید  )ب( مبلغ

 .ها تدوین شده است های بلندمدت در شرکت گذاری سرمایهاین دستورالعمل برای 

 

 تعاريف و اصطالحات -2

  تجداری  واحدد   هدای فعالیدت  در مستمر  استفاده قصد به  که شود می  گفته هاگذاری سرمایه از  ای طبقه  به :بلندمدت  گذاري سرمايه

  طدوننی   مددت   برای  آن  نگهداری قصد  که شود می  بندی طبقه  غیرجاری  دارایی  عنوان به  هنگامی  گذاری سرمایه  یک. شود  نگهداری

   .باشد  هاییمحدودیت  مشمول گذار سرمایه  توسط  آن  واگذاری  توانایی یا باشد  اثبات  قابل  وضوح به

 .دارد مالحظه قابل نفوذ آن بر گذار، سرمایه که واحدی است وابسته: واحد

 یدا  کنتدرل  امدا  اسدت،  پدذیر  سرمایه عملیاتی و مالی هایسیاست به مربوط هایگیری تصمیم در شرکت توانایی مالحظه: قابل نفوذ

 .نیست هاسیاست آن مشترک کنترل

 آن، از پدس  و شود می شناسایی شده تمام بهای به ابتدا در گذاری سرمایه آن، اساس بر که است حسابداری روش: ويژه ارزش روش

)تغییرات در وضعیت  کسری یا مازاد. گردد می تعدیل تحصیل، از پس پذیر سرمایه هایدارایی خالص از گذار سرمایه سهم تغییر بابت

سدایر   از آن سدهم  شدامل  گدذار،  سدرمایه  ارزش خدالص  سدایر  و است پذیر سرمایه زیان یا سود از آن سهم شامل گذار، مالی( سرمایه

 .نشده است پذیر است که در مازاد یا کسری آن شناسایی در ارزش خالص سرمایه تغییرات

 ها حساب سرفصل -3

 ها سطوح تفصیلي حساب حساب معین حساب کل
 ماهیت حساب

 بستانکار بدهکار

  هاي غیرجاري دارايي

  * به تفکیک شرکت ها گذاری در شرکت سرمایه های بلندمدت گذاری سرمایه

 *  به تفكيك شرکت و سال ها  گذاری ارزش سرمایه ذخیره کداهدش 

  درآمدها

 *  به تفكيك موضوع درآمد واحدسایر درآمدهای  سایر درآمدها
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 ي بلندمدتها گذاري سرمايهحسابداري  -4

 .پذير نفوذ قابل مالحظه داشته باشد واحد گزارشگر بر واحد سرمايهچنانچه الف( 

 گذاري سرمايهتحصیل  هنگام به(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها گذاری در شرکت سرمایه

 ** بداندک ...  

 
 

 ** *واحدسایر درآمدهای 

 

 اعدتدبدار ... مصدرف شدده/

 اعدتدبدار ... اندتدقالدی مصدرف شدده
**   

 
 تدامیدن شدده/ اعدتدبدار ... 

 تدامیدن شددهاعدتدبدار ... اندتدقالدی 
** 

  شود. اي شناسايي مي هاي بودجه شايان ذکر است، رويدادهاي مالي مربوط به ساير منابع واحدها بدون ثبت حساب   

. گردد مي منظور حساب به ويژه ارزش روش به شود، مي تبديل وابسته تجاري واحد در گذاري سرمايه به که تاريخي از گذاري، سرمايه يک*    

 و هاا  منصفانه دارايي  ارزش خالص از گزارشگر واحد سهم و گذاري سرمايه شده تمام بهاي بین تفاوت هرگونه گذاري، سرمايه تحصیل زمان در

 :شود مي گرفته حساب به زير شرح به پذير، واحد سرمايه تشخیص قابل هايبدهي

 شود. مي منظور گذاري سرمايه دفتري مبلغ در وابسته واحد به مربوط سرقفلي .الف

 شده تمام بهاي به نسبت پذير سرمايه واحد تشخیص قابل هايبدهي و هادارايي منصفانه ارزش خالص از گزارشگر واحد سهم مازاد هرگونه .ب

 باه  اسات،  شاده  تحصیل گذاري سرمايه که اي دوره در پذير سرمايه تجاري واحد زيان يا سود از گزارشگر واحد سهم تعیین در گذاري، سرمايه

 شود. در ثبت فوق بستانکار مي واحد درآمدهاي سايردر چنین، حالتي، حساب  .شود مي گرفته نظر در قیمت زير خريد سود عنوان

 

 پذير توسط واحد سرمايهگزارش سود يا زيان (: 2) ثبت شماره

 ياا  اساتهال   بابات  تعديل از پس ، تحصیل  تاريخ از پس پذير سرمايه واحد  زيان يا خالص سود از گزارشگر واحد  سهمدر روش ارزش ويژه،    

 شود. گذاري منظور مي به حساب سرمايه تحصیل، تاريخ در آنها منصفانه ارزش برمبناي دارايیها ساير و سرقفلي ارزش کاهش  زيان

 پذير توسط واحد سرمايه)مازاد( زارش سود هنگام گ به(: 2-1) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها گذاری در شرکت سرمایه

 
 

 ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها

 

 پذير توسط واحد سرمايه)کسري(  زيانگزارش هنگام  به(: 2-2) ثبت شماره

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 
 

 ** ها گذاری در شرکت سرمایه

 



272 
 

تحصایل،   تاريخ در آنها منصفانه ارزش برمبناي دارايیها ساير و سرقفلي ارزش کاهش زيان يا استهال شايان ذکر است، تعديالت الزم بابت    

 شود.  هاي فوق اعمال مي ثبت ازبا استفاده 

گزارشاگر   واحاد  ماالي  هااي صورت در “دستي پايین با” و “باالدستي با” معامالت از ناشي هاي زيان و سودهادر روش ارزش ويژه همچنین،    

واحاد   ساهم . شاود  مي شناسايي وابسته واحد در غیروابسته گذاران سرمايه منافع میزان تا فقط ،(آن تلفیقي فرعي تجاري واحدهاي شامل)

باا انجاام تعاديل در ثبات     حسب مورد اين اقدام . شود مي حذف است، معامالت اين از ناشي که وابسته واحد هاي زيان يا سودها ازگزارشگر 

ها و همچنین سهم  گذاري در شرکت حذف سود يا زيان تحقق نیافته موجب تعديل مانده حساب سرمايهشود.  انجام مي( 2-2يا )( 1-2شماره )

 ارزش خاالص  در کاهش از شواهدي دستي، پايین با معامالت هرگاه شايان ذکر استشود.  پذير مي زيان واحدسرمايهواحد گزارشگر از سود يا 

 کامال  بطاور واحاد گزارشاگر    توساط  باياد  ها زيان اين کند، ارائه ها دارايي آن ارزش در کاهش يا شود واگذار بايد که هايي دارايي بازيافتني

 آن ارزش کااهش  زياان  يا خريداري قابل هاي دارايي بازيافتني ارزش خالص در کاهش از شواهدي باالدستي، با معامالت هرگاه. شود شناسايي

 .کند شناسايي را ها زيان آن از خود سهم بايدواحد گزارشگر  کند، ارائه ها دارايي

 پذير صويب سود سهام توسط واحد سرمايههنگام ت به(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معینعنوان 

   ** ها و اسناد دریافتنی   حساب

 ** ها گذاری در شرکت سرمایه  

 
 پذير ريافت سود سهام واحد سرمايههنگام د به(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانک دریافت

 ** دریافتنیها و اسناد   حساب  

 
 هنگام واريز منابع )عمومي/اختصاصي( به حساب خزانه و دريافت تايیديه مربوط  به(: 5ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجدوه ارسدالدی بدابت منابع عدمومی

    وجدوه ارسدالدی بدابت منابع اختصاوی

 ** دریافتبداندک   

 
 پذير که در مازاد يا کسري آن شناسايي نشده است. منافع واحد گزارشگر در واحد سرمايهدر  تغییراتشناسايي (: 6ثبت شماره )

 و هادارايي ارزيابي تجديد از ناشي تغییرات قبیل )از وابسته واحد جامع زيان و سود صورت در شده شناسايي تغییرات از گزارشگر واحد سهم

 .شود ارائه گزارشگر واحد گردش حساب تغییرات در ارزش خالص  در بايدارز(  تسعیر تفاوت

 آن شناسايي نشده است. مازاد در که پذير سرمايه واحد در گزارشگر واحد منافع در هنگام افزايش به(: 6-1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها گذاری در شرکت سرمایه

 ** ارزیدابدی تدجددیدد مدازاد  

 ** ارزی هایبدهی و هادارایی تسعیر تفاوت  

 ** خارجی عملیات ارز تسعیر تفاوت  
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 کسري آن شناسايي نشده است. در که پذير سرمايه واحد در گزارشگر واحد منافع در کاهش هنگام به(: 6-2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزیدابدی تدجددیدد مدازاد

   ** ارزی هایبدهی و هادارایی تسعیر تفاوت

   ** خارجی عملیات ارز تسعیر تفاوت

 ** ها گذاری در شرکت سرمایه  

 

 .باشد نداشته مالحظه قابل نفوذ پذير سرمايه واحد بر گزارشگر واحد چنانچه( ب

 گذاري تحصیل سرمايه هنگام به(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها گذاری در شرکت سرمایه

 ** بداندک ...  

 

 اعدتدبدار ... مصدرف شدده/

 اعدتدبدار ... اندتدقالدی مصدرف شدده
**   

 
 تدامیدن شدده/ اعدتدبدار ... 

 تدامیدن شددهاعدتدبدار ... اندتدقالدی 
** 

 شود.  اي شناسايي مي هاي بودجه شايان ذکر است، رويدادهاي مالي مربوط به ساير منابع واحدها بدون ثبت حساب   

 پذير هنگام تصويب سود سهام توسط واحد سرمايه به(: 2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد دریافتنی   حساب

 ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

 ** 1ها گذاری در شرکت سرمایه  

  ساهام  ساود  باا ايان وجاود،   . گاردد  مي  تلقي درآمد عموماً ، گذاري سرمايه از  حاصل  سهام سود و امتیاز  حق ، شده  تضمین سود  مبالغ -1

 از  بخشاي   بازيافات   ، معرف گذاري سرمايه  تحصیل از  پس پذير سرمايه  واحد  مصوب  سودهاي از واحد گزارشگر  سهم بر مازاد  دريافتني

  درياافتني   سهام سود  بابت  گذاري سرمايه  شده  تمام  در اين موارد بهاي .شود نمي  محسوب درآمد و  است  گذاري سرمايه  شده  تمام  بهاي

 .شود مي  داده  اهشک

 
 پذير هنگام دريافت سود سهام واحد سرمايه به(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بانک دریافت

 ** ها و اسناد دریافتنی  حساب  
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 هنگام واريز منابع )عمومي/اختصاصي( به حساب خزانه و دريافت تايیديه مربوط  به(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجدوه ارسدالدی بدابت منابع عدمومی

    وجدوه ارسدالدی بدابت منابع اختصاوی

 ** بداندک دریافت  

 کسر از  پس  شده  تمام  در صورت استفاده از روش بهاي  بلندمدت  هاي گذاري سرمايه  دفتري  مبلغ  شناسايي تغییرات (:5ثبت شماره )

 انباشته ارزش کاهش  هرگونه
 ها  گذاري سرمايه  ارزش شناسايي کاهش (:5-1ثبت شماره )

 بندي اقتصادي دولت شناسايي شود.  ها طبق طبقه در ريز فصل هزينه يبايستها   گذاري سرمايههزينه کاهش ارزش  -1

 مبلاغ  شاود،   انباشته در صورت وضعیت ماالي مانعکس   ارزش کاهش  هرگونه کسر از  پس  شده  تمام  بهاي  به  بلندمدت  گذاري سرمايه  هرگاه   

 آن دفتاري  مبلاغ  از بخشاي  بازيافت و شود مشاهده  گذاري سرمايه يک ارزش در کاهشي چنانچه. شود مي بررسي ادواري طور آن به دفتري

 باه  کاهناده،  حساب يک ايجاد طريق از   گذاري سرمايه دفتري مبلغ و شناسايي دوره هزينه عنوان به بايد کاهش مبلغ رسد، نظر به غیرممکن

   شود. داده کاهش برآوردي مبلغ

 ها گذاري شناسايي برگشت کاهش ارزش سرمايه (:5-2ثبت شماره )

طوري که کاهش ارزش قبلي قابل بازيافت باشد،  گذاري شده، تا حدي که برطرف شود به رويدادهايي که باعث کاهش ارزش در سرمايه  هرگاه   

 )سااير  ها  گذاري سرمايهدرآمد برگشت کاهش ارزش   عنوان به گذاري سرمايه  همان با  رابطه در  شده  شناسايي  هزينه  میزان تا بايد  افزايش  اين

 . شود مي  شناسايي واحد( درآمدهاي

 ارزيابي تجديد  در صورت استفاده از روش  بلندمدت  گذاري سرمايه  دفتري  مبلغ  شناسايي تغییرات (:6ثبت شماره )
 ارزيابي تجديد  درنتیجه  بلندمدت  گذاري سرمايه  دفتري  مبلغ  افزايششناسايي  (:6-1) ثبت شماره

  بلندمادت   گذاري سرمايه  دفتري  مبلغ  افزايش ،شود  صورت وضعیت مالي منعکسدر   ارزيابي تجديد  مبلغ  به  بلندمدت  گذاري سرمايه  هرگاه   

. شاود   مانعکس  ارزش خاالص  از  بخشاي   عنوان مالي به وضعیت صورت در و  ثبت  ارزيابي تجديد مازاد  عنوان به بايد  ارزيابي تجديد  درنتیجه

  میازان  تا بايد  افزايش  اين ،است  شده  شناسايي  هزينه  عنوان به  که باشد  ارزيابي تجديد از ناشي  قبلي  کاهش  يک  عکس مزبور  افزايش  هرگاه

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** 1بندی اقتصادی دولت به تفکیک طبقهها  هزینه

 ** ها   گذاری ذخیره کداهدش ارزش سرمایه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها   گذاری ذخیره کداهدش ارزش سرمایه
 ** واحد درآمدهای سایر  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها شرکت در گذاری سرمایه

   **   ها  گذاری سرمایهذخدیدره کداهدش ارزش 

 ** مدازاد تدجددیدد ارزیدابدی  

 ** واحد درآمدهای سایر  
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 واحاد(  درآمادهاي  )سااير  هاا   گاذاري  سارمايه درآمد برگشت کااهش ارزش    عنوان به گذاري سرمايه  همان با  رابطه در  شده  شناسايي  هزينه

 . شود  شناسايي

 تجديد ارزيابي درنتیجه ها گذاري سرمايهشناسايي کاهش ارزش  (:6-2) ثبت شماره

  بندي اقتصادي دولت شناسايي شود. ها طبق طبقه در ريز فصل هزينه يبايستها   گذاري سرمايههزينه کاهش ارزش  -1

 مزباور   کااهش   چنانچاه  .شود  شناسايي  هزينه  عنوان به بايد  ارزيابي تجديد  نتیجه در  بلندمدت  گذاري سرمايه  قلم  يک  دفتري  مبلغ  کاهش   

 تاا  باياد   کاهش  اين  صورت اين در است،  شده منظور  ارزيابي تجديد مازاد  حساب  به  که باشد  ارزيابي تجديد از ناشي  قبلي  افزايش  يک  عکس

  شناساايي   هزينه  عنوان به  باقیمانده و گردد بدهکار  ارزيابي تجديد مازاد  حساب  به  گذاري سرمايه  همان  به  مربوط  ارزيابي تجديد مازاد  میزان

  .شود

ذخیاره  )طريق يک حساب کاهنده  ازمزبور گذاري و همچنین برگشت کاهش  سرمايه دفتري  مبلغهاي فوق کاهش  شايان ذکر است در ثبت   

  .شود شناسايي مي( ها  گذاري کااهاش ارزش سرمايه

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** 1بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

   ** مدازاد تدجددیدد ارزیدابدی

 ** ها   گذاری ذخیره کداهدش ارزش سرمایه  

 
 ** ها شرکت در گذاری سرمایه 



 

  

  
  

  11پیوست پیوست 

نمونه فرم قابل قبول و مدارك پیوست نمونه فرم قابل قبول و مدارك پیوست 

  صورت مغایرت بانکیصورت مغایرت بانکی
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 مقدمه . 1

بانکی شده و از این های  گذار بر حساب عملیات اثریندی است که موجب بررسی آفر گیری مانده بانک، مغایرت   

. این موضوع شودارتقای سطح انضباط مالی موجب  وفراهم ساخته نقد را تواند زمینه اعمال کنترل بر وجوه  طریق می

های بانکی از اهمیت  های مالی و تعدد حساب به واسطه حجم باالی فعالیت واحدهای گزارشگر بخش عمومیدر 

به منظور همچنین و  از دیدگاه اعمال کنترل های داخلیلذا با توجه به اهمیت موضوع یاد شده  وردار است.بیشتری برخ

  .شده استابالغ  وتهیه حاضر دستورالعمل کشور،واحدهای گزارشگر مالی در ایجاد وحدت رویه 

 

  مدارك پيوست صورت مغايرت بانكي. 2

 باشد: الزامی می واحد گزارشگرهای  مغایرت بانکی هر یک از حسابارایه ضمائم زیر همراه با صورتحساب    

 حساب بانکی؛ صورت .1

 تاریخ سند؛ و شماره سند حسابداری؛  و شرح چکمبلغ  ،گیرنده ،های بین راهی به همراه شماره، تاریخ لیست چک .2

 به همراه مبلغ و تاریخ واریز؛ نامشخصلیست وجوه  .3

 اب به همراه ماهیت، مبلغ و تاریخ واریزی، کارمزد بانکی و برداشت از حس به تفکیک وجوهتفصیلی  های لیست .4

 که در حساب بانک اعمال نشده است . بین راهیصورت ریز وجوه  .5

 

  های بانکی  دارای چندین حساب بانکی باشد، صورت مغایرت هر یک از حساب واحد گزارشگردر صورتی که

مطابق های بانکی  در صورت مغایرتموجودی بانک طبق دفتر ذیحسابی ای که حاصل جمع  ه شود به گونهیاراباید 

 مربوط باشد .واحد گزارشگر دفاتر بانک در  های حساببا مانده 

 

 های داخلی مناسب در این زمینه  های الکترونیکی جهت پرداخت، اعمال کنترل در صورت استفاده از سیستم

 ضروری است. 
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 صورت مغايرت بانكي . نمونه فرم قابل قبول3

 واحد گزارشگر :عنوان              

 _______شعبه   _______نزد بانك   _____________شماره به ___________  صورت مغایرت بانکی حساب 

 : تاریخ تهیه گزارش             

 طبق صورتحساب بانکی طبق دفتر ذیحسابی شرح

   بانکموجودی 

مربووط   وجوه ؛دفتر ذیحسابیشود به موجودی  اضافه می

انود ولوی در دفتور     که به حساب بانک واریز شده به منابع

، اضوافه واریوزی و وجووه فا ود     انود  ذیحسابی عمل نشوده 

 مشخصات و اشتباه عددی با ارجاع به سند مربوط

 

 

 

 

 

 

وجووه   ؛حسواب بانوک  صورتبه موجوودی   شود اضافه می

انود ولوی بوه     راهی که در دفتور ذیحسوابی عمول شوده     بین

 و اشتباه بانک اند حساب بانک واریز نشده

  

وجووه   ؛حسواب بانوک  صورتشوود از موجوودی    کسر می

انود   که در دفتر ذیحسابی عمول شوده  راهی  های بین چک

 و اشتباه بانک اند ولی از حساب بانک برداشت نشده

  

وجووه مربووط    ؛دفتر ذیحسابیشود از موجودی  کسر می

به کارمزد بوانکی، برداشوت بوه موجوب احکواا و توامین       

که از حساب بانک  ی  انونیاجتماعی و سایر برداشت ها

و اشتباه  اند اند ولی در دفتر ذیحسابی عمل نشده کسرشده

 عددی با ارجاع به سند مربوط

  

   موجودی وا عی بانک

 

 
 ذيحساب و مديركل امور مالي                         ها دفترداري و تنظيم حساب                               تنظيم كننده    

  



 
 

  

  

  

  22پیوست پیوست 

  های کل و معینهای کل و معین  کدینگ حسابکدینگ حساب
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 حساب معین های معین کدینگ حساب حساب کل های کل کدینگ حساب

  اـه يـدارای 1

 نقد موجودي 110

 بـانـك پـرداخـت هـزیـنـه 11001

 اي بـانـك پـرداخـت سـرمـایـه 11002

 بــانـك پــرداخـت اخـتـصاصی ...

 سـایــر مـنـابـعبــانـك وجــوه  ...

 بـانـك دریافت وجوه سپرده ...

 بانك رد وجوه سپرده ...

 بانك دریافت ...

 بانك رد وجوه اضافه دریافتی ...

 بـانك مـاليـات و عوارض ارزش افـزوده ...

 بـانـك وجـوه كـارشناسـی ثبت ...

 بـانـك وجـوه خدمات ثبت ...

 بانك وجوه اموال سرقتی و اختالسی ...

 بانك دریافت فروش اراضی ...

 بانك پرداخت فروش اراضی ...

 هاي سازمانی بانك دریافت درآمد خانه ...

 هاي سازمانی پرداخت خانهبانك  ...

 بـانك پرداخت وجـوه یـارانـه ...

 كـارت هـدیـه ...

 بانك ارزي ...

 اجاره امالک و اراضی بانك دریافت ...

 عمليات جاري بابت تنخـواه گــردان پرداخت ...

 اي تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمایه ...

 وجوه سپرده عاملين ذیحسابتنخواه گردان رد  ...

 صـنـدوق ...

 حواله ارزي ...

115 
اسناد دریافتنی حاصل ازعمليات  و ها حساب

 اي مبادله

 ها و اسناد دریافتنی حساب 11501

 حساب ها و اسناد دریافتنی ارزي ...

 مطالبات از سایر واحدها ...

 الـوصـولذخـيــره مــطــالـبــات مـشكـوک  ...

 هزینهاسناد واخـواهی  -ها و اسناد دریافتنی حساب ...

 سرمایه اياسناد واخـواهی  -ها و اسناد دریافتنی حساب ...

 كسري ابواب جـمعی هزینه -ها و اسناد دریافتنی حساب ...

 اي سرمایهكسري ابواب جـمعی  -ها و اسناد دریافتنی حساب ...

 بن غير نقدي -اسناد دریافتنیها و  حساب ...

 ودایــع ...

 حـوالـه قـيـر –ها و اسناد دریافتنی  حساب ...

 وجوه سپرده نزد خزانه ...

 دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده ...

 وجوه نامشخص انتقــالی به خزانه ...

 هاي بين راهی انتقالی به خزانه وجوه چك ...

 مـطالبـات از خـزانـه ...
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 حساب معین های معین کدینگ حساب حساب کل های کل کدینگ حساب

 دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی ...

 هاي سازمانی نزد خزانه وجوه خانه ...

 ماليات و عوارض ارزش افزوده خرید كاال و خدمات ...

 اسناد دریافتنی و ها سـایـر حساب ...

 سهميه وكيوم باتوم –ها و اسناد دریافتنی  حساب ...

120 
اسناد دریافتنی حاصل ازعمليات  و ها حساب

 اي غيرمبادله

 حساب ها و اسناد دریافتنی 12001

 حساب ها و اسناد دریافتنی ارزي ...

 مطالبات از سایر واحدها ...

 ذخـيــره مــطــالـبــات مـشكـوک الـوصـول ...

 هاي كوتاه مدت گذاري سرمایه 125

 ها سرمایه گذاري در شركت 12501

 ها گذاري سایـر سرمایه 12502

 هاي آتـی درآمــد دوره 12503

 هـا مـوجودي 130

 ها نامه دارایی بندي شيوه ها به تفكيك طبقه موجودي الي ... 13001

 ها ذخيره كاهش ارزش موجودي ...

 ها نامه دارایی بندي شيوه به تفكيك طبقههاي امانی  موجودي ...

 اوراق بـهـادار –ها  سایـر موجودي ...

 اوراق بـهـادارگردان  تنخواه  –ها  سایـر موجودي 

 هـا پـرداخـت پـيـش 140
 پـيــش پــرداخــت بابت عمليات جاري 14001

 پيش پـرداخت مواد و كاال 14002

 هاي جـاري سـایـر دارایـی 145
 فروش براي شده نگهداري هاي دارایی ...

 ها دارایی ارزش كاهش ذخيره ...

 هاي ثابت مشهود دارایی 150

 دارایی در جریان تكميل 15001

 ها نامه دارایی بندي شيوه ها به تفكيك طبقه دارایی الي ... 15002

 ها نامه دارایی بندي شيوه طبقههاي امانی به تفكيك  دارایی ...

 استهالک انباشته ... ...

 هـا كـاهـش ارزش دارایـیذخـيـره  ...

 اي پيش پرداخت بابت عمليات سرمایه ...

 پيش پرداخت اعتبار اسنادي ...

 پيش پـرداخت مواد و كاال ...

 اي دارایی اجاره ...

 اي استهالک انباشته دارایی اجاره ...

 نـامـشـهـود هـاي دارایـی 160

 ها نامه دارایی بندي شيوه طبقهها به تفكيك  دارایی الي ... 16001

 استهالک انباشته ... ...

 هـا ذخـيـره كـاهـش ارزش دارایـی ...

 هاي نامشهود اي دارایی پرداخت بابت عمليات سرمایه پيش ...

 هاي بلند مدت گذاري سرمایه 170

 ها سرمایه گذاري در شركت 17001

 ها گذاري سایـر سرمایه 17002

 هاي آتـی درآمــد دوره 17003

 هـاي غيرجاري ایــر دارایـیـس 180

 مـطالـبات بلند مدت دولت 18001

 تسهيالت مالی دریافتنی بلندمدت 18002

 تسهيالت مالی دریافتنی ارزي بلندمدت 18003
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 حساب معین های معین کدینگ حساب حساب کل های کل کدینگ حساب

  هـا بـدهي 2

210 
پرداختنی حاصل از عمليات  اسناد و ها حساب

 اي مبادله

 اسـناد پرداخـتنیها و  حساب 21001

 ها و اسـناد پرداخـتنی ارزي حساب ...

 اعتبار اسنادي -ها و اسناد پرداختنی حساب ...

 هـزیـنه مـالـی آتـی ...

 حقوق و مزایاي پرداختنی ...

 بدهی به سایر واحدها ...

 هاي پرداختنی سپرده ...

 هاي پرداختنی ارزي سپرده ...

 پرداختنی تضمين شدهسود  ...

 ماليات و عوارض ارزش افزوده  فروش كاال و خدمات ...

 رداختنیـه پـزانـاسناد خ ...

220 
پرداختنی حاصل از عمليات  اسناد و ها حساب

 اي غيرمبادله

 ها و اسـناد پرداخـتنی حساب 22001

 بدهی به سایر واحدها 22002

 ها دریافت پيش 230

 دریافت اعتبار هزینه پيش 23001

 اي دریافت اعتبار سرمایه پيش 23002

 دریافت درآمـد پيش 23003

 هاي جاري سایر بدهی 240

 بـيـمــه پـرداخـتـنـی 24001

 حـق بـازنـشستـگی پـرداخـتنی ...

 سـایـر كـسـور پـرداخـتـنـی ...

 مـالـيـات پرداخـــتنی ...

 صالح صادره از مراجع ذي ذخيره احكام ...

 هاي تحقق یافته ذخيره هزینه ...

 اي ذخيره تعهدات سرمایه ...

 ها و اسناد پـرداخـتنی سـایـر حسـاب ...

 بدهی بابت وجــوه نامشــخص ...

 هاي بين راهــــی بدهی بابت چك ...

 بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی ...

 بـدهی بـابـت اوراق بـهـادار ...

 الـضمان بـدهی بابت وجـه ...

 حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت 250

 اوراق مشـاركــت پــرداخــتـنـی 25001

 تسهيـالت مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت 25002

 تسهيالت مالی پرداختنی ارزي بلندمدت 25003

 اوراق مرابحه پرداختنی 25006

 ها و اسناد پرداختنی بلندمدت سایر حساب 25007

 ذخيره مزایاي پایان خدمت كاركنان 26001 ذخيره مزایاي پایان خدمت كاركنان 260

 هاي غيرجاري سایر بدهی 270
 ذخيره مرخصی استفاده نشده كاركنان 27001

 سـایـر ذخـایـر 27002
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 حساب معین های معین کدینگ حساب حساب کل های کل کدینگ حساب

  ارزش خالص 3

310 

 
 خـالص انـبـاشـتـه ارزش

 خـالص انـبـاشـتـه ارزش 31001

 هـا نـاسـایـی اولـيـه دارایـیـش ...

 هـا نـاسـایـی اولـيـه بـدهـیـش ...

 هـاي انتقـالـی دارایـی ...

 هـاي دریــافـتـی دارایـی ...

 تعدیالت سنواتی ...

 خالص تغيير در وضعيت مالی ...

 تسویه خزانهاسناد  –تسـویـه مطالبات ...

 تسویه خزانه اسناد –ها  تسـویـه بدهی ...

 خالص ارزش اقالم سایر از انتقال ...

 مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی 32001 مـازاد تـجـدیـد ارزیـابـی 320

 ارزتفاوت تسعير  330
 هاي ارزي ها و بدهی تفاوت تسعير دارایی 33001

 خارجیتفاوت تسعير ارز عمليات  33002

  درآمدها 4

410 
خزانه از محل اعتبارات تخصيص  از دریافتی

 یافته

 دریافـتی بابت عمليات جاري 41001

 در دوره متمم دریافـتی بابت عمليات جاري ...

 اي دریافـتی بابت عمليات سرمایه ...

 اي در دوره متمم دریافـتی بابت عمليات سرمایه ...

 خزانه بابت حقوق و مزایادریافـتی از  ...

 دریـافـتی بابت وجوه یـارانـه ...

 دریافتی بابت عمليات جاري از محل اعتبار سال قبل ...

 اي از محل اعتبار سال قبل دریافتی بابت عمليات سرمایه ...

 خزانه از محل درآمدهاي اختصاصی از دریافتی 420

 اختصاصیدریافـتی از محل درآمدهاي  42001

 دریافـتی از محل درآمدهاي اختصاصی در دوره متمم 42002

 قبل سال اختصاصی درآمدهاي محل از دریافـتی ...

 هـا هــدایــا و كــمـك 43001 هاي بالعوض دریافتی كمك 430

 ســایـــر درآمــــدهـــا 440

 دریـافـتـی از محل سـایـر مـنـابـع 44001

 یبـابـت خـدمـات ثبتدریـافـتـی  ...

 دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس ...

 محكوم به دولت ...

 درآمد حاصل از اجاره امالک و اراضی ...

 سایر درآمدهاي واحد ...

 انتقاالت -سایر درآمدها  ...

  درآمدهای شناسایي شده از طرف دولت 5

 درآمــــدهاي دولت 510

 ماليات و عوارضدرآمد حاصل از  51001

 درآمد حاصل از مالكيت دولت 51002

 درآمد حاصل از فروش كاال و خدمات 51003

 درآمد حاصل از جرایم و خسارت 51004

 سایر درآمدها 51005

 تـخـفيـفات و بـخشـودگـی 51006

 هاي اجتماعی درآمد ناشی از كمك 51007
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  هـا هـزیـنـه 6

 هـــزیــنـــه 610

 هزینه جبران خدمت كاركنان 61001

 هزینه استفاده از كاالها و خدمات 61002

 هزینه اموال و دارایی 61003

 هزینه یـارانـه 61004

 هاي بالعوض هزینه كمك 61005

 هزینه رفاه اجتماعی 61006

 ها سایر هزینه 61007

 ثابتهاي  هزینه مصرف سرمایه 61008

 انتقاالت -ها  سایر هزینه 61009

  وجوه ارسالي به خزانه 7

 وجوه ارسالی به خزانه 710
 وجوه ارسالی بابت منابع عمومی 71001

 وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی 71002

  های انتظامي حساب 8

 انتظامی هاي حساب 810

 هاي دریافتی تضمين -حساب انتظامی 81001

 هاي واگذارشده تضمين -حساب انتظامی 81002

 الحساب بابت عمليات جاري علی -حساب انتظامی 81003

 اي الحساب بابت عمليات سرمایه علی -حساب انتظامی 81004

 كـنترل قـراردادها -حساب انتظامی 81005

 اسناد وصولی از عاملين ذیحساب -حساب انتظامی 81006

 كسري ابواب جمعی برداشتی -حساب انتظامی  81007

 بينی شده منابع پيش  -حساب انتظامی 81008

 اسناد خزانه اسالمی -حساب انتظامی 81010

 هاي امانی موجودي -حساب انتظامی 81011

 هاي امانی دارایی -حساب انتظامی 81012

 كنترل منابع بودجه اي -حساب انتظامی 81013

 اوراق مرابحه -انتظامیحساب  81014

 مشاركتاوراق   -حساب انتظامی 81015

 ها كنترل سفارش -حساب انتظامی 81016

 اعتبار بابت ها دریافتی كنترل -انتظامی حساب 81017

 هاي احتمالی بدهی -انتظامی حساب 81018

 انتظامی هاي طرف حساب 820

 هاي دریافتی تضمين -طرف حساب انتظامی 82001

 هاي واگذارشده تضمين  -طرف حساب انتظامی 82002

 الحساب بابت عمليات جاري علی -طرف حساب انتظامی 82003

 اي الحساب بابت عمليات سرمایه علی -طرف حساب انتظامی 82004

 كـنترل قـراردادها -طرف حساب انتظامی 82005

 عاملين ذیحساباسناد وصولی از  -طرف حساب انتظامی 82006

 كسري ابواب جمعی برداشتی -طرف حساب انتظامی  82007

 بينی شده منابع پيش -طرف حساب انتظامی 82008

 اسناد خزانه اسالمی -طرف حساب انتظامی 82010

 هاي امانی موجودي -طرف حساب انتظامی 82011
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 حساب معین های معین کدینگ حساب حساب کل های کل کدینگ حساب

 هاي امانی دارایی -حساب انتظامیطرف  82012

 اي كنترل منابع بودجه -طرف حساب انتظامی 82013

 اوراق مرابحه -طرف حساب انتظامی 82014

 مشاركتاوراق  -طرف حساب انتظامی 82015

 ها سفارش كنترل -انتظامی طرف حساب 82016

 اعتبار بابت ها دریافتی كنترل -انتظامی طرف حساب 82017

 احتمالیهاي  بدهی -انتظامی طرف حساب 82018

  بــودجــه 9

 بودجه واحــد گــزارشــگـر 910

 بودجه اعتبار هزینه 91001

 اي بودجه اعتبار سرمایه 91002

 بودجه اعتبار هزینه انـتقـالـی 91003

 انـتقـالـی اي بودجه اعتبار سرمایه 91004

 اعـتبار انـتقـالـی 915
 اعتبار هزینه انـتقـالـی 91501

 انـتقـالـیاي  سرمایهاعتبار  91502

 اعتبار مصوب 920
 اعتبار هزینه 92001

 اي اعتبار سرمایه 92002

 اسناد واخواهی شده 925

 اسناد واخواهی بابت اعتبار هزینه 92501

 اي اسناد واخواهی بابت اعتبار سرمایه 92502

 اسناد واخواهی بابت اعتبار هزینه انتقالی 92503

 اي انتقالی اسناد واخواهی بابت اعتبار سرمایه 92504

 اعـتـبـار تخصيص یافته 930
 اعتبار هزینه تخصيص یافته 93001

 اي تخصيص یافته اعتبار سرمایه 93002

 كسري ابواب جمعی 935

 كسري ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه 93501

 اي كسري ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه 93502

 كسري ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی 93503

 اي انتقالی كسري ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه 93504

 هــا حــوالـــه 940

 حواله اعتبار هزینه 94001

 اي حواله اعتبار سرمایه 94002

 حواله اعتبار هزینه انتقالی 94003

 اي انتقالی حواله اعتبار سرمایه 94004

 اعـتـبـار ابـالغـی 950

 اعتبار هزینه ابالغی 95001

 اي ابالغی اعتبار سرمایه 95002

 اعتبار هزینه انتقالی ابالغی 95003

 اي انتقالی ابالغی اعتبار سرمایه 95004

 نـتـرل اعـتـبـارــك 960
 نـتـرل اعـتـبـار هـزیـنـهـك 96001

 اي سـرمـایـهنـتـرل اعـتـبـار ـك 96002

 اعتبار تامين شده 970

 اعتبار هزینه تامين شده 97001

 اي تامين شده اعتبار سرمایه 97002

 اعتبار هزینه انـتقـالـی تامين شده 97003

 تامين شده انـتقـالـیاي  اعتبار سرمایه 97004
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 حساب معین های معین کدینگ حساب حساب کل های کل کدینگ حساب

 هاي غيرقطعی اعتبار پرداخت 980

 هاي غير قطعی پرداختبابت  اعتبار هزینه 98001

 هاي غيرقطعی اي بابت پرداخت اعتبار سرمایه 98002

 هاي غير قطعی اعتبار هزینه انـتقـالـی بابت پرداخت 98003

 هاي غيرقطعی اي انـتقـالـی بابت پرداخت اعتبار سرمایه 98004

 اعتبار مصرف شده 990

 اعتبار هزینه مصرف شده 99001

 اي مصرف شده اعتبار سرمایه 99002

 اعتبار هزینه انـتقـالـی مصرف شده 99003

 اي انـتقـالـی مصرف شده اعتبار سرمایه 99004

  باشد مي کشوربرنامه و بودجه سازمان از سوی مربوط ابالغي دستورالعمل  بندی اقتصادی دولت، طبقهمالك. 
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های مالی های توضیحی صورتیادداشت

 واحد گزارشگر نمونه

 

 

 

 

 

 



شماره صفحه 
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.....

.....

.....

..... - .....

..... - .....

امضاء

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  صــورت

14x2 اسفند ماه 29 سال مالي منتهي به 

اجزاي تشكيل .  تقديم مي شود14x2 اسفند 29هاي مالي واحد گزارشگر نمونه مربوط به سال مالي منتهي به    به پيوست صورت

: هاي مالي به قرار زير است دهنده صورت

      عنـــــوان 

اداره كل گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومي- وزارت امور اقتصادي و دارايي

ديوان محاسبات كشور

صورت مقايسه بودجه و عملکرد (ت

با سالم و احترام 

صورت تغييرات در وضعيت مالي (ب

:هاي توضيحي يادداشت (ث

صورت وضعيت مالي (الف

       تاريخچه و فعاليت

هاي حسابداري        اهم رويه

هاي مالي و ساير اطالعات مالي  هاي مربوط به اقالم مندرج در صورت        يادداشت

باالترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز

نام و نام خانوادگي

 امضاء

هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و  هاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چارچوب دستورالعمل صورت

. به تاييد مقامات زير رسيده است14x3... / ... / دارايي تهيه شده و در تاريخ  

تواند شامل اشخاص دیگری مانند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای طرح تملک دارایی های سرمابه ای شرکت های دولتی یا هیات  عنوان مخاطب حسب مورد می* 

.ها و موسسات آموزشی و پژوهشی باشد امنای دانشگاه

مقام مالي قانوني

گردش حساب تغييرات در ارزش خالص (پ

نام و نام خانوادگي
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(تجديد ارايه شده)

14x2/12/2914x1/12/29يادداشتها و ارزش خالص بدهي14x2/12/2914x1/12/29يادداشتها دارايي

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

هاي جاري بدهيهاي جاري دارايي

..........14اي ها و اسناد پرداختني حاصل از عمليات مبادله حساب..........3موجودي نقد

..........15اي ها و اسناد پرداختني حاصل از عمليات غيرمبادله حساب..........4اي ها و اسناد دريافتني حاصل از عمليات مبادله حساب

..........16ها و اسناد پرداختني بلندمدت حصه جاري حساب..........5اي ها و اسناد دريافتني حاصل از عمليات غيرمبادله حساب

..........17ها دريافت پيش..........6هاي کوتاه مدت سرمايه گذاري

..........18هاي جاري ساير بدهي..........7ها موجودي

..........هاي جاري جمع بدهي..........8ها پرداخت پيش

هاي غيرجاري بدهي..........9هاي جاري ساير دارايي

..........19ها و اسناد پرداختني بلندمدت حساب..........هاي جاري جمع دارايي

..........20ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنانهاي غيرجاري دارايي

..........21هاي غيرجاري ساير بدهي..........10هاي ثابت مشهود دارايي

..........هاي غيرجاري جمع بدهي..........11هاي نامشهود دارايي

ارزش خالص..........12هاي بلندمدت سرمايه گذاري

..........ارزش خالص انباشته..........13هاي غيرجاري ساير دارايي

..........22مازاد تجديد ارزيابي..........هاي غيرجاري جمع دارايي

..........23 تسعير ارز تفاوت

..........جمع ارزش خالص...

..........ها و ارزش خالص جمع بدهي..........ها جمع دارايي

14x2 اسفند ماه 29در تاريخ 

واحد گزارشگر نمونه
صورت وضعيت مالي

(تجديد ارايه شده)

.هاي مالي است ناپذير صورت هاي توضيحي، بخش جدايي يادداشت
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يادداشت
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

درآمدها
..........24دريافتي از خزانه از محل اعتبارات تخصيص يافته

..........25دريافتي از خزانه از محل درآمدهاي اختصاصي
..........26هاي بالعوض دريافتي کمک

..........27ساير درآمدها
..........جمع

ها هزينه
..........28جبران خدمت کارکنان

..........29استفاده از کاالها و خدمات
..........30اموال و دارايي

..........31يارانه
..........32کمک هاي بالعوض

..........33رفاه اجتماعي
..........34ساير هزينه ها

..........35مصرف سرمايه هاي ثابت
(.....)(.....)جمع

درآمدهاي شناسايي شده از طرف دولت
..........36ماليات و عوارض

..........37درآمدهاي ناشي از کمک هاي اجتماعي
..........38درآمد حاصل از مالكيت دولت

..........39فروش کاال و خدمات
..........40جرايم و خسارات

..........41ساير
..........جمع

(.....)(.....)42وجوه ارسالي به خزانه
..........خالص تغيير در وضعيت مالي

..........ارزش خالص انباشته ابتداي سال

..........43تعديالت سنواتي

..........44شناسايـي اولـيـه

..........تعديل شده- ارزش خالص انباشته ابتداي سال

..........خالص تغيير در وضعيت مالي

..........45اوراق تسويه خزانه- تسـويـه بدهي ها 

(.....)(.....)46اوراق تسويه خزانه- تسـويـه مطالبات 

..........انتقال از ساير اقالم ارزش خالص

..........47دارايي هاي دريافتي

(.....)(.....)48دارايي هاي انتقالي

..........ارزش خالص انباشته

..........تعديل شده- مازاد تجديد ارزيابي ابتداي سال

..........گردش مازاد تجديد ارزيابي طي دوره

..........22مازاد تجديد ارزيابي

..........تعديل شده- تفاوت  تسعير ارز ابتداي سال

..........گردش تفاوت تسعير ارز طي دوره

..........23تفاوت  تسعير ارز 

..........ارزش خالص

.هاي مالي است ناپذير صورت هاي توضيحي، بخش جدايي يادداشت

(تجديد ارايه شده)

واحد گزارشگر نمونه
صورت تغييرات در وضعيت مالي

گردش حساب تغييرات در ارزش خالص

14x2 اسفند ماه 29براي سال مالي منتهي به 

14x1/12/29 14x2/12/29
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نهايياوليهيادداشت

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

منابع

....................49دريافتي از محل اعتبارات هزينه عمومي

....................50دريافتي از محل اعتبارات هزينه اختصاصي

....................51هاي سرمايه اي دريافتي از محل اعتبارات تملک دارايي

....................52هاي مالي دريافتي از محل اعتبارات تملک دارايي

....................جمع منابع

مصارف

(.....)(.....)(.....)(.....)53هزينه هاي عمومي

(.....)(.....)(.....)(.....)54هزينه هاي اختصاصي

(.....)(.....)(.....)(.....)55هاي سرمايه اي تملک دارايي

(.....)(.....)(.....)(.....)56هاي مالي تملک دارايي

(.....)(.....)(.....)(.....)جمع مصارف

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

وجوه دريافتي از طرف دولت

....................57درآمدهاي عمومي

....................58درآمدهاي اختصاصي

....................59هاي سرمايه اي واگذاري دارايي

....................60هاي مالي واگذاري دارايي

....................جمع

واحد گزارشگر نمونه
صورت مقايسه بودجه و عملکرد

14x2 اسفند ماه 29براي سال مالي منتهي به 

عملکرد بر مبناي بودجه

قابل مقايسه

تفاوت بودجه 

نهايي و عملکرد

.هاي مالي است ناپذير صورت هاي توضيحي، بخش جدايي يادداشت
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14x214x1

نفرنفر
......كاركنان رسمي 
......كاركنان پيماني 

......كاركنان قراردادي
......هاي خدماتي كاركنان شركت

......سايـر
......

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کاال

ها سایر موجودی

هاي مالي مبناي تهیه صورت- 2-1

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29 سال مالي منتهي به 

تاريخچه - 1-1

.شود در اين بخش تاريخچه مختصري از آغاز فعاليت واحد گزارشگر و آدرس، شكل حقوقي و محل فعاليت آن درج مي

.در صورتي که عمر واحد گزارشگر محدود باشد، اطالعاتي در اين خصوص ارايه شود

فعالیـت اصلـي - 1-2

.گردد هاي اصلي واحد گزارشگر و قوانين حاکم بر عمليات آن ارايه مي در اين بخش شرحي از ماهيت عمليات و فعاليت

تعداد کارکنان   - 1-3

:     ميانگين ماهانه تعداد کارکنان طي سال به شرح زير بوده است

*هاي حسابداري اهم رويه- 2

تاريخچه و فعالیت- 1

.رويه هاي حسابداري که در واحد گزارشگر موضوعيت ندارد، نبايد افشا شود *

ميانگين موزون/ اولين صادره از اولين وارده/ شناسايي ويژه 

از ..... شد، اما به دليل  انجام مي "ميانگين موزن"، با بكارگيري روش 14x2براي مثال؛ موجودي مواد تا قبل از سال مالي )شود  ها با ذکر دليل ارايه مي گيري موجودي هاي اندازه هر گونه تغيير در رويه- 2-3-2

.(هاي قبل اعمال شده است تغيير يافته و روش جديد با فرض تسري به سال "اولين صادره از اولين وارده"، به روش 14x2ابتداي سال 

.الزم به ذکر است بهاي تمام شده کاالها و خدماتي که براي يک دوره خاص توليد و تفكيک شده اند بايد به روش شناسايي ويژه محاسبه شود

:هاي جاري استفاده شده است هاي مالي اين واحد بر مبناي حسابداري تعهدي و بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد زير از ارزش صورت

(9-2يادداشت )هاي دريافتي به ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل  هدايا و کمک (الف

(9-9يادداشت )ماشين آالت و تجهيزات بر مبناي روش تجديد ارزيابي  (ب

ها موجودي- 2-3

اي، به ارزش  هاي تحصيل شده از طريق عمليات غيرمبادله موجودي. شوند گيري مي هاي اقالم مشابه اندازه ها به استنثاي موارد زير به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک يا گروه موجودي- 2-3-1

هاي نگهداري شده جهت مصرف در فرايند توليد کاال جهت توزيع بدون  هاي نگهداري شده براي توزيع بدون مطالبه بها يا مطالبه بهاي ناچيز يا موجودي موجودي. گردند گيري مي منصفانه در تاريخ تحصيل اندازه

بهاي . شود ها به عنوان هزينه شناسايي مي هاي مرتبط با آن ها و کليه زيان مبلغ کاهش ارزش موجودي. شوند گيري مي مطالبه بها يا مطالبه بهاي ناچيز، بر مبناي اقل بهاي تمام شده و ارزش جايگزيني اندازه

.شود هاي زير تعيين مي ها با بكارگيري روش تمام شده موجودي

روش مورد استفاده

مبناي بودجه و حسابداري- 2-2

طبقه بندي هر دو بر اساس ماهيت . بودجه و صورت مقايسه بودجه و عملكرد برمبناي نقدي و ساير صورت هاي مالي بر مبناي تعهدي تهيه شده است. مبناي بودجه و حسابداري متفاوت است

يک دوره بودجه اي شامل سال مالي به عالوه دوره متمم . شخصيت گزارشگر صورت مقايسه بودجه و عملكرد با ساير صورت هاي مالي يكسان است اما دوره آن ها با هم متفاوت است. مي باشد

به عالوه بودجه .  مي باشد14x3 تير 31 و دوره بودجه اي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي منتهي به 14x3 فروردين 31بر اين اساس دوره بودجه اي اعتبارات هزينه منتهي به . است

.در بودجه واحد گزارشگر نمونه منظور گرديده است..... و ..... واحدهاي 
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روش استهالکنرخ استهالکنوع دارايى

......اثاثیه و منصوبات
......وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

......ماشین آالت و تجهیزات
......ساختمان و مستحدثات

...........

هاي ثابت مشهود دارايي- 2-4

. شود گيري مي ، بر مبناي بهاي تمام شده اندازه2-4-4 تا 2-4-2هاي  هاي ثابت مشهود، به استثناي موارد مندرج در يادداشت دارايي- 2-4-1

مخارج بعدي . گردد گيري مي اي تحصيل شده است، به ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل اندازه هاي ثابت مشهودي که از طريق عمليات غيرمبادله دارايي

هاي ثابت مشهود که موجب بهبود وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه آن گردد و شواهد کافي مبني بر  مرتبط با دارايي

مخارج . شود وقوع جريان منافع اقتصادي آتي يا خدمات بالقوه ناشي از اين مخارج به درون واحد وجود داشته باشد، به مبلغ دفتري دارايي اضافه مي

شود،  هاي ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه آن انجام مي روزمره تعمير و نگهداري دارايي

.گردد معموال در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي

ها  براساس ارزيابي گروه کارشناسي منتخب اين واحد انجام و در حساب..... هاي ثابت مشهود در تاريخ  دارايي..... طبقات / شناسايي اوليه طبقه - 2-4-4

.انعكاس يافته است

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29 سال مالي منتهي به 

.گردد گيري مي اي، به ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل اندازه زمين تحصيل شده از طريق عمليات غيرمبادله- 2-4-2

و با استفاده از کارشناسان ..... تجديد ارزيابي در تاريخ . ها انعكاس يافته است آالت و تجهيزات بر مبناي مبلغ تجديد ارزيابي در حساب ماشين- 2-4-3

چنانچه ارزش منصفانه . هاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه دارايي. مستقل، صورت پذيرفته است

ساله ..... دوره تناوب تجديد ارزيابي . هاي تجديد ارزيابي شده، تفاوت با اهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد دارايي

.باشد مي

 جلد کتاب خطي 10گيرد و تعداد  است که به عنوان دفتر اداري مورد استفاده قرار مي (ساختماني)هاي ميراث ملي شامل بناي تاريخي  دارايي- 2-4-5

 جلد کتاب خطي همانند ساير 10. شود گيري و افشا مي هاي ثابت مشهود شناسايي، اندازه همانند ساير اقالم دارايي (ساختمان)بناي تاريخي . است

.گردد هاي ثابت مشهود افشا مي دارايي
ميليون ريال ..... هاي واحد قرار دارد و مبلغ  در وثيقه بدهي..... ميليون ريال با توجه به مجوز ..... هاي ثابت مشهود به مبلغ  از مجموع دارايي- 2-4-6

.ها داراي مالكيت محدود شده است آن

استهالك دارايي هاى ثابت مشهود، مشتمل بر دارايي هاي ناشي از اجاره سرمايه اي، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار - 2-4-7

:شود و بر اساس نرخ ها و روش هاي زير محاسبه مى..... دارايي هاي مربوط و با در نظر گرفتن آيين نامه  (شامل عمر مفيد برآوردي)

بردارى قرار مي گيرد، استهالك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور  شود و مورد بهره براى دارايي هاى ثابتى که طى ماه تحصيل مى- 2-4-8

بردارى به علت تعطيل کار يا علل ديگر براى مدتى مورد استفاده  در مواردى که هر يک از دارايي هاى استهالك پذير پس از آمادگى جهت بهره. مي شود

. درصد نرخ استهالك منعكس در جدول باال است30قرار نگيرد، ميزان استهالك آن براى مدت ياد شده معادل 

، طي عمر مفيد باقيمانده محاسبه و در (پس  از تجديد ارزيابي)استهالك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده با توجه به مبلغ دفتري جديد - 2-4-9

.حساب ها منظور  مي شود
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.گردد ها منظور مي محاسبه و در حساب..... ذخيره مرخصي استفاده نشده کارکنان بر اساس 

يک دارايي نامشهود در نتيجه تجديد ارزيابي آن مستقيما تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در / افزايش مبلغ دفتري يک دارايي ثابت مشهود - 2-6-1

هر گاه افزايش مزبور . يابد شود و در گردش حساب تغييرات در ارزش خالص انعكاس مي بندي مي صورت وضعيت مالي به عنوان بخشي از ارزش خالص طبقه

عكس يک کاهش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد که به عنوان هزينه شناسايي گرديده است، در اين صورت، اين افزايش تا ميزان هزينه قبلي شناسايي شده 

.شود در رابطه با همان دارايي به عنوان درآمد دوره شناسايي مي

هر گاه کاهش مزبور . شود يک دارايي نامشهود در نتيجه تجديد ارزيابي آن به عنوان هزينه شناسايي مي/ کاهش مبلغ دفتري يک دارايي ثابت مشهود - 2-6-2

عكس يک افزايش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد که به حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور شده است، در اين صورت، اين کاهش تا ميزان مازاد تجديد 

يابد و باقيمانده  ارزيابي مربوط به همان دارايي به بدهكار حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور گرديده و در گردش حساب تغييرات در ارزش خالص انعكاس مي

.شود به عنوان هزينه شناسايي مي

مازاد تجديد ارزيابي شده در سرفصل ارزش خالص، در زمان برکناري دايمي يا واگذاري دارايي مربوط يا متناسب با استفاده از آن توسط اين واحد - 2-6-3

مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بين استهالك مبتني بر تجديد ارزيابي و استهالك مبتني بر يهاي . مستقيما در گردش حساب ارزش خالص منظور شود

.تمام شده تاريخي آن است

هاي غیرجاري زيان کاهش ارزش دارايي- 2-7

هرگاه کاهشي در ارزش يک دارايي مشاهده شود و . يک قلم دارايي نامشهود به طور ادواري بررسي شود/ مبلغ دفتري يک قلم دارايي ثابت مشهود - 2-7-1

بازيافت بخشي از مبلغ دفتري آن غير ممكن به نظر رسد، مبلغ کاهش به عنوان هزينه دوره شناسايي و مبلغ دفتري دارايي از طريق حساب ذخيره کاهش 

شود، مگر آن که کاهش مزبور عكس يک افزايش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد، در اين صورت  ها به مبلغ بازيافتني برآوردي کاهش داده مي ارزش دارايي

.شود اين کاهش بايد به حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در گردش حساب ارزش خالص نيز منعكس مي

به کمتر از بهاي تمام شده شناسايي شده است،  (2-7-1)افزايش بعدي در مبلغ بازيافتني يک دارايي ثابت مشهود که بر اساس مندرجات يادداشت - 2-7-2

اي حاکي از ادامه شرايط و  به شرط آن که شرايط و رويدادهايي که منجر به کاهش يا حذف مبلغ دفتري آن دارايي شده، برطرف گردد و شواهد متقاعدکننده

مبلغ برگشت شده بايد به ميزان . شود بيني وجود داشته باشد، از طريق برگشت حساب ذخيره کاهش ارزش شناسايي مي رويدادهاي جديد در آينده قابل پيش

.شد، کاهش داده شود استهالکي که با فرض عدم وقوع کاهش يا حذف، به عنوان استهالك شناسايي مي

ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان- 2-8

.شود ها منظور مي ها محاسبه و در حساب ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان بر اساس يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر براي هر سال خدمت آن

ذخیره مرخصي استفاده نشده کارکنان- 2-9

مخارج معرفي يک محصول يا خدمت جديد مانند مخارج . شود گيري مي ، به بهاي تمام شده اندازه2-5-2هاي نامشهود، به استثناي يادداشت  دارايي- 2-5-1

تبليغات، مخارج انجام عمليات در يک محل جديد يا با يک گروه جديد از مشتريان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداري، عمومي و فروش در بهاي 

برداري شد، متوقف  شناسايي مخارج در مبلغ دفتري يک دارايي نامشهود، هنگامي که دارايي آماده بهره. شود هاي نامشهود منظور نمي تمام شده دارايي

.شود بنابراين مخارج تحمل شده براي استفاده يا بكارگيري مجدد يک دارايي نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمي. شود مي

ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي- 2-6

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29 سال مالي منتهي به 

هاي نامشهود دارايي- 2-5

.گردد گيري مي اي، به ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل اندازه حق امتياز تحصيل شده از طريق عمليات غيرمبادله- 2-5-2
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اي حسب مورد تعديل  با عنوان درآمدهاي حاصل از عمليات مبادله (4) استاندارد حسابداري شماره 20 و 15زمان شناسايي در مورد هر واحد گزارشگر بايد با توجه معيارهاي مندرج در بند  *

.شود

دارايي "شود به استثناي مخارجي که مستقيما قابل انتساب به تحصيل، ساخت يا توليد يک  مخارج تامين مالي در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي

.است "واجد شرايط

مخارج تامین مالي- 2-13

اي درآمد حاصل از عملیات مبادله- 2-11

*.شود درآمد حاصل از ارايه خدمات، در زمان ارايه خدمات شناسايي مي- 2-11-2

*.شود درآمد حاصل از فروش، در زمان تحويل کاال به مشتري شناسايي مي- 2-11-3

تسعیر ارز- 2-14

.شود گيري مي اي به ارزش منصفانه مابه ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه درآمد حاصل از عمليات مبادله- 2-11-1

اقالم پولي ارزي با استفاده از نرخ رسمي ارز در تاريخ صورت وضعيت مالي و اقالم غير پولي بر حسب نرخ رسمي ارز در تاريخ انجام معامله يا تاريخ تعيين 

تفاوت هاي تبديل ناشي از تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي به  حساب  تفاوت تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي منظور و در . ارزش منصفانه تسعير مي شوند

صورت بستانكار بودن مانده آن، ضمن انعكاس در صورت تغييرات در ارزش خالص، در صورت وضعيت مالي به عنوان بخش جداگانه اي در ارزش خالص 

. ، مانده  حساب   مزبور بدهكار باشد، اين  مبلغ  بايد در صورت تغييرات در وضعيت مالي همان دوره  شناسايي  شود چنانچه  در پايان  دوره  مالي. طبقه بندي مي شود

در صورتي که مبلغ زيان تفاوت تبديل طي دوره بيش از مانده بستانكار اول دوره حساب  تفاوت تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي باشد، مبلغ زيان تا ميزان 

.مانده مزبور در صورت تغييرات در ارزش خالص منعكس و باقيمانده در صورت تغييرات در وضعيت مالي منظور مي شود

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول- 2-12

.ذخيره مطالبات مشكوك الوصول بر اساس تجزيه و تحليل سني مطالبات برآورد و محاسبه شده است

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29 سال مالي منتهي به 

.گردد درآمد مرتبط با ماليات در زمان اتفاق رويداد مشمول ماليات و احراز معيارهاي شناخت دارايي شناسايي مي- 2-10-3

.شود درآمد ناشي از انتقاالت در زمان احراز معيارهاي شناخت دارايي يا بخشودگي بدهي قطعي شده شناسايي مي- 2-10-4

اي درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله- 2-10

.شود گيري مي هاي شناسايي شده اندازه اي به ميزان افزايش در خالص دارايي درآمد حاصل از عمليات غيرمبادله- 2-10-1

اي همراه با شناسايي بدهي است، متناسب با ايفاي تعهدات مربوط، مبلغ دفتري  در مواردي که جريان ورودي منابع حاصل از عمليات غيرمبادله- 2-10-2

.گردد بدهي کاهش و معادل آن درآمد شناسايي مي
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ارزيرياليارزيريالييادداشت 

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
............... الی 3-1

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

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

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

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

ارزيرياليارزيرياليشماره حساب

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

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

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

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

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

ارزيرياليارزيرياليموسسه مالی و شعبه/ نام بانک 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

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

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

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

ارزيرياليارزيرياليموسسه مالی و شعبه/ نام بانک 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

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

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

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

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

ارزيرياليارزيريالي

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

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

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

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

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

اشخاص

.باشد میلیون ریال مربوط به وجوه نامشخص می..... میلیون ریال از موجودی نقد مربوط به وجوه اضافه دریافتی و مبلغ ..... مبلغ - 3-2-2

تعداد

14x2

.باشد به تفکیک زير مي... تنخواه گردان - 3-4  

14x1

واحد گزارشگر نمونه

.باشد موجودي کارت هديه به تفکیک زير مي- 3-3  

موجودي نقد- 3

.شود های واگذار شده در این یادداشت افشاء می گردان های بانکی و تنخواه کلیه حساب

14x214x1

.باشد موجودي حساب هاي بانک قابل برداشت به تفکیک زير مي- 3-1

.باشد موجودي حساب هاي بانک غیرقابل برداشت به تفکیک زير مي- 3-2

14x2

...گردان  تنخواه
کارت هدیه

موسسه مالي و شعبه/ نام بانك 

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29 سال مالي منتهي به 

14x1

14x214x1

14x214x1

.است (میلیون ریال..... سال قبل به مبلغ )میلیون ریال ..... موجودی نقد در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل وجوه ارزی به مبلغ - 3-2-1

صندوق
بانک غیرقابل برداشت

بانک قابل برداشت

شماره حساب
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14x1

جمعارزیریالی
ذخیره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالصخالص

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

......(...).........ها و اسناد دریافتنی حساب

......(...).........ها و اسناد دریافتنی ارزی حساب

......(...).........مطالبات از سایر واحدها

......_.........اسناد واخواهی شده- ها و اسناد دریافتنی حساب

......_.........کسری ابواب جمعی - ها و اسناد دریافتنی حساب

......_.........بن غیرنقدی- ها و اسناد دریافتنی  حساب

......_.........ودایع

......_.........حواله قیر- ها و اسناد دریافتنی  حساب

......_.........سهمیه وکیوم باتوم- ها و اسناد دریافتنی  حساب

......_.........وجوه سپرده نزد خزانه

......_.........وجوه نامشخص انتقالی به خزانه

......_.........های بین راهی انتقالی به خزانه وجوه چک

......_.........طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی

......_.........های سازمانی نزد خزانه وجوه خانه

......_.........مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کاال و خدمات

......(...).........ها و اسناد دریافتنی سایر حساب

......_.........حصه جاری مطالبات بلندمدت

......_.........حصه جاری تسهیالت مالی دریافتنی بلندمدت

......_.........حصه جاری تسهیالت مالی دریافتنی ارزی بلندمدت

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

میلیون ریال و دریافتی بابت رد ..... مبالغ وجوه سپرده نزد خزانه و طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی به ترتیب پس از کسر دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده به مبلغ - 4-1

.میلیون ریال منعکس گردیده است..... وجوه اضافه دریافتی به مبلغ 

.باشد ای مربوط به اشخاص وابسته می ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله میلیون ریال از حساب..... مبلغ - 4-2

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

اي ها و اسناد دريافتني حاصل از عملیات مبادله حساب- 4

14x2
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14x1

جمعارزیریالی
ذخیره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالصخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

......(...).........ها و اسناد دریافتنی حساب

......(...).........ها و اسناد دریافتنی ارزی حساب

......(...).........مطالبات از سایر واحدها

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

14x1

خالصخالصكاهش ارزشبهاي تمام شده

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

......(...)...گذارىدرسهامسرمايه

......(...)...گذارىدرسايراوراقبهادارسرمايه

......-......

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

14x2

هاي کوتاه مدت سرمايه گذاري- 6

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

اي ها و اسناد دريافتني حاصل از عملیات غیرمبادله حساب- 5

14x2

.باشد ای مربوط به اشخاص وابسته می ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیرمبادله میلیون ریال از حساب..... مبلغ - 5-1
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14x1

خالصخالصذخیره کاهش ارزشبهای تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

......(...)...موجودی ملزومات

......(...)...موجودی مواد

......(...)...موجودی کاال

......(...)...ها سایر موجودی

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

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریالدلیلمحل نگهداری

.........موجودی مواد

......موجودی کاال

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......

......

......

.بیمه شده است..... میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از ... ها تا مبلغ  موجودی- 7-1

:شود های واحد به شرح زیر نزد دیگران نگهداری می بخشی از موجودی- 7-4

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

ها موجودي- 7

14x2

.میلیون ریال با شرط توزیع رایگان به مدارس تحصیل شد..... بخشی از موجودی کاال به بهای تمام شده - 7-2

.باشد ها می در وثیقه بانک..... میلیون ریال با توجه به مجوز ..... موجودی مواد به مبلغ دفتری - 7-3

پیش پرداخت ها-8

پیش پرداخت بابت عملیات جاری

پیش پرداخت مواد و کاال

.میلیون  ریال اخذ گردید..... پرداخت واگذار شده به اشخاص تضمین به ارزش  در قبال پیش- 8-1

.ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد میلیون ریال از پیش پرداخت..... مبلغ - 8-2
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14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......دارایی های  نگهداری شده برای فروش

(...)(...)

......

14x1

خالصخالصذخیره کاهش ارزشمبلغ اولیه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالاثاثیه و منصوبات

......(...)...وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

......(...)...ماشین آالت و تجهیزات

......(...)...ساختمان و مستحدثات

......(...)...زمین

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

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

دارايي هاي نگهداري شده براي فروش- 9-1

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

ساير دارايي هاي جاري- 9

14x2

ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش
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هاي ثابت مشهود دارايي- 10

دریافتیخرید
هدایا و 

ها کمک
انتقالیفروخته شدهسایر

هدایا 

وکمک ها
انتقالیفروخته شدهسایر

هدایا 

وکمک ها
سایر

.........-.........--(...)(...).........--(...)(...)-...--......اثاثیه و منصوبات
.........-.........(...)-(...)(...).........(...)-(...)(...)----......وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
......----...---(...).........---(...)...-............ماشین آالت و تجهیزات
......----...-(...)-(...).........-(...)-(...)----......ساختمان و مستحدثات

......-----------...---(...)----......زمین
......----...---(...).........---(...)----......اقالم گرانبها

......----...----.........--------......های زیستی دارایی
......----...----.........--------......وسایل و ادوات دریایی
......----...----.........--------......وسایل و ادوات هوایی

......----...----.........---------...ها جاده
......----...----.........---------...تاسیسات

......----...----.........---------...های توزیع و انتقال شبکه
......----...----.........---------...سدها

......----...----.........---------...میراث ملی
.....................----.........---------...های ثابت مشهود سایر دارایی

..................(...)(...)(...)(...).........(...)(...)(...)(...).........(...).........
............------............دارایی در جریان تکمیل

............------............ای پرداخت بابت عملیات سرمایه پیش
............------............پرداخت اعتبار اسنادی پیش

............------............پرداخت مواد و کاال پیش
..................(...)(...)(...)(...)......(...)(...)(...)(...)(...).........(...).........

شرح

14x1
مانده در 

ابتدای سال

افزایش
افزایش 

ناشی  (کاهش)

از تجدید در 

ارزیابی

(کاهش)واگذار شده 
مانده در 

پایان سال

مانده در 

ابتدای 

سال

مانده 

ابتدای 

سال

کاهش

مانده 

پایان 

سال

افزایش
استهالک 

طی سال

(کاهش)واگذار شده 
مانده در 

پایان سال
14x2

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

(ارقام به میلیون ريال)

مبلغ دفترياستهالک انباشتهبهاي تمام شده يا مبلغ تجديد ارزيابي کاهش ارزش انباشته

.به صورت کمک دریافت گردیده است..... میلیون ریال از واحد ..... ماشین آالتی به ارزش -  10-2

.انتقال یافته است..... میلیون ریال به واحد .....  به ارزش  و وسایل نقلیه..... میلیون ریال به واحد ..... هایی شامل اثاثه و منصوبات به ارزش  دارایی- 10-3 

.باشد که پس از اخذ مجوز الزم از طریق مزایده به فروش رسیده است های مازاد و یا فرسوده می های فروخته شده مربوط به دارایی دارایی- 10-5

.اهدا شده است..... میلیون ریال به ..... ساختمانی به ارزش - 10-4

شرح اقالم

.دریافت شده است..... میلیون ریال از واحد ..... هایی  شامل ماشین آالت و تجهیزات به ارزش  دارایی- 10-1

مدت باقیمانده تا ایفای تعهداتشرایط استفاده

.می باشد که برای اولین بار شناسایی شده اند.....  و ..... سایر موارد افزایش شامل ساختمان و مستحدثات واقع در -  10-6

.ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد میلیون ریال از پیش پرداخت..... مبلغ - 10-7

.میلیون ریال مربوط به دارایی های انتقالی مشروط است که فهرست این دارایی ها به شرح ذیل می باشد..... از مجموع دارایی ها مبلغ -10-8
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ماشین آالت و تجهیزات

محل تامین مالیبرداری برآورد تاریخ بهره

14x214x1

شماره طرحپروژه/ عنوان طرح 

مخارج تامین مالی

سود اوراق مشارکت

سود اسناد خزانه اسالمی

زیان تسعیر ارز تسهیالت مالی دریافتی

...

14x214x1

میلیون ریال میلیون ریال

...

...

...

میلیون ریال

...

میلیون ریال

......

...

...

درصد تکمیل

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

14x2

مخارج انباشته

......

میلیون ریال

.ای برخوردار است میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق ، سیل و زلزله از پوشش بیمه... هاثابت مشهود تا ارزش  دارایی- 10-9

مقایسه مبلغ دفتری ماشین آالت و تجهیزات مبتنی بر روش تجدید ارزیابی با مبلغ دفتری مبتنی . بندی شده و در گردش حساب ارزش خالص نیز انعکاس یافته است ها در گروه ارزش خالص طبقه میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی دارایی.....  مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن  به مبلغ 14x2ماشین آالت و تجهیزات در سال - 10-10

برآورد مخارج تکمیل

14x1 میلیون ریال

بر مبنای بهای تمام شده

:های میراث ملی به شرح ذیل است این واحد دارای دارایی-  10-16 

.باشد میلیون ریال به صورت دایمی بالاستفاده می..... میلیون ریال به صورت موقت و مبلغ ..... میلیون ریال است که مبلغ ..... های بال استفاده   مبلغ دفتری دارایی-  10-13

...

.....یک ساختمان واقع در خیابان - 10-16-1

: جلد کتب خطی با مشخصاتی به شرح زیر10تعداد - 10-16-2

...

.میلیون ریال وسایل نقلیه زمینی می باشد..... میلیون ریال اثاثیه و منصوبات و ..... میلیون ریال است که شامل مبلغ ... های نگهداری شده در انبار   مبلغ دفتری دارایی-  10-14

.میلیون ریال ماشین آالت و تجهیزات می باشد..... میلیون ریال اثاثیه و منصوبات و میلغ ..... میلیون ریال است که شامل مبلغ ..... های در راه  مبلغ دفتری دارایی-  10-15

...

...

.میلیون ریال تامین شده است..... از محل فروش اوراق مشارکت به مبلغ ..... بخشی از منابع طرح احداث - 10-12-1

:های در جریان تکمیل منظور شده است مبالغ زیر به حساب دارایی- 10-12-2

میلیون ریال

...

...

:های در جریان تکمیل به شرح زیر است دارایی- 10-12

.باشد ها می در قبال تسهیالت مالی دریافتی در وثیقه بانک...... با توجه به مجوز ..... و بخشی از ماشین آالت به ارزش ... زمینی به ارزش- 10-11

بر مبنای تجدید ارزیابی

...

...

...

بر مبنای بهای تمام شده بر مبنای تجدید ارزیابی

...

......

میلیون ریال

14x2

مخارج انباشته

...

...

...

...

...

...

...

میلیون ریال

14x1
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هاي نامشهود دارايي- 11

دریافتیخرید
هدایا و 

ها کمک
سایر

فروخته 

شده
انتقالی

هدایا 

وکمک 

ها

انتقالیفروخته شدهسایر
هدایا 

وکمک ها
سایر

.........(...).........--(...)(...).........--(...)(...)-...--......ای نرم افزار رایانه

.........(...)......-----.........---------...سرقفلی

......----...----.........-------...-...های اطالعاتی بانک

......----...--(...)-.........--(...)------...حق تالیف و اختراع

......-----------...---------...حق امتیاز و فرانشیز

.........(...).........(...)(...)---.........(...)--------...های نامشهود سایر دارایی

.........-...-(...)(...)-(...).........(...)(...)--(...).........(...).........

.........------............های نامشهود در جریان ایجاد دارایی

.........------............ای پرداخت بابت عملیات سرمایه پیش

..................(...)(...)-(...)......(...)(...)(...)-(...).........(...).........

شرح اقالم

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

(ارقام به میلیون ريال)

مبلغ دفترياستهالک انباشته بهاي تمام شده يا مبلغ تجديد ارزيابي کاهش ارزش انباشته

14x214x1

مانده در 

ابتدای 

سال

افزایش افزایش

ناشی  (کاهش)

از تجدید در 

ارزیابی

(کاهش)واگذار شده 
مانده در 

پایان سال

مانده در 

ابتدای 

سال

مانده 

ابتدای سال

مانده 

پایان سال
کاهش افزایش

.دریافت شده است..... میلیون ریال از واحد ..... هایی شامل بانک های اطالعاتی به ارزش  دارایی- 11-1

.انتقال یافته است..... میلیون ریال به واحد ..... و حق تالیف و اختراع به ارزش ..... میلیون ریال به واحد ..... ای به ارزش  هایی شامل نرم افزار رایانه دارایی- 11-2 

استهالک 

طی دوره

(کاهش)واگذار شده 
مانده در 

پایان سال
شرح اقالم

دلیل نامعین بودن عمر مفید

:میلیون ریال از دارایی های نامشهود دارای عمر مفید نامعین هستند..... مبلغ - 11-3

مبلغ دفتری
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14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......

......

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......

......

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......

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

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......

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

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

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

......

......

سرمایه گذاری در اسناد خزانه

سرمایه گذاری در اوراق مرابحه

.....سرمایه گذاری در شرکت  

.....

ساير سرمايه گذاري ها- 12-2

.یورو می باشد..... دالر و ..... تسهیالت مالی دریافتی ارزی بلندمدت مبلغ - 13-1

ها سایر سرمایه گذاری

سرمايه گذاري در  شرکت ها- 12-1

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هاي بلندمدت گذاري سرمايه- 12

سرمایه گذاری در  شرکت ها

.وجوه بانکی مسدود شده وجوهی است که انتظار نمی رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه قابل دسترس باشد* 

.میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در خصوص اجاره های عملیاتی انجام شده است..... سایر شامل مبلغ - 13-2

هاي غیرجاري ساير دارايي- 13

*وجوه بانکی مسدود شده

مطالبات بلندمدت

تسهیالت مالی دریافتنی بلندمدت

تسهیالت مالی دریافتنی ارزی بلندمدت

سایر

حصه جاری مطالبات بلندمدت

حصه جاری تسهیالت مالی دریافتنی بلندمدت

حصه جاری تسهیالت مالی دریافتنی ارزی بلندمدت
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14x1

جمعجمعارزیریالی

میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال

............ها و اسناد پرداختنی      حساب
............اعتبار اسنادی- ها و اسناد پرداختنی  حساب

............حقوق و مزایای پرداختنی  
............بدهی به سایر واحدها

............های پرداختنی سپرده
............سود تضمین شده پرداختنی

............مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کاال و خدمات
............

14x1

جمعجمعارزیریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
............حساب ها و اسناد پرداختنی 

(...)(...)(...)(...)هزینه مالی آتی
............

14x1

جمعجمعارزیریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

............سپرده حسن انجام کار
............سپرده شرکت در مناقصه
............سپرده شرکت در مزایده

............سپرده حسن انجام تعهدات
...............

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

سپرده هاي پرداختني- 14-2

14x2

واحد گزارشگر نمونه

اي حساب ها و اسناد پرداختني حاصل از عملیات مبادله- 14

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

14x2

حساب ها و اسناد پرداختني - 14-1

14x2

.میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 14-2-1

.میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 14-1-1
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14x1
جمعجمعارزیریالی

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال

............ها و اسناد پرداختنی      حساب

............بدهی به سایر واحدها
............

14x1
جمعجمعارزیریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

............ها و اسناد پرداختنی بلندمدت   حساب

............ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

............سایر بدهی های غیر جاری
 ...............

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

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریالسالشرح

......دریافت بایت درآمد عمومی پیش

......دریافت بابت درآمد اختصاصی پیش

.........

......

.میلیون ریال از پیش دریافت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 17-2

ها دريافت پیش- 17

.باشد میلیون ریال می..... ای مبلغ  های مربوط به عملیات غیرمبادله دریافت پیش- 17-1

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

اي حساب ها و اسناد پرداختني حاصل از عملیات غیرمبادله- 15

14x2

ها و اسناد پرداختني بلندمدت حصه جاري حساب- 16

14x2

.میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیرمبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 15-1
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14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......بیمه پرداختنی

......حق بازنشستگی پرداختنی

......سایر کسورات پرداختنی

......مالیات پرداختنی

......ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصالح

......های تحقق یافته ذخیره هزینه

......ای ذخیره تعهدات سرمایه

......ها و اسناد پرداختنی سایر حساب

......بدهی بابت وجوه نامشخص

......های بین راهی بدهی بابت چک

......بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

......بدهی بابت اوراق بهادار

......بدهی بابت وجه الضمان

......

.میلیون ریال از سایر بدهی های جاری مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 18-1

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هاي جاري ساير بدهي- 18
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14x214x1
 میلیون ریال میلیون ریال

......اوراق مشارکت پرداختنی
(...)(...)حصه جاری اوراق مشارکت پرداختنی

......تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت
(...)(...) حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت

......تسهیالت مالی پرداختنی ارزی بلندمدت
(...)(...) حصه جاری تسهیالت مالی پرداختنی ارزی بلندمدت

...... سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت
(...)(...)حصه جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت

......

جمعارزیریالیجمعارزیریالی
..................بانک ها 

..................اشخاص  وابسته 
..................سایر اشخاص

..................
(...)(...)(...)(...)(...)(...) سود و کارمزد  سال هاى آتی

..................
(...)(...)(...)(...)(...)(...)حصه بلندمدت

..................حصه جاری
..................سود، کارمزد و جرایم معوق

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

ارزیریالیارزیریالی

............ درصد25بیش از 
............ درصد25 تا 20
............ درصد20 تا 15
............ درصد15 تا 10

............ درصد10 تا 5
............ درصد5 تا 1

............بدون سود و کارمزد
............

ارزیریالی
13x3......
13x4......
13x5......
13x6......
13x7و پس از آن ......

......

14x2

میلیون ریال
...ضمانت نامه بانکی

...وثیقه ملکی
...سفته

......
....

...تسهیالت بدون وثیقه
...

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

ها و اسناد پرداختني بلندمدت حساب- 19

.درصد منتشر و به فروش رفته است... الحساب  و نرخ سود علی... با سررسید سال ... میلیون ریال اوراق مشارکت در تاریخ ... ، مبلغ ... مورخ ... بر اساس مجوز شماره   -19-1

به تفکیک نوع وثیقه- 19-2-4

کنندگان تسهیالت به تفکیک تأمین- 19-2-1
14x2 - 14میلیون ریالx1 - میلیون ریال

:تسهیالت دريافتى برحسب مبانى مختلف به شرح زير است- 19-2

به تفکیک نرخ سود و کارمزد-19-2-2

به تفکیک زمان بندى پرداخت- 19-2-3

14x2 -14میلیون ریالx1 - میلیون ریال

14x2 -میلیون ریال
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14x214x1

 میلیون ریال میلیون ریال

......مانده در ابتدای سال

(...)(...)پرداخت شده طی سال

......ذخیره تامین شده

......مانده در پایان سال

(...)(...)حصه جاری 

......

14x214x1

 میلیون ریال میلیون ریال

......ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

......سایر ذخایر

(...)(...)حصه جاری 

......

14x214x1
 میلیون ریال میلیون ریال

......مانده در ابتدای سال

(...)(...)پرداخت شده طی سال
......ذخیره تامین شده

......مانده در پایان سال

14x1
مانده پایان سالمانده پایان سالبرگشتیاستفاده شدهافزایشمانده ابتدای سال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

......(...)(...)......ذخیره دعاوی حقوقی

......(...)(...)......ذخیره مزایای اجتماعی

......(...)(...)......ذخیره تجدید ساختار

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

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

ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان- 20

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

14x2

ساير ذخاير- 21-2

هاي غیرجاري ساير بدهي- 21

ذخیره  مرخصي استفاده نشده کارکنان- 21-1
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14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......مانده در ابتدای سال
......افزایش
(...)(...)کاهش

(...)(...)انتقال به ارزش خالص انباشته
......مانده در پایان سال

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی
......تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......مانده در ابتدای سال
......افزایش
(...)(...)کاهش

......مانده در پایان سال

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......مانده در ابتدای سال

......افزایش

(...)(...)کاهش

(...)(...)انتقال به ارزش خالص انباشته
......مانده در پایان سال

واحد گزارشگر نمونه

 تسعیر ارز تفاوت- 23

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

مازاد تجديد ارزيابي- 22

 تسعیر ارز عملیات خارجي تفاوت- 23-2

مستقر در ..... مربوط به واحد  (میلیون ریال..... سال قبل مبلغ  )میلیون ریال ..... تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی به مبلغ - 23-3

میلیون ریال طی سال مالی مورد گزارش در  گردش حساب تغییرات در ارزش خالص ..... از این بابت مبلغ . باشد می..... کشور 

.انعکاس یافته است

 تسعیر دارايي ها و بدهي هاي ارزي تفاوت- 23-1
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14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......دریافتی بابت عملیات جاری

......*دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل 

......دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا

......دریافتی بابت وجوه یارانه

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......ای دریافتی بابت عملیات سرمایه

......ای از محل اعتبار سال قبل  دریافتی بابت عملیات سرمایه

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی

......دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی از محل اعتبار سال قبل 

......

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

دريافتي از خزانه از محل اعتبارات تخصیص يافته- 24

.دريافت شده است14x2 است که در سال مالي 14x1اي سال  مربوط به دوره بودجه* 

دريافتي بابت عملیات جاري- 24-1

اي دريافتي بابت عملیات سرمايه- 24-2

.باشد ای مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسالمی می میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات سرمایه..... مبلغ - 24-2-1

دريافتي از خزانه از محل درآمدهاي اختصاصي- 25

311



14x214x1هدایا و کمک ها

میلیون ریالمیلیون ریال

......هدایای نقدی

......دارایی های اهدایی

......موجودی های اهدایی

......ها بخشودگی بدهی

......

هداياي نقدي- 26-1

14x214x1اهداکننده

میلیون ریالمیلیون ریال

......اشخاص حقیقی

...........سازمان 

.........شرکت 
 ......

دارايي هاي اهدايي- 26-2

14x214x1اهداکننده

میلیون ریالمیلیون ریال

......اشخاص حقیقی

...........سازمان 

.........شرکت 
 ......

موجودي هاي اهدايي- 26-3

14x214x1اهداکننده

میلیون ریالمیلیون ریال

......اشخاص حقیقی

...........سازمان 

.........شرکت 
 ......

بخشودگي بدهي ها- 26-4

14x214x1اهداکننده

میلیون ریالمیلیون ریال

......اشخاص حقیقی

...........سازمان 

.........شرکت 
 ......

.میلیون ریال از دارایی های اهدایی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 26-2-1

.میلیون ریال از بدهی های بخشوده شده مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 26-4-1

.میلیون ریال از موجودی های اهدایی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 26-3-1

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هاي بالعوض دريافتي کمک- 26

.میلیون ریال از هدایای نقدی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد..... مبلغ - 26-1-1
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14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......دریافتی از محل سایر منابع
......دریـافـتی بابت خدمات ثـبتـی

......دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس
......محکوم به دولت

......درآمد حاصل از اجاره امالک و اراضی
......سایر درآمدهای واحد

......انتقاالت
......

ساير درآمدهاي واحد- 27-1

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......حق بیمه
......های دولتی سود سهام شرکت

......درآمد حاصل از اجاره
......سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

......درآمد حاصل از خدمات
......درآمد حاصل از فروش کاالها

......درآمد حاصل از جرایم و خسارات
......سود تضمین شده

......ها سود حاصل از واگذاری دارایی
......سود تسعیر ارز

......(درآمدهای متفرقه)سایر 
 ......

انتقاالت- 27-2

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......اعتبار عمومی
......اعتبار اختصاصی

......سایر منابع
 ......

انتقاالت از محل اعتبار عمومي- 27-2-1

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

...........سازمان موجودی نقد

...........اسناد خزانه اسالمی
 ......

انتقاالت از محل اعتبار اختصاصي- 27-2-2

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

...........سازمان موجودی نقد

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

انتقاالت از محل ساير منابع- 27-2-3

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال
...........سازمان موجودی نقد

...........موجودی ها
 ......

از محل

شخصطبقه اقالم انتقال یافته

ساير درآمدها- 27

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

طبقه اقالم انتقال یافته
شخص

شخصطبقه اقالم انتقال یافته
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14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......حقوق و دستمزد
......فوق العاده ها و مزایای شغل

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......ماموریت داخلی و خارجی
......حق الزحمه انجام خدمات قراردادی

......حمل و نقل و ارتباطات
......نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت

......نگهداری و تعمیر وسائل اداری
......چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

......تصویر برداری و تبلیغات
......تشریفات

......هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی
......هزینه های بانکی

......آب و برق و سوخت
......مواد و لوازم مصرف شدنی

......هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
......حق عضویت

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

ها و تسهیالت بانکی و اوراق بهادار سود و کارمزد وام
......سود و کارمزد وام های داخلی 
......سود و کارمزد وام های خارجی

......سود اوراق مشارکت
......سود اسناد خزانه اسالمی

......سایر
......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالها و خدمات

......ای های انتقالی غیر سرمایه پرداخت
......

يارانه- 31

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

واحد گزارشگر نمونه

اموال و دارايي- 30

جبران خدمت کارکنان- 28

استفاده از کاالها و خدمات- 29
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14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......کمک بالعوض به دولت های خارجی

......کمک بالعوض به سازمان های بین المللی

......کمک بالعوض به سایر سطوح دولتی

......کمک بالعوض به بخش غیر دولتی
......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......بیمه و بازنشستگی
......های رفاهی کارمندان دولت کمک

......کمک های رفاهی گروه های خاص

......کمک های رفاهی دانش آموزان و دانشجویان

......کمک های رفاهی بازنشستگان

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......مالیات

......اجاره و کرایه
......انتقاالت

......سایر هزینه های متفرقه
 ......

انتقاالت- 34-2

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......اعتبار عمومی

......اعتبار اختصاصی

......سایر منابع
 ......

از محل

ریال ..... ریال و هزینه کاهش ارزش موجودی ها به مبلغ ..... های متفرقه شامل هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ  سایر هزینه- 34-1

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

واحد گزارشگر نمونه

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

کمک هاي بالعوض- 32

رفاه اجتماعي- 33

ها ساير هزينه- 34
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14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

...........سازمان موجودی نقد
.....سازمان اسناد خزانه اسالمی

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

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

...........سازمان موجودی نقد
................

 ......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

...........وزارت موجودی نقد
................

 ......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......مصرف سرمایه های ثابت ملموس
......مصرف سرمایه های ثابت غیرملموس

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......هزینه استهالک اثاثه و منصوبات
......هزینه استهالک وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

......هزینه استهالک ماشین آالت و تجهیزات
...........

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......ای هزینه استهالک نرم افزار رایانه
......هزینه استهالک حق تالیف و اختراع

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

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

واحد گزارشگر نمونه

انتقاالت از محل اعتبار عمومي-34-2-1

هاي ثابت غیرملموس مصرف سرمايه- 35-2

هاي ثابت مصرف سرمايه- 35

هاي ثابت ملموس مصرف سرمايه- 35-1

شخصطبقه اقالم انتقال یافته

انتقاالت از محل اعتبار اختصاصي-34-2-2

شخصطبقه اقالم انتقال یافته

انتقاالت از محل اعتبار ساير منابع-34-2-3

شخصطبقه اقالم انتقال یافته
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14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال
......مالیات اشخاص حقوقی

......مالیات بر درآمدها
......مالیات بر ثروت

......مالیات بر وارادات
......مالیات بر کاالها و خدمات

(...)(...)تخفیفات و بخشودگی
......

14x214x1
......حق بیمه

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

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......های دولتی سود سهام شرکت
......درآمد حاصل از اجاره

......سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
(...)(...)تخفیفات و بخشودگی

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......درآمد حاصل از خدمات
......درآمد حاصل از فروش کاالها

(...)(...)تخفیفات و بخشودگی
......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......درآمد حاصل از جرایم و خسارات
(...)(...)تخفیفات و بخشودگی

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال
......سود تضمین شده

......ها سود حاصل از واگذاری دارایی
.........

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......درآمد عمومی
......درآمد اختصاصی
......ای های سرمایه واگذاری دارایی
......های مالی واگذاری دارایی

......

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

واحد گزارشگر نمونه

وجوه ارسالي به خزانه- 42

مالیات و عوارض- 36

ساير درآمدها- 41

درآمدهاي ناشي از کمک هاي اجتماعي- 37

فروش کاال و خدمات- 39

جرايم و خسارات- 40

درآمد حاصل از مالکیت دولت- 38
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14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......آثار انباشته تغییر در رویه حسابداری
......اصالح اشتباهات

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

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

...
(...)

...(...)

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

اقالم صورت وضعیت مالي

.........حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای
.........پیش پرداخت ها

.........دارایی های ثابت مشهود
.........حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای

.........حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت
.......................

.........ارزش خالص انباشته
.......................

اقالم صورت تغییر در وضعیت مالي

.........کمک های بالعوض دریافتی
.........سایر هزینه ها

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

اقالم گردش تغییرات در ارزش خالص

.........تعدیالت سنواتی
.........تسویه مطالبات

.........دارایی های انتقالی
.........انتقال از سایر اقالم ارزش خالص

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

:اصالح اشتباهات شامل اقالم زیر است- 43-2

14x1اصالح درآمد ناشی از هدایای مشروط در سال 
14x1های تحقق یافته سال  اصالح ذخیره هزینه

ای به شرح ذیل بابت تعدیالت سنواتی و یا  های مالی مقایسه ای مربوط در صورت به منظور تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، برخی اقالم مقایسه- 43-3

.های مالی ارایه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد ای زیر بعضا با صورت اصالحات طبقه بندی، اصالح و ارایه مجدد شده است و به همین دلیل اقالم مقایسه

تعدیالت سنواتیاصالحات طبقه بندی طبق صورت های 

14x1مالی 

تجدید ارائه 

14x1شده 

تعديالت سنواتي- 43

اتخاذ روش جدید، خالص تغییر در وضعیت .  روش ارزیابی موجودی مواد از روش میانگین موزون به روش اولین صادره از اولین وارده تغییر یافته است14x2در سال - 43-1

.میلیون ریال افزایش داده است.....  را به مبلغ 14x2مالی سال 

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

واحد گزارشگر نمونه
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14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......ساختمان و مستحدثات
.........

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......ها تسویه بدهی
......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

......تسویه مطالبات
......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریالشخص

......ماشین آالت و تجهیزات

.........

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریالشخص

......اثاثیه و منصوبات

......وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

.........

......

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

ها بدهي/ ها شناسايي اولیه دارايي- 44

هاي انتقالي  دارايي- 48

هاي دريافتي دارايي- 47

اوراق تسويه خزانه –تسـويـه بدهي ها - 45

.این واحد از محل صدور اوراق تسویه خزانه  تسویه شد.... های  میلیون ریال از بدهی..... مبلغ - 45-1

اوراق تسويه خزانه –تسـويـه مطالبات - 46

.میلیون ریال از مطالبات مربوط به درآمدهای مالیاتی این واحد از محل صدور اوراق تسویه خزانه تسویه شد..... مبلغ - 46-1
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واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

میلیون ریال به صورت ..... به عالوه مبلغ . باشد میلیون ریال مربوط به دوره متمم می..... میلیون ریال مربوط به سال جاری و مبلغ ..... مبلغ 

.دریافت شده است..... اوراق 

دريافتي از محل اعتبارات هزينه عمومي- 49

هاي مالي دريافتي از محل اعتبارات تملک دارايي- 52

میلیون ریال به صورت ..... به عالوه مبلغ . باشد میلیون ریال مربوط به دوره متمم می..... میلیون ریال مربوط به سال جاری و مبلغ ..... مبلغ 

.دریافت شده است..... اوراق 

دريافتي از محل اعتبارات هزينه اختصاصي- 50

میلیون ریال به صورت ..... به عالوه مبلغ . باشد میلیون ریال مربوط به دوره متمم می..... میلیون ریال مربوط به سال جاری و مبلغ ..... مبلغ 

.دریافت شده است..... اوراق 

هاي سرمايه اي دريافتي از محل اعتبارات تملک دارايي- 51

میلیون ریال به صورت ..... به عالوه مبلغ . باشد میلیون ریال مربوط به دوره متمم می..... میلیون ریال مربوط به سال جاری و مبلغ ..... مبلغ 

.دریافت شده است..... اوراق 
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14x2
میلیون ریال

...جبران خدمت کارکنان
...استفاده از کاالها و خدمات

...اموال و دارایی
...یارانه 

...کمک های بالعوض
...رفاه اجتماعی

...ها سایر هزینه
...

تفاوتبودجه نهاییعملکرد بر مبنای قابل مقایسه

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........جبران خدمت کارکنان
.........استفاده از کاالها و خدمات

.........اموال و دارایی
.........یارانه 

.........کمک های بالعوض
.........رفاه اجتماعی

.........ها سایر هزینه

عملکرد بر مبنای قابل مقایسهتعدیالتهای مالی عملکرد طبق صورت

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........جبران خدمت کارکنان
.........استفاده از کاالها و خدمات

.........اموال و دارایی
.........یارانه 

.........کمک های بالعوض
.........رفاه اجتماعی

.........ها سایر هزینه

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هاي عمومي هزينه- 53

:تحلیل تفاوت بین بودجه نهايي و عملکرد بر مبناي قابل مقايسه به شرح زير است- 53-3

:باشد هاي مالي به شرح زير مي صورت تطبیق عملکرد بر مبناي قابل مقايسه با مبالغ مندرج در صورت- 53-4

.دالیل وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارایه شود

اي هاي بودجه اهداف و سیاست- 53-1

.شود ای اعتبارات هزینه عمومی ارایه می های بودجه در این بخش شرحی از اهداف و سیاست

.باشد می..... میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه عمومی به دلیل ..... مبلغ 

داليل تغییرات در بودجه- 53-2

.به تصویب رسیده است..... و ..... و آخرین متمم بودجه و اصالحات بودجه به ترتیب در تاریخ ..... بودجه اولیه اعتبارات هزینه عمومی در تاریخ 

 ...   
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14x2
میلیون ریال

...جبران خدمت کارکنان
...استفاده از کاالها و خدمات

...اموال و دارایی
...یارانه 

...کمک های بالعوض
...رفاه اجتماعی

...ها سایر هزینه
...

تفاوتبودجه نهاییعملکرد بر مبنای قابل مقایسه

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........جبران خدمت کارکنان
.........استفاده از کاالها و خدمات

.........اموال و دارایی
.........یارانه 

.........کمک های بالعوض
.........رفاه اجتماعی

.........ها سایر هزینه

عملکرد بر مبنای قابل مقایسهتعدیالتهای مالی عملکرد طبق صورت

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........جبران خدمت کارکنان
.........استفاده از کاالها و خدمات

.........اموال و دارایی
.........یارانه 

.........کمک های بالعوض
.........رفاه اجتماعی

.........ها سایر هزینه

.شود ای اعتبارات هزینه اختصاصی ارایه می های بودجه در این بخش شرحی از اهداف و سیاست

اي هاي بودجه اهداف و سیاست- 54-1

:باشد هاي مالي به شرح زير مي صورت تطبیق عملکرد بر مبناي قابل مقايسه با مبالغ مندرج در صورت- 54-4

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هاي اختصاصي هزينه- 54

:تحلیل تفاوت بین بودجه نهايي و عملکرد بر مبناي قابل مقايسه به شرح زير است- 54-3

.دالیل وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارایه شود

 ...   

.باشد می..... میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه اختصاصی به دلیل ..... مبلغ 

.به تصویب رسیده است..... و ..... و آخرین متمم بودجه و اصالحات بودجه به ترتیب در تاریخ ..... بودجه اولیه اعتبارات هزینه اختصاصی در تاریخ 

داليل تغییرات در بودجه- 54-2
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14x2
میلیون ریال

...ساختمان و مستحدثات
...ماشین آالت و تجهیزات

...های ثابت  سایر دارایی
...استفاده از موجودی انبار

...اقالم گرانبها
...زمین

...سایر دارایی های تولید نشده
...

تفاوتبودجه نهاییعملکرد بر مبنای قابل مقایسه

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........ساختمان و مستحدثات
.........ماشین آالت و تجهیزات

.........های ثابت  سایر دارایی
.........استفاده از موجودی انبار

.........اقالم گرانبها
.........زمین

.........سایر دارایی های تولید نشده

عملکرد بر مبنای قابل مقایسهتعدیالتهای مالی عملکرد طبق صورت

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........ساختمان و مستحدثات
.........ماشین آالت و تجهیزات

.........های ثابت سایر دارایی
.........استفاده از موجودی انبار

.........اقالم گرانبها
.........زمین

.........سایر دارایی های تولید نشده

.شود ای ارایه می های سرمایه ای اعتبارات تملک دارایی های بودجه در این بخش شرحی از اهداف و سیاست

اي هاي بودجه اهداف و سیاست- 55-1

:باشد هاي مالي به شرح زير مي صورت تطبیق عملکرد بر مبناي قابل مقايسه با مبالغ مندرج در صورت- 55-4

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

اي هاي سرمايه تملک دارايي- 55

:تحلیل تفاوت بین بودجه نهايي و عملکرد بر مبناي قابل مقايسه به شرح زير است- 55-3

.دالیل وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارایه شود

 ...   

.باشد می..... ای به دلیل  های سرمایه میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی..... مبلغ 

.به تصویب رسیده است..... و ..... و آخرین متمم بودجه و اصالحات بودجه به ترتیب در تاریخ ..... ای در تاریخ  های سرمایه بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی

داليل تغییرات در بودجه- 55-2
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14x2
میلیون ریال

...اعتبارات موضوع واگذاری سهام
...بازپرداخت اصل اوراق مالی 

...بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی
...تعهدات پرداخت نشده سال های قبل

...بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات
...واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

...سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی
...

تفاوتبودجه نهاییعملکرد بر مبنای قابل مقایسه
14x214x214x2

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
.........اعتبارات موضوع واگذاری سهام

.........بازپرداخت اصل اوراق مالی 
.........بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

.........تعهدات پرداخت نشده سال های قبل
.........بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات

.........واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
.........سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی

عملکرد بر مبنای قابل مقایسهتعدیالتهای مالی عملکرد طبق صورت

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........اعتبارات موضوع واگذاری سهام
.........بازپرداخت اصل اوراق مالی 

.........بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی
.........تعهدات پرداخت نشده سال های قبل

.........بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات
.........واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

.........سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی

.شود های مالی ارایه می ای اعتبارات تملک دارایی های بودجه در این بخش شرحی از اهداف و سیاست

اي هاي بودجه اهداف و سیاست- 56-1

:باشد هاي مالي به شرح زير مي صورت تطبیق عملکرد بر مبناي قابل مقايسه با مبالغ مندرج در صورت- 56-4

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هاي مالي تملک دارايي- 56

:تحلیل تفاوت بین بودجه نهايي و عملکرد بر مبناي قابل مقايسه به شرح زير است- 56-3

.دالیل وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارایه شود

 ...   

.باشد می..... های مالی به دلیل  میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی..... مبلغ 

.به تصویب رسیده است..... و ..... و آخرین متمم بودجه و اصالحات بودجه به ترتیب در تاریخ ..... های مالی در تاریخ  بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی

داليل تغییرات در بودجه- 56-2
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14x2
میلیون ریال

...درآمدهای مالیاتی
...درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

...درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
...درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات

...درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
...درآمدهای متفرقه

...

تفاوتبودجه نهاییعملکرد بر مبنای قابل مقایسه

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........درآمدهای مالیاتی
.........درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

.........درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
.........درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات

.........درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
.........درآمدهای متفرقه

عملکرد بر مبنای قابل مقایسهتعدیالتهای مالی عملکرد طبق صورت

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........درآمدهای مالیاتی
.........درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

.........درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
.........درآمدهای حاصل از فروش کاال ها و خدمات

.........درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
.........درآمدهای متفرقه

:باشد هاي مالي به شرح زير مي صورت تطبیق عملکرد بر مبناي قابل مقايسه با مبالغ مندرج در صورت- 57-4

 ...   

.باشد می..... بینی اولیه و نهایی درآمدهای عمومی به دلیل  میلیون ریال تفاوت در پیش..... مبلغ 

.به تصویب رسیده است..... بینی آن در تاریخ  و آخرین تغییرات در پیش..... درآمدهای عمومی در تاریخ 

داليل تغییرات در بودجه- 57-2

.دالیل وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارایه شود

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

درآمدهاي عمومي-  57

:تحلیل تفاوت بین بودجه نهايي و عملکرد بر مبناي قابل مقايسه به شرح زير است- 57-3

.شود ای درآمدهای عمومی ارایه می های بودجه در این بخش شرحی از اهداف و سیاست

اي هاي بودجه اهداف و سیاست- 57-1
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14x2
میلیون ریال

...درآمدهای مالیاتی
...درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

...درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
...درآمدهای حاصل از فروش کاال ها و خدمات

...درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
...درآمدهای متفرقه

...

تفاوتبودجه نهاییعملکرد بر مبنای قابل مقایسه

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........درآمدهای مالیاتی
.........درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

.........درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
.........درآمدهای حاصل از فروش کاال ها و خدمات

.........درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
.........درآمدهای متفرقه

عملکرد بر مبنای قابل مقایسهتعدیالتهای مالی عملکرد طبق صورت

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........درآمدهای مالیاتی
.........درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

.........درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
.........درآمدهای حاصل از فروش کاال ها و خدمات

.........درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
.........درآمدهای متفرقه

:باشد هاي مالي به شرح زير مي صورت تطبیق عملکرد بر مبناي قابل مقايسه با مبالغ مندرج در صورت- 58-4

 ...   

.باشد می..... بینی اولیه و نهایی درآمدهای اختصاصی به دلیل  میلیون ریال تفاوت در پیش..... مبلغ 

.به تصویب رسیده است..... بینی آن در تاریخ  و آخرین تغییرات در پیش..... درآمدهای اختصاصی در تاریخ 

داليل تغییرات در بودجه- 58-2

.دالیل وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارایه شود

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

درآمدهاي اختصاصي-  58

:تحلیل تفاوت بین بودجه نهايي و عملکرد بر مبناي قابل مقايسه به شرح زير است- 58-3

.شود ای درآمدهای اختصاصی ارایه می های بودجه در این بخش شرحی از اهداف و سیاست

اي هاي بودجه اهداف و سیاست- 58-1
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14x2
میلیون ریال

...منابع حاصل از  نفت و فرآورده های نفتی

...منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

...منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

...

تفاوتبودجه نهاییعملکرد بر مبنای قابل مقایسه

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........منابع حاصل از  نفت و فرآورده های نفتی

.........منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

.........منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

عملکرد بر مبنای قابل مقایسهتعدیالتهای مالی عملکرد طبق صورت

14x214x214x2
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

.........منابع حاصل از  نفت و فرآورده های نفتی

.........منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

.........منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

:باشد هاي مالي به شرح زير مي صورت تطبیق عملکرد بر مبناي قابل مقايسه با مبالغ مندرج در صورت- 59-4

 ...   

.باشد می..... ای به دلیل  های سرمایه بینی اولیه و نهایی واگذاری دارایی میلیون ریال تفاوت در پیش..... مبلغ 

.به تصویب رسیده است..... بینی آن در تاریخ  و آخرین تغییرات در پیش..... ای در تاریخ  های سرمایه واگذاری دارایی

داليل تغییرات در بودجه- 59-2

.دالیل وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارایه شود

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

اي هاي سرمايه واگذاري دارايي-  59

:تحلیل تفاوت بین بودجه نهايي و عملکرد بر مبناي قابل مقايسه به شرح زير است- 59-3

.شود ای ارایه می های سرمایه ای واگذاری دارایی های بودجه در این بخش شرحی از اهداف و سیاست

اي هاي بودجه اهداف و سیاست- 59-1
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14x2
میلیون ریال

...منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی
...منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی

...منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی
...هامنابع حاصل از دریافت اصل وام

...منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی
...منابع حاصل از برگشتی سال های قبل

...منابع حاصل از استفاده از استفاده از صندوق توسعه ملی
...منابع حاصل از سایر واگذاری ها

...انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی
...

تفاوتبودجه نهاییعملکرد بر مبنای قابل مقایسه
14x214x214x2

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
.........منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی

.........منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی
.........منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

.........هامنابع حاصل از دریافت اصل وام
.........منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

.........منابع حاصل از برگشتی سال های قبل
منابع حاصل از استفاده از استفاده از صندوق توسعه ملی

منابع حاصل از سایر واگذاری ها
.........انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

عملکرد بر مبنای قابل مقایسهتعدیالتهای مالی عملکرد طبق صورت
14x214x214x2

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی

.........منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی
.........منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

.........هامنابع حاصل از دریافت اصل وام
.........منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

.........منابع حاصل از برگشتی سال های قبل
.........منابع حاصل از استفاده از استفاده از صندوق توسعه ملی

منابع حاصل از سایر واگذاری ها
.........انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

:باشد هاي مالي به شرح زير مي صورت تطبیق عملکرد بر مبناي قابل مقايسه با مبالغ مندرج در صورت- 60-4

 ...   

.باشد می..... های مالی به دلیل  بینی اولیه و نهایی واگذاری دارایی میلیون ریال تفاوت در پیش..... مبلغ 

.به تصویب رسیده است..... بینی آن در تاریخ  و آخرین تغییرات در پیش..... های مالی در تاریخ  واگذاری دارایی

داليل تغییرات در بودجه- 60-2

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

هاي مالي واگذاري دارايي- 60

:تحلیل تفاوت بین بودجه نهايي و عملکرد بر مبناي قابل مقايسه به شرح زير است- 60-3

.شود های مالی ارایه می ای واگذاری دارایی های بودجه در این بخش شرحی از اهداف و سیاست

اي هاي بودجه اهداف و سیاست- 60-1
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14x214x1یادداشت 

میلیون ریالمیلیون ریال
61-1......
61-2......
61-3......
61-4......
61-5......

......6-61علی الحساب بابت عملیات جاری
......7-61علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای

......
61-8......

......

......

.......

......

14x214x1

میلیون ریالمیلیون ریال

......

......

......

......

14x214x1

......

......

......

......

تضمین های واگذار شده

کنترل قراردادها

موجودی امانی

اسناد وصولی از عاملین ذیحساب

کسری ابواب جمعی برداشتی

دارایی های امانی

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

حساب هاي انتظامي-61

تضمین های دریافتی

اسناد خزانه اسالمی

...

:تضمین های واگذار شده به شرح زیر است- حساب انتظامی- 61-2

نوع تضمین

ضمانت نامه بانکی

اسناد خزانه اسالمی

ضمانت نامه بانکی

اوراق مشارکت

...

ای کنترل منابع بودجه

منابع پیش بینی شده

:تضمین های دریافتی به شرح زیر است- حساب انتظامی- 61-1

نوع تضمین
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14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریالسال

......

......

......

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریالاشخاص
.........سازمان 
.........سازمان 

......

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریالاشخاص
.........سازمان 
.........سازمان 

......

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریالسال

......

......

......

......

14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریالسال

......

......

......

......

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

:الحساب بابت عملیات جاری  به تفکیک به شرح زیر است علی- حساب انتظامی- 61-6

وسایل نقلیه

...

:دارایی های امانی به  شرح زیر است- حساب انتظامی- 61-5

شرح

:کنترل قراردادها  به تفکیک به شرح زیر است- حساب انتظامی- 61-3

.برآورد گردیده است..... پیگیری الزم درخصوص کسری های ایجاد شده بابت احکام صادره از مراجع ذیصالح انجام و اعتبار الزم در بودجه سال - 61-8

شرح
موجودی مواد

موجودی ملزومات

:موجودی های امانی به  شرح زیر است- حساب انتظامی- 61-4

:ای  به تفکیک به شرح زیر است الحساب بابت عملیات سرمایه علی- حساب انتظامی- 61-7

ماشین آالت و تجهیزات

...

330



14x214x1
میلیون ریالمیلیون ریال

...........مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در 
......3-61احداث ساختمان 

......3-61احداث سد
.........

......

مبلغ
میلیون ریال

...دعاوی حقوقی مطرح علیه سازمان
......

...

واحد گزارشگر نمونه

هــاي مــالــي  هـاي تـوضیحـي صــورت يـادداشت

14x2 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

:ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است تعهدات سرمایه- 62-1

میلیون ریال به تجهیزات سازمان مطرح شده است که در حال بررسی ..... مبنی بر ورود خسارت به مبلغ ..... ادعایی  علیه ..... در تاریخ 

.است و وصول خسارت محتمل می باشد

:دارایی های احتمالی شامل موارد زیر است- 62-3

هاي احتمالي هاي احتمالي و دارايي تعهدات، بدهي- 62

:های احتمالی شامل موارد زیر است بدهی- 62-2

میلیون ریال در دادگاه مطرح گردیده که پیامدهای ناشی از آن ..... علیه سازمان به مبلغ ..... توسط ..... دعوی حقوقی در تاریخ - 62-2-1

.در شرایط حاضر مشخص نمی باشد
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(بدهی)مانده طلب مبلغتضمین هانحوه تسویهرویداد/ شرایط معاملهنوع وابستگینام شخص وابسته

(...)............قرارداد ......

............قرارداد.........

-.............مصوبه ......

..................-

................مصوبه ......

...............مصوبه ......

(...).............قرارداد ......

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

-............قانون ...

(...)............قراردادخرید دارایی های غیرجاری......

--.........قانون ......

......... ......--

مبلغ نام شخص وابستهنوعوابستگیباواحدگزارشگر

....(.....)پاداش مربوط به خدمات غیر مدیریتی ....مدیر ....آقای 

..........جبران خدمت به منوان ....مدیر ....خانم 

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

....جبران خدمت ........رئیس ....آقای 

....جبران خدمت ........معاون ....خانم 

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

....جمع

موضوع

:معامالت انجام شده طی سال مورد گزارش با مدیران و خویشاوندان آن ها- 63-2

مسئولیت مدیر مربوطه

مدیران اصلی

کمک های بالعوض دریافتی 

...ارائه 

...خرید 

...

...

...

...

خویشاوندان مدیران اصلی

.الزم به ذکر است، جبران خدمات مدیران اصلی در چارچوب ضوابط مصوب حاکم بر واحـد گزارشگر بوده است

پاداش یا جبران خدمت- 63-2-1

...

...

...

...

...

...

(مبالغ به میلیون ریال)

...

.الزم به توضیح است تنها معامالت افشا شده محدود به معامالتی است که خارج از ضوابط و شرایط عادی عملیاتی انجام شده است

:معامالت با اشخاص وابسته  خارج از ضوابط و شرایط عادی عملیاتی انجام شده طی سال مورد گزارش- 63-1

فروش دارایی های غیرجاری

شرح

...

تضمین های واگذارشده

 ... 

... خرید 

تسهیالت پرداختی

واحد گزارشگر اصلي و نهايي

شرکت های تحت کنترل مشترک

هزینه کمک های بالعوض

سایر اشخاص وابسته

تفاوت با سایر معامالت

...

...

(مبالغ به میلیون ریال)

معامالت با اشخاص وابسته - 63

واحد گزارشگر نمونه
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مانده پایان دورهشرایط بازپرداختنام شخص وابستهنوعوابستگیباواحدگزارشگر

............آقای 

............خانم 

...........

............آقای 

............خانم 

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

....-جمع

بدهیطلببدهیطلب
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..................(...)(...)(...)(...)(...)......(...)...(...)
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(...)...(...)......(...)(...)(...)(...)(...)..................جمع

شرکت های تحت کنترل مشترک

مدیران اصلی واحد گزارشگر

سایر اشخاص وابسته

. شناسایی نشده است14×1 و 14×2به استثنای مورد زیر هیچگونه هزینه یا ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال های - 63-4

.تعدیل گردیده است..... میلیون  ریال می باشد که به دلیل ..... بالغ بر .....  بابت طلب از 14×1ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال مالی - 63-4-1

...

14x214x1

خالصخالص

واحد گزارشگر اصلي و نهايي

تسهیالت پرداختی

حساب ها و اسناد 

پرداختنی حاصل از 

ای عملیات مبادله

حساب ها و اسناد 

پرداختنی حاصل از 

ای عملیات غیرمبادله

پیش دریافت هاتسهیالت دریافتی
سود تضمین شده 

پرداختنی
نوع وابستگینام شخص وابستهشرح

حساب ها و اسناد 

دریافتنی حاصل از 

ای عملیات مبادله

حساب ها و اسناد 

دریافتنی حاصل از 

ای عملیات غیرمبادله

پرداخت ها پیش

(مبالغ به میلیون ریال)

خویشاوندان مدیران اصلی

........

........

........

........

:های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است مانده حساب-63-3

....رئیس 

....معاون 

....

مبلغ بازپرداخت شده طی دورهمبلغ دریافتی طی دورهمسئولیت مدیر مربوطه

مدیران اصلی

........
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....مدیر 
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............4ای ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله حساب
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*ساير موارد افشا- 65

.ها و مطالبات دولت ضمیمه یادداشت های توضیحی می باشد فرم آمار بدهی- 65-1

.اطالعاتی که افشای آن ها برای ارایه مطلوب ضروری است در این قسمت افشا می شود* 
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 مقدمه

 يموال  يصوورتها  یهو لزوم ته 1394با عنايت به اجرايي شدن حسابداري بخش عمومي از ابتداي سال     

( قانون الحاق برخوي موواد بوه    26بموجب تبصره ذيل ماده ) يبخش عمومهاي حسابداري طبق استاندارد

عناصر صورتهاي مالي و به طوور خوا    ، الزم است انواع (2قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

 رهنموود و ثبت گردد. هدف ايو    گیرياندازه  يي،شناسا يکساناي  هيبا رو واحدهاي گزارشگر يها بدهي

و همچنی  ي احتمالي ها ذخاير و بدهي ،ها دهيب يو گزارشگر ، اندازه گیريشناختدر  يهوحدت روايجاد 

و نیوز اششواي    صوورتهاي موالي   در مناسوب گیري  اطمینان از بکارگیري معیارهاي شناخت و مباني اندازه

در بخوش عموومي    انواع بودهي  ماهیتمبلغ و هاي توضیحي براي درک بهتر  يادداشت در اطالعات کاشي

خصوو    رد حسوابداري  تعهدي مبناي پذيرش با مرتبط ازيس پیاده مسائل رهنموداي   درمچنی  است. ه

ايو    .گیورد  مي مورد بررسي قرار شود مي شناسايي واحدهاي گزارشگر توسط معموالً که ييها انواع بدهي

 است. ييضوابط اجراو مفاهیم کلي  ،بند تعاريف 73شامل  راهنما

بوه شورذ ذيول    راهنموا  در اي   ها بدهيکلي شناخت و اندازه گیري  و اصطالحات مفاهیم ،تعاريف .1

 باشد: مي

عبارت از تعهد ارايه خدمات بالقوه يا انتقال مناشع اقتصادي آتي توسوط واحود گزارشوگر، ناشوي از      بدهي:

 .تعاريف(؛  8)استاندارد  معامالت يا ساير رويدادهاي گذشته است

 بدهي احتمالي:

طريق وقوع يا عدم  شود و وجود آن تنها از  است که از رويدادهاي گذشته ناشي مي یرقطعيغ يتعهد الف.

تأيید خواهد شد،  وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتي که بطور کامل در کنترل واحود گزارشگر نیست،

  يا

شناسايي به عنوان بدهي داليل زير ه شود اما ب شعلي است که از رويدادهاي گذشته ناشي مي يتعهدب. 

 شود: نمي

 براي تسويه تعهد محتمل نیست.  يآت يانتقال مناشع اقتصاد ياخدمات بالقوه  ارايه .1

 . تعاريف( ؛ 8)استاندارد  گیري کرد توان با قابلیت اتکاي کاشي اندازه مبلغ تعهد را نمي .2

که واحود گزارشگر بوا توجوه بوه     ياز اقدامات واحود گزارشگر در موارد يتعهد عرشي: تعهدي است ناش

هاي جاري کامالً مشخص، به ساير اشوخا    نامه اعالم شده يا آئی  هاي یاستسنحوه عمل خود در گذشته، 
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انتظاري بجا بوراي   شگرو در نتیجه، واحود گزار خاصي را خواهد پذيرشت  هاي نشان داده است که مسئولیت

 . تعاريف( 8)استاندارد  هاي خود را ايفا خواهد کرد ايجاد کرده است که مسئولیت ها آن

  تعاريف(. 8)استاندارد  شود الزامات قانوني ناشي ميقرارداد يا  ازتعهدي است که  تعهد قانوني:

 8)استاندارد  مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است یی و يا تع يهبدهي است که زمان تسو يذخیره: نوع

 . تعاريف(

کوه واحوود گزارشوگر     يا گونه بهکند  رويداد تعهد آور: رويدادي است که تعهدي قانوني يا عرشي ايجاد مي

 . تعاريف( 8)استاندارد آن باشد يهملزم به تسو

مخارج تامی  مالي: عبارت است از سود تضمی  شده، کارمزد و ساير مخارجي که واحود گزارشوگر بوراي    

 .تعاريف( 9شود )استاندارد  تامی  مالي متحمل مي

 يبه ارزش اسوم  يجادبه محض ا 1394سال  يااز ابتد يدبا يياجرا يها دستگاه يها بدهيتمام انواع  .2

و در دشاتر  يي(، شناسايبخش عموم يو نظام حسابدار يحسابدار ي)طبق استانداردها يارزش شعل يا

 ثبت شوند. 

در سال  يداند، با نشده يهاند و همچنان تسو شده يجادقبل ا يها سالنشده که در  ييشناسا يها بدهي .3

بلند مدت ثبت گردند. طورف مقابول    يا يجار يهابدهيشصل و حسب مورد در سر ييشناسا 1394

 است.ها(  خالص انباشته )شناسايي اولیه بدهي ارزشحساب حساب  ها بدهي ي ا

ها در نظام حسوابداري بخوش عموومي     طبق شهرست حسابواحدهاي گزارشگر ي ها بدهي شهرست .4

 .است

هواي   داري تعهودي، هموه سیسوتم   گزارشگر بايد به هنگام آماده شدن براي پذيرش حساب يواحدها .5

جهت تأمی  نیازهاي حسابداري تعهدي و بطوور خوا     یازموجود را براي تعیی  میزان تعديل موردن

هواي موجوود بوراي     و تعهدات مورد بازبیني قرار دهند. اگر امکان تعديل سیستم ها بدهي يحسابدار

 خواهد بود. يضرور هاي جديدمربوط وجود نداشته باشد، طراحي سیستم نیازهايتأمی  

 خصو  واحد گزارشگر در يک دسترس در اطالعات میزان به ها، بدهي شناخت براي الزم اقدامات .6

بايد بالشاصله پس از ابالغ ايو    ها که مي بدهي شناسايي و ثبت کلي مراحل. دارد بستگي ها بدهي آن

 :از اجرايي گردد، عبارتند راهنما

 واحد گزارشگر، توسط شده ايجاد ايه بدهي انواع همه شهرست تهیه. الف
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 قورار  اسوتفاده  موورد  موالي  هواي  صوورت  و ها حساب شهرست در که هايي بدهي طبقات تعیی .  ب

 گیرد، مي

 ها، بدهي از طبقه هر براي ثبت و گزارش حسابداري مرتبط يها هبکارگیري روي.  پ

 طبقه، هر در موجود اطالعات بودن کامل و صحت ارزيابي.  ت

 (گیري اندازه و بدهي تعريف بکارگیري شناسايي،) طبقه هر براي صحیح اشتتاحیه يها هماند ی تعی.  ث

 و

تعهودي نظیور زيور     حسوابداري  الزاموات  از پشتیباني براي هاي مرتبط برقراري ارتباط با سیستم.  ج

 .هاي خريد و تدارکات، حقوق و دستمزد، درياشت و پرداخت، امور قراردادها و ...  سیستم

 یدگيي اشتتاحیه و رسها هبايد مستند شود تا امکان تعیی  ماند ها بدهي ييشناسا يشده برا يرايند طش .7

 شراهم شود. يبعد يو حسابرس

توا سوقف اعتبوارات    صرشاً خريد کاال و يا خدمات را  ي،شور یازن یلدلبه  مجازند يدولت يها واحد .8

دهاي گزارشگر ترتیبي اتخاذ نمايند که ضروري است واحدهند.  به صورت نسیه انجام  ياشته یصتخص

ها و اسناد پرداختني حاصل  تحت عنوان حسابتوسط مسئوالن خريد، )اعتباري( هر گونه خريد نسیه 

 . در دشاتر ثبت شود ي،ا مبادله یاتاز عمل

( قانون الحاق برخي مواد بوه قوانون   28( ماده )هوبند )و بر اساس در راستاي کنترل تعهدات دولت  .9

بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات  ايجاد بدهي، (2بخشي از مقررات مالي دولت ) تنظیم

 هاي متبادله ممنووع اسوت.   هاي تخصیص و نیز شرذ عملیات مواشقتنامه قانون درخصو  محدوديت

)موضوع بخشونامه   شود محسوب نميي مازاد ايجاد شده ها بدهي و ثبت مانع شناساييلیک  اي  امر 

. داري کل کشور و ديووان محاسوبات کشوور(    خزانه 7/11/1394مورخ  210786/57ماره مشترک ش

 و تخصیص اعتبار واحدهاي مربوط نیز بايستي با عنوان حساب ذخیوره  اعتبارتعهدات شعلي مازاد بر 

( و موضووع بودهي   اشوخا   سوال،  )به تفکیک اي و يا ذخیره تعهدات سرمايه ياشته هاي تحقق هزينه

و  اعتبارصورتهاي مالي گزارش شوند. به عالوه مسئولیت ايجاد هرگونه تعهد مازاد بر  شناسايي و در

تخصیص اعتبار که از سوي ذيحساب و مدير مالي تامی  اعتبار نگرديده است برعهده باالتري  مقوام  

 هاواحد ذيربط بوده و مسئولیت ذيحساب و مدير مالي محدود به شناسايي و انعکاس کامل اي  بدهي

 .باشد يم
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مشوخص   ايیوهبه شو  یتمسئول يفايا يا یفهالزام به انجام وظ يتعهد به معناالزم به توضیح است که 

 يجواد گذشته ا يدادهايرو يرسا يامعامالت  یجهمعناست که تعهد در نت ي بد ياست. داشت  تعهد شعل

اعتبار، تعهد  ی تامدر صورت  يحت يندهکار در آ يکاست. لذا قصد انجام  يدهنگرد يفاشده و هنوز ا

 يکه واحد گزارشگر به واسطه انجوام عملو   شوديم يجادا يزمان ي. تعهد شعلشودميمحسوب ن يشعل

 شده باشد. يگرانمشخص، ملزم به انتقال منابع به د يداديوقوع رو ياخا  

ل کنتور  یستمس يکتعهدات بلند مدت الزم است  يااز هر گونه تعهد مازاد بر اعتبار  یريجهت جلوگ .10

برقرار گوردد توا هرگونوه     دي و داراييات اموراقتصربر اساس الزامات تهیه شده توسط وزا تعهدات

 يجادآن تعهد تا زمان ا يابيشده و امکان رد يیدتا يصالذور از نقطه شروع توسط مقام ذآتعهد يدادرو

 انصراف از آن شراهم شود. يا يبده

را موورد  اي  هي قوانوني و بودجو  هوا  هز مصووب واحدهاي گزارشگر بايد آثار مالي تعهدات حاصل ا .11

حاصل از  يآت يانتقال مناشع اقتصاد ياخدمات بالقوه  يهاراارزيابي قرار دهند. در شرايطي که احتمال 

در صوورتي   گوردد.  محتمل و مبلغ قطعي آن مشخص باشد به عنوان بدهي شناسايي مي ها هاي  مصوب

 یور و در غبل اتکاء قابل برآورد باشد به عنوان ذخواير  به طور قا اما باشدنآن مشخص  يمبلغ قطعکه 

  گردد. اششا ميیحي توض يها يادداشتدر  ياحتمال يبه عنوان بده ينصورتا

( قانون رشع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظوام موالي   1در راستاي اجراي حکم بند )پ( ماده ) .12

و  هوا  بودهي ر به طور ماهانه اطالعات کشور و الزام کنترل تعهدات ضروري است واحدهاي گزارشگ

مرکز هاي ابالغي، به  ها و بخشنامه و تعهدات بر اساس شرم ها بدهيتعهدات خود را در قالب صورت 

تحويل نماينود و در پايوان سوال نیوز بوه انضومام        مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت

یديه سازمان حسابرسي براي اطالعات سواالنه  نمايند. در اجراي اي  بند اخذ تاي ارايهصورتهاي مالي 

 ضروري است.

قبال طرف ديگري است، بنابراي  تصومیمات مسوئوالن و    چون تعهد همیشه مستلزم تقبل تکلیف در .13

خدمت يا کاالي خا  به عموم، به تعهود عرشوي در    ارايهمديران دولتي و يا مراجع ذيصالذ جهت 

ر اينکه قبل از تاريخ صورت وضعیت مالي تصمیم بوه  شود مگ وضیعت مالي منجر نمي  تاريخ صورت

انتظواراتي بجوا    ها آناي کامالً مشخص به اطالع اشخا  تحت تأثیر تصمیم رسیده باشد و در  گونه

  مبني بر ايفاي مسئولیت توسط واحد گزارشگر ايجاد کرده باشد.
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سال از تواريخ تهیوه   که قرار است طي يک، بايد بخش جاري آن را مدت داردواحدي که بدهي بلند .14

گزارش بندي و  طبقه "مدتهاي بلند حصه جاري بدهي"ت عنوان تحهاي مالي تسويه شود،  صورت

 نمايد.

پذير است که طبق اسناد و مدارک موجود، تعهد شعلي و الوزام بوراي    بخشودگي بدهي زماني امکان .15

به قوانی  و احکام مربوط،  مبلغ و چگونگي بخشودگي بدهي بايد با استناد تسويه وجود نداشته باشد.

 ي توضیحي اششا شود.ها يادداشتدر 

 يواگوذار و از محول صودور    واحدهاي گزارشگرديون و تعهدات  تسويه و تهاترهاي اخیر  در سال .16

هاي نیمه تمام و خاتمه ياشته به عنوان روشي مطلوب در جهت صرشه  هاي طرذسهام، اموال و دارايي

تووان   بیني شده است. براي نمونه مي ، پیشي اجراييها دستگاه هاي و صالذ دولت براي تسويه بدهي

( ماده واحده قانون بودجه سال 8( بند )3-جزء )الف ،1393( قانون بودجه سال 3بند )ر( تبصره ) به

کل کشور اشواره نموود. هنگوام     1390( ماده واحده قانون بودجه سال 35و جزء )الف( بند ) 1389

حساب بدهي از دشاتر حوذف   ،رشگر )معادل خالص مطالبات( از هر محليتسويه تعهدات واحد گزا

بايود بوا اسوتناد بوه بنود قوانوني مربووط در         گردد. در اي  شرايط مبلغ و چگونگي تسويه حتمواً  مي

 هاي توضیحي اششاء گردد.  يادداشت

. درضوم ، ايو    شود شوند، انجام نمي هايي که در مقابل ذخاير شناسايي مي تامی  اعتبار براي هزينه .17

 ی باشود و همچنو   هايي که مازاد بر اعتبار تخصیص ياشته دوره جاري مي موضوع در مورد تمام هزينه

 مانند استهالک نیز صادق است. ينقد یرغي ها هتحقق ياشته پرداخت نشده و هزين يها هينهز

 يا مبادلوه  تیوا که به موجب آن دارايي يا خدمت به ارزش منصفانه داد و ستد شوود، عمل  عملیاتي .18

. اسوت  يا مبادلوه  یوات از بوازار جوزء عمل   يمصورش  يکاالهوا  يدبه طور مثال خر .شود يمحسوب م

 يا مبادلوه  یاتها و اسناد پرداختني حاصل از عمل در گروه حساب ها یتشعال ي حاصل از ا يها بدهي

ت خدمات به بهاي از قبیل هداياي مشروط و درياش در مواردي يا مبادلهیرغ ي. بدهشوند يم يبند طبقه

 شود. مي ناچیز، شناسايي و ثبت

 ،اسوت  ديگوران  بوه  واحود گزارشوگر   يوک  بودهي  شوامل ( بسوتانکاران ) نوي تپرداخ يهوا  حساب .19

و يوا   شووند  موي  ايجواد  نسیه صورت به خدمات و کاالها خريد هنگام که پرداختني هاي حسابنظیر

به علت  که( جريان در يا قرارداد اشقتو يک مفاد طبق پرداختني مبالغ يا) يصورتحساب هنگام درياشت
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نیوز ممکو  اسوت     دوره پايوان  توا شود و  ه پرداخت نميلبالشاص و يا هر دلیل ديگر کمبود نقدينگي

 .نشود پرداخت

تحلیول و   نشوده شوامل   پرداخت ياشته تحقق يها ههزين و پرداختني هاي حساب اشتتاحیه  هماند تعیی  .20

 :بايد احد گزارشگرو يک. است مستمر يها ههزين همه بررسي

 کند، تهیه را شده ثبت پرداختني مبالغ همه از شهرستي. الف

 ،و شرآيند مذکور را مستند نمايد بررسي را خا  معامالت براي شده ثبت مبالغ صحت.  ب

 از درخواست تأيیديوه  شامل تواند مي موضوع کند، اي  بررسي را شده ثبت مبالغ بودن کامل.  پ

 اران و اعتباردهندگان( باشد.اشخا  ذينفع )بستانک

 .کند بررسي دوره پايان در ياشته تحقق يها ههزين از آگاهي جهت را ها ههزين همه.  ت

)با  ثبت شود به عنوان بدهي برآورد و در دشاتر يدالزم با يربعد از آن ذخا يها سالو  1394در سال  .21

اسوت و  واحد گزارشگر تعهدات شعلي بخشي از شرض اينکه برآورد اتکاپذير قابل انجام باشد(، زيرا 

از  براي تسويه اي  تعهدات محتمول اسوت.   يآت يانتقال مناشع اقتصاد ياخدمات بالقوه  يهارااحتمال 

محاسبات و برخوورد بوا ابهوام و     يآنجا که برآورد حاصل ابهام و احتمال است، الزم است چگونگ

 يودادهاي مربوط به رو يرد شده بابت ذخااششا شود. مبلغ برآور یحيتوض يها يادداشتاحتماالت در 

بر اساس نظوام حسوابداري بخوش     ها حساب شناسايي اولیه بدهيدر مقابل  1394قبل از سال  يمال

سواب  تقابل ان مخارج پرداخت نشدهبديهي است در صورتي که بخشي از گردد.  شناسايي ميعمومي 

شوود.   دارايوي مربووط منظوور موي     هاي واحد گزارشگر باشد، در حساب بهاي تمام شوده  به دارايي

در  يالتتعد يمبنا يرمانده حساب ذخا يراز ،در محاسبات اعمال شود يالزم است دقت کاش ی همچن

 خواهد بود. ذخاير زماني بايد شناسايي شوند که: يآت يها سال

شوده   واحد گزارشگر تعهدي شعلي )قانوني يا عرشي( دارد که در نتیجه رويدادي در گذشوته ايجواد  الف. 

 ،است

 ، وخدمات بالقوه يا مناشع اقتصادي آتي براي تسويه تعهد محتمل باشد ب . خروج

 اي اتکاپذير قابل برآورد باشد. مبلغ تعهد به گونهپ . 

. اصطالذ ذخیوره در  ابهام استمبلغ آن توأم با  یی تع ياو  يهاست که زمان تسو ييها بدهي يرذخا

اموا ايو     ،رود الوصول نیز بکار مي ايیها و مطالبات مشکوکمورد اقالمي از قبیل کاهش ارزش دار

هايي از اقالمي کوه   . نمونهشود يمحسوب نم يکند و بده ها را تعديل مي اقالم مبلغ دشتري دارايي
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مزايواي پايوان   مخارج تجديود سواختار،    ذخیره شناسايي شود عبارتند از ها آنممک  است براي 

 .يست محیطيتعهدات پاکسازي زخدمت کارکنان و 

سوال موالي    يوان در پاي معوق ها هيا هزينپرداخت نشده  ياشتهتحقق  يها هينهزبراي ذخیره  ييشناسا .22

که هنوز صورتحساب اي  هآب و برق مصرف شد ينههز ،حقوق معوق کارکناناست. از جمله  يالزام

پرداخوت   يخز تارهنو هکاي  تامی  مالي )سود و کارمزد( تحقق ياشته ينههز يانشده است  ياشتآن در

مربوط بوه   يبده یلاز قب ييها بدهيدر بعضي موارد براي تعیی  مبلغ يا زمان تسويه  .است یدهآن نرس

نشوده، انجوام بورآورد     ياشتکه صورتحساب آن هنوز در يدوره مال يانو برق مصرف شده تا پا آب

الزم  .ذخاير اسوت ساير کمتر از ها به مراتب  الزم است، اما معموالً میزان ابهام در رابطه با اي  بدهي

است کوه صورتحسواب    يا شده ياشتمعوق بابت کاالها يا خدمات در يها بدهي به توضیح است که

در بعضي موارد . آن درياشت نشده يا به طور رسمي در مورد مبلغ و زمان تسويه آن تواشق نشده است

 يوان ط به آب و برق مصرف شده توا پا مربو يبده یلاز قب ييها بدهي براي تعیی  مبلغ يا زمان تسويه

نشده، انجام برآورد الزم است، اما معموالً میوزان ابهوام    ياشتکه صورتحساب آن هنوز در يدوره مال

در عمول اصوطالذ ذخیوره بوراي      اگرچوه  ها به مراتب کمتر از ذخواير اسوت.   در رابطه با اي  بدهي

هسوتند در   يپرداختنو  يها از حساب يبخش معوق هاي يشود، اما بده معوق نیز استفاده مي يها بدهي

 جدا گزارش شوند. ايدب يرکه ذخا يحال

با توجه به  يدو پرداخت نشده وجود دارد با ياشتهتحقق ي ها هينهز یزکه از سنوات قبل ن يدر صورت .23

تاريخ صدور حکم )قبل از اجراي حسابداري تعهدي يا بعد از اجراي آن( حسوب موورد در مقابول    

بديهي است در صورتي کوه   در دشاتر ثبت گردد.ها يا تعديالت سنواتي  اولیه بدهيحساب شناسايي 

هاي واحد گزارشگر باشود، در حسواب بهواي     ي ايجاد شده قابل انتساب به داراييها بدهيبخشي از 

  شود. ميور وط منظتمام شده دارايي مرب

 يحسوابدار  هواي يوه در رو ییرتغ ياو  ياز اصالذ اشتباه سنوات يناش يرو ذخا هايهرگونه مانده بده .24

 بايست با استفاده از حساب تعديالت سنواتي يا دارايي مربوط حسب مورد شناسايي شود.مي

ياشتوه   تحقوق  شوده  سود تضمی  بايد، در پايان سال انکيهاي ب در مورد سودهاي تضمی  شده بدهي .25

 ارايه ذيل در جدول دهمحاسبه سود تضمی  ش با مرتبط يها روش خالصه .شناسايي و گزارش گردد

 .است شده
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 محاسبه روش مالي ابزار

 گزارشگري تاريخ بر حسب زمان در معوق اصلي مبلغ در سود تضمی  شده نرخ ضرب حاصل مدت کوتاه يها هسپرد سود تضمی  شده

 و ها صورتحساب سود تضمی  شده

 مشابه مدت ابزارهاي کوتاه
 خريد انزم در پرداخت قیمت و اسمي ارزش بی  تفاوت

 گزارشگري تاريخ بر حسب زمان در معوق اصلي مبلغ در سود تضمی  شده نرخ ضرب حاصل اوراق بدهي سود تضمی  شده

 گزارشگري تاريخ بر حسب زمان در معوق اصلي مبلغ درسود  نرخ ضرب حاصل بلندمدت هاي سپردهسود 

احکوام   یوره ذخاز حسواب   الزم اسوت  صالذ، يمراجع ذ يآور از سوبه هنگام صدور احکام تعهد .26

صوادر   ياحکوام  ی چنو  یزقبل ن يها که در سال ي. در صورتاستفاده شود صالذ يصادره از مراجع ذ

با توجوه بوه تواريخ صودور حکوم )قبول از اجوراي         یره الزمذخاست،  يدهنگرد يهشده و هنوز تسو

يوا   هوا  ه بودهي شناسايي اولیو در مقابل حساب ( حسب مورد حسابداري تعهدي يا بعد از اجراي آن

 شود. مينظر گرشته در تعديالت سنواتي

د. بدي  منظور احتموال  نده آثار مالي دعاوي حقوقي را مورد ارزيابي قرار  يدگزارشگر با يها واحد .27

اي اتکا پذير، میزان پیشرشت رسویدگي بوه    محکوم شدن در دادگاه، توانايي برآورد مبلغ زيان به گونه

گیرد. بوه   مي ربه واحد گزارشگر و ساير موارد مشابه مورد توجه قراشکايت، نظر مشاور حقوقي، تجر

در جريان يک پروژه قضايي با احراز شرايط شوق،  گزارشگر واحديک هر حال اگر شواهد نشان دهد 

شود، بايود بور اسواس بهتوري  بورآورد، ذخیوره الزم را        محکوم مي صورت وضعیت ماليدر تاريخ 

ي توضیحي بوه  ها يادداشترآورد قابل اتکاء امکانپذير نباشد بايد در و در صورتي که بشناسايي کند 

 عنوان بدهي احتمالي اششاء شود.

 است:يک واحد گزارشگر نشان داده شده  هاي احتمالي در يادداشت زير بخشي از نحوه اششاي بدهي
 :هاي توضیحي يادداشت

لغايوت   11/4/1389عووارض خوا  از تواريخ     %1ت میلیون ريال مربوط به شهرداري بابو  898بدهي احتمالي به مبلغ 

از طرف شهرداري از پرداخوت   1389شده در سال  ارايهباشد. اي  واحد گزارشگر طبق مدارک مستند  مي 29/12/1391

و پس از برقراري تجمیع عوارض، شهرداري مدعي درياشوت   1392عوارض خا  معاف بوده است. لیک  در سال  1%

شده است و موضوع در  ارايهحد گزارشگر به اي  موضوع اعتراض نموده و مدارک الزم عوارض خا  است که وا 1%

 باشد. کمیسیون حل اختالف شهرداري در دست بررسي مي

ها ثبت  محاسبه و در حسابمالي الزم است ذخیره مرخصي استفاده نشده کارکنان در پايان هر دوره  .28

وي واحد گزارشگر داراي سررسید معیني نیسوت و  شود. با توجه به اي  که پرداخت مبلغ مزبور از س

 ياشتمبلغ آن را در ياو مقررات مربوط از مرخصي خود استفاده و  ی توانند بر اساس قوان کارکنان مي
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واحدگزارشوگر مونعکس    يموال  یتدر صورت وضع یرجاريهاي غ نمايند، از اي  رو به عنوان بدهي

اسوتفاده کارکنوان از    یوزان بر حسوب م محاسبه و  مجدداًپايان هر دوره در مبلغ اي  ذخیره گردد.  مي

 .شود ، مانده قبلي آن تعديل مييمرخص

 يمزايوا  یوره ورد و مانده حسواب ذخ آت کارکنان برهر سال الزم است ذخیره مزاياي پايان خدم در .29

ي قبول از  ها سالبابت ذخیره مربوط به مبلغ برآورد شده همچنی  گردد.  يلتعد کارکنان پايان خدمت

  د.شو شناسايي مي ها بدهي شناسايي اولیهدر مقابل حساب ، 1394سال 

شود. لذا در هور دوره   با گذشت هر سال از خدمت کارکنان، براي کارشرما يک تعهد قطعي ايجاد مي

با يک  مالي، کارشرما بايد مبلغ اي  تعهد را برآورد کند و هزينه آن را شناسايي نمايد. در حال حاضر

. در اي  روش، ذخیره مزاياي پايان خدمت متناسب با سونوات  شود محاسبه ميذخیره  روش ساده اي 

هر سال براساس آخري  حقوق محاسبه و تفاوت آن با مانده موجود به عنوان هزينوه  پايان خدمت در 

 شود. شناسايي مي

يوا  که سه ويژگي تعهد شعلي )شامل تعهد قوانوني   يطيدر شرا يستز یطمح يمخارج آلودگ یرهذخ .30

بوراي   يآت يانتقال مناشع اقتصاد ياخدمات بالقوه  يهاراعرشي( در نتیجه رويداد گذشته، محتمل بودن 

اي اتکا پذير در مورد جريموه و مخوارج پاکسوازي و     تسويه تعهد و قابل برآورد بودن مبلغ به گونه

هوا   و در حسواب برآورد  يدمصداق داشته باشد، با ها آنزيست در مورد  طهاي وارده به محی خسارت

بوه علوت عودم امکوان      يوا نباشود   يقطعو  يوجود تعهد شعل یکهاست در صورت يهيبد منظور شود.

ي توضویحي  ها يادداشتبه عنوان بدهي احتمالي در  قابل ثبت نباشد ،برآورد قابل اتکا يا یريگ اندازه

مي و پااليشوي  هاي پتروشی به عنوان مثال ممک  است برخي از شرکت شود. واحد گزارشگر اششاء مي

بابت تولید محصوالت خود به صورت اجتناب ناپذير خسارتي را بر محیط زيست تحمیل کننود کوه   

 توانود  موي براساس قوانی  و مقررات مربوط نیز مکلف به پرداخت عووارض آالينودگي باشوند کوه     

ات در برحسب میزان تولید/شروش محصوالت تولیدي آالينده، درصدي به عنوان ذخیره اينگونه تعهد

ه آنهوا مطورذ   لیشکايتي ع ،دشاتر اعمال حساب شود. ضمناً اگر توسط نهادهاي مسوول محیط زيست

در صورت عدم امکان برآورد مبلغ جرايم و يا عوارض مربوط، اثر مالي آن در دشاتر قابل  ،شده باشد

 ي همراه اششاء شود.ها يادداشتثبت نبوده و لذا بايستي به عنوان بدهي احتمالي در 

ايجاد نمايد، با  ها آنواحدهاي گزارشگر در مواردي که قراردادهايي منعقد کنند که تعهداتي را براي  .31

که مخارج غیر قابل اجتناب براي ايفاي  يطيوقوع رويدادهايي که موجب زيانبار شدن قرار داد )شرا
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زيان مربووط   بابت تعهدي را يدشود، با تعهدات ناشي از قرارداد بیش از مناشع اقتصادي آن است( مي

مخارج غیر قابل اجتناب قرارداد بیانگر اقل زيان ناشوي از  کنند.  به قرارداد به عنوان ذخیره شناسايي 

اگر قرار داد اجاره  نمونهراي ب اجراي قرار داد و مخارج جبران خسارت ناشي از ترک قرارداد است.

سال واحد گزارشگر به صورت يک  1سال منعقد شده باشد و با گذشت  2ي مدت سخ براشغیر قابل 

اي در دشواتر خوود    سال باقي مانده، ذخیوره  1جانبه اقدام به لغو قرارداد نمايد، اي  واحد بايد معادل 

 شناسايي نمايد.

 يواي مزا شووند  يم ارايهدولت  ياجتماع هاي یتولومس يفايا يکه برا ياييمزا يرکاال، خدمات و سا .32

 :یردرا دربرگ يرموارد ز يامزا ي ت ا. ممک  اسشوند يم نامیده ياجتماع

از  یاريبه جامعه. در بس يخدمات اجتماع يربهداشت، آموزش، مسک ، حمل و نقل و سا ارايه. الف

 خدمات بپردازند.  ي برابر با ارزش ا ياز خدمات مزبور، مبلغ ينفعانوجود ندارد که ذ يموارد، الزام

دولوت در   يگور، به عبوارت د  يري ،و سا یکارانادگان، بها، سالمندان، از کار اشت کمک به خانواده. ب

 يبه خدمات، کمک موال  ياز جامعه به منظور دسترس ييها سطوذ ممک  است به اشراد و گروه يتمام

 ها را برآورده سازد.  خا  آن یازهاياعطا کند تا ن

 ياجتمواع  اييه کننده مزايکه واحد ارا يطيشقط در شرا ي،بخش عموم يحسابدار ياستانداردها طبق

شوده   ارايوه با ارزش کاالها و خودمات   يباًکه تقر ييازا مابه يا،مزا کنندگان ياشتاز در یمبه طور مستق

 يدمزبور با مزايايه ياز تعهدات دولت به ارا يناش ياحتمال يبده يا یرهکند، ذخ ياشتبرابر است را در

 شوود،  يه مو ايو ار يگانبه طور را ياجتماع يايکه مزا يطيشرا يعني ينصورتا یرشود. در غ ييشناسا

 يوت، مز يوک که در رابطه با  گیرد يم دربر یزرا ن يطياستثنا شرا ي . ایستن یرهذخ ييبه شناسا یازين

 باشد.  شتهندا يتبا آن مز یميرابطه مستق یچتعرشه ه ي ا يوضع شود ول يا تعرشه

نماينود.   ذخیره شناسوايي موي  هاي ديگري نیز  در موقعیت  واحدهاي گزارشگربه غیر از موارد شوق،  .33

و طرذ  مصوبات قانونيبر اساس واحد گزارشگر هايي از يک  تجديد ساختار و توقف عملیات بخش

واحد شود. اگر  هاي مالي اششا مي تواند منجر به ايجاد تعهداتي شود که در صورت تفصیلي رسمي مي

به عموم اعالم نکرده باشد و صورت وضعیت مالي موضوع تجديد ساختار را قبل از تاريخ گزارشگر 

 ذخیره نیست.شناسايي نیازي به نکند،  شروعصورت وضعیت مالي يا طرذ را قبل از تاريخ 
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همراه با عدم اطمینوان باشود، يوا     هاي مالي تاريخ تهیه صورتکه وجود تعهد شعلي در  صورتي در .34

تحت ، نباشد  ييورد و شناسابرآ يا یريبا تعريف بدهي منطبق باشد ولي قابل اندازه گ يک قلماينکه 

 شوند يهاي احتمالي به طور بالقوه يک بدهي محسوب م . بدهيدشو يهاي احتمالي اششا م عنوان بدهي

از لوذا الزم اسوت    .ضوروري اسوت   ها پرداختريزي  و برنامهجهت کنترل  ها آنو گزارش  يابيرد و

ي هوا  يادداشوت احتمال اي  تعهودات در  مبلغ و هر سال  يدر انتها راهنمااالجرا شدن اي   تاريخ الزم

هاي احتمالي ممک  است نسبت به آنچه که در ابتودا   بدهي یتآنجا که وضع زا شوند. توضیحي اششا

در شوود و  يادشوده بطوور موداوم ارزيوابي      يهوا  بودهي ضروري اسوت   ،کند ییررشت، تغ انتظار مي

شوراهم  بورآورد اتکاپوذير   و امکوان   کنود  يم ییراحتمال در آن تغ یزاناي که م هاي مالي دوره صورت

 . شود براي آن شناساييذخیره شود،  مي

 يوا مادرتخصصوي و   يوا دولتوي   هاي شرکتهاي  ياوقات دولت ممک  است بازپرداخت بده يگاه .35

تضمی  کند. دراي  صورت اگر  يخاص يطرا تحت شرا يعمران يها طرذبراي اوراق مشارکت دولت 

طبق استاندارد پردازد، ضام ، ملزم به پرداخت بدهي خواهد بود. را ب ودمقروض نتواند بدهي خ واحد

چنانچه واحد گزاشوگر مشوترکاً و متضوامناً درقبوال يوک تعهود        8بخش عمومي شماره حسابداري 

بعنوان بايد شود  ءرود توسط ساير اشخا  ايفا مسئولیت داشته باشد، آن بخش از تعهد که انتظار مي

انتقال مناشع  ياخدمات بالقوه  يهارااحتمال براي بخشي از تعهد که  يشود. ول بدهي احتمالي محسوب 

ذخیره شناسايي کند، بجز در شرايط بسیار نادر کوه   يدبا ت،براي تسويه آن محتمل اس يآت ياقتصاد

در ايفاي تعهداتش در مواردي که ناتواني قرض گیرنده به عبارتي  اتکاپذير انجام داد. ينتوان برآورد

در  اما ناشي از ضمانت، ذخیره شناسايي کند. يهاي آت ، واحد گزارشگر بايد بابت بدهيمحتمل باشد

ي توضویحي اششوا شوود.    ها يادداشتصورت عدم امکان برآورد اتکاپذير، بايد مبلغ و احتمال آن در 

اسوت کوه منجور بوه      ييع حوادث مانند بالياي طبیعي از جمله رويدادهاوعدم توانايي مالي و يا وق

 هاي احتمالي بر حسب مورد خواهد شد.  يي ذخاير يا اششاي بدهيشناسا

تحوت عنووان    يود ، باواحدهاي گزارشگر هاي بانکي هر گونه وجوه نامشخص واريز شده به حساب .36

هاي الزم و گذشت سه ماه از  و ثبت شود. پس از انجام پیگیري ييبدهي بابت وجوه نامشخص شناسا

حسواب مخصوو  نوزد      ي  وجوه کماکان نامشخص باشد بوه ، در صورتي که ماهیت اواريزتاريخ 

 شود. خزانه واريز مي
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هاي بانکي واحدگزارشوگر، در وجوه    که از حساب شود يي اطالق ميها به چک يراه ی ب يها چک .37

وصول بوه   يبرا ي،بانک يرتصورت مغا ي یهته يخشده است و تا تارو تحويل اشخا  ذينفع صادر 

ابطال آن )حسب موورد از   پس از گذشت سه ماه از تاريخ صدور چک و اند. نشده يهبانک مربوط ارا

و  شناسوايي هاي بی  راهووي   بدهي بابت چک ،ذيحسابي( و تايید بانک عامل ياطريق مراجع قضايي 

 .شود  يمسترد م یازخزانه منتقل و در صورت نحساب به  ها چکمبالغ اي   و شود يمثبت 

که بدون مجوز و يا زايد بر میزان مقرر وصول شود  شود يق ماطال يبه وجوه ياشتياضاشه در وجوه .38

اشتباه پرداخت کننده يا مامور وصول و يا عدم انطباق مبلوغ   ،اضاشي  اعم از اي  که منشا اي  درياشت

مقاموات   يوا که تحقق اضاشه درياشتي بر اثر رسیدگي واحود ذيوربط و    وصولي با مورد باشد و يا اي 

اساس مدارک مربووط   يي بدهي به اشخا  بابت وجوه اضاشه درياشتي برقضايي حاصل شود. شناسا

 .شود يانجام م

از اشراد براي تحويل کواال و   مبالغي را ،قوانی  و مقررات مربوط مطابقواحد گزارشگر ممک  است  .39

 يو توا زموان   شود يدرآمد محسوب م ياشتدر یشپ ،مبالغ ي خدمات در آينده، درياشت کند. ا ارايهيا 

 يهوا  در صوورت  يجار يبده يکنشده است تحت عنوان  ارايهخدمت مربوط  ياتحويل و  االکه ک

و به حساب درآمد منظور شده،  ياشتقبل در يها سالکه در  هايي ياشتدر یش. پشود يممنعکس  يمال

 چنانچوه  د.و ثبوت گورد   ييشناسوا در مقابول تعوديالت سونواتي     يدبا است هنشد يههنوز تسو يول

در مقابول   باشود،  1394هاي قبل از سوال   مربوط به سالعنوان بدهي،  به ي ثبت نشدههادرياشتیشپ

پیش  مانده وضعیتبه صورت مستمر ضروري است  د.شو شناسايي مي ها شناسايي اولیه بدهيحساب 

  از نظر تحقق درآمد بررسي و تعديل گردد.ها  درياشت

یوات،  مالمشومول   يوداد کوه رو  شوود  يم ييشناسا يزمان مي، عوارض و جرایاتمرتبط با مال درآمد .40

منوابع  بنوابراي    احراز شده باشد. یزن ييشناخت دارا یارهاياتفاق اشتاده باشد و مع ميعوارض و جرا

درآمد در دوره وصول ايو  منوابع،    درياشت یشبه عنوان پ مربوط، يداداز وقوع رو یششده پ ياشتدر

 شود. يم ييشناسا

بدهي بابت اوراق  ،( قانون محاسبات عمومي کشور46وضوع ماده )م به هنگام درياشت اوراق بهادار .41

معادل هاي قبل نیز بايد  موجودي اوراق بهادار از سالانتقال در صورت بستانکار شود.  بايد مي بهادار

 شود. بدهي شناسايي 1394در سال  ،ها آنمبلغ 



348 

 

ثبوت و گوزارش شووند.    بدهي  شود، بايد به عنوان مبالغي که به عنوان سپرده از ديگران درياشت مي .42

بور حسوب سررسوید تسوويه در      هوا  سوپرده  بنودي مناسوب از نووع و موضووع     طبقه الزم است يک

 ي توضیحي اششا شود.ها يادداشت

به هنگام تعیی  و احتساب مطالبات پیمانکار به عنوان تضومی ،  طبق نظام حسابداري بخش عمومي  .43

الزم  گوردد.  ا و اسناد پرداختني به پیمانکار ميه جايگزي  حساب الوضمان بودهي بابت وجوهحساب 

 ماهیت آن به درستي اششا شود. ،واحد گزارشگري توضیحي ها يادداشتدر  است

بايد ظرف مدت مقرر بوه نهادهوا و    ي گزارشگرها تکلیفي که واحد کسورو ساير   مالیاتحق بیمه،  .44

اتي بپردازند، بدهي جواري محسووب   امور مالی تامی  اجتماعي و هاي مربوط از جمله سازمان سازمان

 .شود مي

از طريق واحد گزارشگر انجام  ی که پرداخت وجوه حقوق و مزاياي بازنشستگان و موظف صورتي در .45

از سوي  ی پس از وصول وجوه حقوق و مزاياي بازنشستگي و موظف بايد ميشود. واحد گزارشگر  مي

انکي اعضا واريز نمايود. در ايو  حالوت،    صندوق بازنشستگي مربوط، وجوه ياد شده را به حساب ب

یی  مبلغ حقووق و مزايواي   ول درياشت و پرداخت وجوه مذکور بوده و تعومس گزارشگر صرشاً حدوا

مربووط   يپرداختن يها باشد. حساب مربوط مي اني صندوق بازنشستگ بر عهده ی و موظف انبازنشستگ

 هواي پرداختنوي   حساببه توضیح است که الزم  .هستند يجار يها بدهيبه حقوق و دستمزد از نوع 

يوا بوا    يدهاست که صورتحساب آن درياشت گرد يا بدهي بابت کاالها و خدمات درياشت شدهشامل 

 .ازاي آن تواشق شده است شروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه

امله بوه ريوال   در زمان شناخت اولیه بايد بر اساس نرخ تسعیر در تاريخ )انجام( مع يارز يها بدهي .46

تاريخ معامله تاريخي است که معامله براي اولی  بار در آن تاريخ شرايط شناخت را احراز  ثبت شود.

شود که تقريبي از نرخ واقعي در تاريخ انجام معامله باشود. بوراي    کند، اغلب از نرخي استفاده مي مي

اسواس نورخ میوانگی  هفتگوي يوا      شود، بر  مثال کلیه معامالتي که طي يک هفته يا يک ماه انجام مي

درصود(،   10شود. با اي  حال اگر نوسانات نرخ ارز قابول توجوه باشود )بویش از      ماهانه، تسعیر مي

از نرخ واقعي در تاريخ انجام  بايد استفاده از نرخ میانگی  براي يک دوره مناسب نیست و به جاي آن

  معامله استفاده شود.

دوره )تواريخ   يوان ولي ارزي با اسوتفاده از نورخ تسوعیر در پا   پ هاي بدهي ي،در هر دوره گزارشگر .47

موالي   هواي  ارزي تا تاريخ تهیه صوورت  پولي بدهيشوند. چنانچه مبلغ مربوط به  ميترازنامه( تسعیر 
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تسويه نشود بايد در تاريخ گزارشگري مالي بر حسب نرخ ارز در تاريخ صورت وضعیت مالي تسعیر 

غالبوا بوه    یوز ن يپوول   بدهي يهتسو ی ،. همچنشود يمنجر م يلوت تبدو گزارش گردد که غالبا به تفا

واحود    يارز يپوول  بودهي  یرتسوع  يوا  يهاز تسو يناش يلتبد هاي. تفاوتشود يمنجر م يلتفاوت تبد

ارز منظور و در صوورت بسوتانکار بوودن مانوده آن، ضوم        یرتفاوت تسع  حساب  به يدگزارشگر با

 يا به عنوان بخش جداگانوه  يمال یتزش خالص، در صورت وضعدر ار ییراتانعکاس در صورت تغ

  ي باشد، ا دهکارمزبور ب   حساب  مانده ، يمال  دوره  ياندر پا  شود. چنانچه يبند در ارزش خالص طبقه

 يوان که مبلغ ز يشود. در صورت  ييشناسا  همان دوره يمال یتدر وضع ییراتدر صورت تغ يدبا  مبلغ

تا  يانارز باشد، مبلغ ز یراز مانده بستانکار اول دوره حساب تفاوت تسع یشب دوره يط يلتفاوت تبد

در  ییورات انده در صورت تغیمدر ارزش خالص منعکس و باق ییراتمانده مزبور در صورت تغ یزانم

 .شود يمنظور م يمال یتوضع

 شعالیوت آن در خارج از کشوور بوه   در صورتي که واحد گزارشگر و يا يک واحد شرعي و يا شعبه  .48

کوه در آن شعالیوت اقتصوادي را    اي  هپردازد و عملیات مالي خود را بر حسب ارز )کشور يا منطق مي

براي گزارشگري مالي داخل کشور الزم اسوت توا   ، دهد( در دشاتر ثبت و گزارش مي نمايد انجام مي

گزارش ريال  بهتسعیر و با نرخ ارز زمان گزارشگري در کشور، هاي مالي خود را  کلیه اقالم صورت

 نمايد.

که طبوق اسوناد و مودارک     يشده در سنوات قبل، در صورت يجادا يارز یرپوليو غ يپول يها يبده .49

 يو ثبت شوود. مبنوا   ييشناسا يدصادق است، با ها آنهمچنان الزام به خروج منابع در مورد  ي،قانون

سونوات   وليغیرپو  يزار يها بدهياست. در خصو   يينرخ تسعیر تاريخ شناسا ،ها بدهي ي ثبت ا

به ارزش منصفانه ثبوت   بايد يمذکور م يها بدهيبه اطالعات مربوط،  يقبل، در صورت عدم دسترس

 .شود يم یی تعاي  هحرش یتصالح يمستقل و دارا يابانشوند. ارزش منصفانه توسط ارز

 يود باقبول   يهوا  سوال  يتعهدات اعتبارات اسوناد  ی همچن جاري و سال ياعتبارات اسناد تعهدات .50

 گزارش شوند.  و ييشناسا

 که قانون يمگر در موارد ،باشند ينمتسهیالت و يا وام  ياشتمجاز به در عموما واحدهاي گزارشگر  .51

در هر حوال   را صادر کرده است. واحدهاي مذکورتوسط  یالتتسه ياشتاجازه در و مقررات مربوط

، باشود  موي  اصل و شرعداخت پر مسئول ي کهد گزارشگرحوا ،یالتتسه ياو وام  ياشتدر صورت در

از اششا کنود.   یحيتوض يها يادداشتثبت و اطالعات الزم را در  اسمي را با ارزش ها بدهي ي ا يدبا 
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و بوا ارزش   هزينه مالي مشخص دارند نیاز به تنزيل و محاسبه ارزش شعلي ندارند آنجا که تسهیالت

هاي کوتاه مدت  امسناد پرداختني و يا اخذ وموارد انتشار ا يدر برخاما  شوند. اسمي در دشاتر ثبت مي

ذکر  صراحتاً ياي است که به صورت تلويحي در مبلغ لحاظ شده است ول   شدهمتضم  سود تضمی

در تواريخ  و  شود. به بیان ديگر سود تضمی  شده به صورت ضمني در مبلغ بدهي نهفتوه اسوت   نمي

مبلغي اسوت کوه در تواريخ ايجواد آن،     وام گیرنده بیش از  خصسررسید مبلغ پرداختني از سوي ش

توان گفت که  ه شده است. به بیان ديگر مييدرياشت کرده و يا در ازاي آن، کاال و خدماتي به وي ارا

هواي مربووط منظوور     شخص وام گیرنده معادل ارزش شعلي بدهي، مبلغي را درياشت و يا به حساب

ا اسمي اسناد پرداختني يا بدهي طبق قورارداد  است با ارزش اولیه ي رنمايد. ارزش شعلي بدهي براب مي

بدهي ظرف مدت زمان آن. معموالً تا زمان تحقق، ايو  مبوالغ در    يلبه کسر سود تضمی  شده يا تنز

شود، مگر ايو  کوه وقووع و     نگهداري مي مربوط )بر اساس نظام حسابداري بخش عمومي(حساب 

 دوره مالي اتفاق بیفتد.تاريخ تسويه، بسیار کوتاه مدت بوده و هر دو در يک 

شوود.   ی توام  يمال یالتتسه ياشتگزارشگر از محل در يواحدها ياز منابع مال يممک  است بخش .52

گوردد، وجووه    ياشتدر منابع مالي کننده ی به صورت وجه نقد از اشخا  تام یالتتسه ي چنانچه ا

 شوود.  در دشواتر ثبوت  ت بلندمد ياشتيدر يمال یالتتحت عنوان تسه يبه ارزش اسم بايد يم ياشتيدر

اخوذ شوده    ،بايود  مي تخصیص اعتبار طرذ مورد نظر ،درياشتي تسهیالتالزم به ذکر است؛ به میزان 

هاي کارمزد تسهیالت درياشتي از محل وام مذکور تامی  و برداشت شوود،   که هزينه در صورتي .باشد

ندمدت شناسايي گردد، در غیر هاي ياد شده بايستي در مقابل حساب تسهیالت مالي درياشتي بل هزينه

هاي مذکور بايستي از محل اعتبوار تخصویص ياشتوه مربووط توامی  و بوه عنووان         صورت، هزينه اي 

 يطهوا قابول انتسواب بوه دارايوي واجود شورا        البته چنانچه اي  هزينههاي دوره شناسايي شود.  هزينه

 يموال  یالتتسوه  يموال  ی امشود. مخوارج تو   مشخصي باشد، به بهاي تمام شده آن دارايي اضاشه مي

شوود.   موردنظر تامی  و پرداخوت موي   ياشته یصدرياشتي با نرخ معی  محاسبه و از محل اعتبار تخص

هواي موالي تسوهیالت دريواشتي از محول اعتبوار        بديهي است؛ به هنگام بازپرداخت اقساط و هزينوه 

 شوند. اي الزم نیز شناسايي مي هاي بودجه تخصیص ياشته مربوط، حساب

به اشخا  طورف قورارداد    ،تسهیالت به طور مستقیم در قبال تعهدات واحد گزارشگر مک  استم .53

جوايگزي   و تسهیالت مالي درياشتي بلندمدت به ارزش اسمي شناسايي صورت  در اي واگذار گردد، 

قانوني تعهدات موذکور از   کسورچه  سازد؛ چنان خاطر نشان مي شود. پرداختني مي ها و اسناد حساب
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تسويه شده  کسورتسهیالت شوق تسويه شود، حساب تسهیالت مالي درياشتي بلندمدت به میزان  محل

يادشوده شناسوايي    کسوور اي مربوط نیوز بوراي تسوويه     هاي بودجه يابد. همچنی  حساب اشزايش مي

عملکرد منابع تحقق ياشته بدون گردش مالي )معادل تسهیالت مالي درياشتي(، به همراه اخوذ   شود. مي

 ی مخوارج توام   هزينوه  شود. مي هاي انتظامي شناسايي و نگهداريا استفاده از حسابيیديه از خزانه بتا

درياشتي با نرخ معی  محاسبه و از محول اعتبوار تخصویص ياشتوه مووردنظر توامی  و        یالتتسه يمال

از  هاي مالي تسوهیالت دريواشتي   شود. بديهي است؛ به هنگام بازپرداخت اقساط و هزينه پرداخت مي

 شوند. اي الزم نیز شناسايي مي هاي بودجه محل اعتبار تخصیص ياشته مربوط، حساب

هوا و موسسوات    خوود را از بانوک   یواز مورد ن ياز منابع مال يگزارشگر ممک  است بخش يها واحد .54

واحود   ياز منوابع داخلو   توانود  موي . بازپرداخوت وام مربووط   يندنما تامی به صورت وام  المللي ی ب

 ياز محل منابع عموم يادشدهدر صورت بازپرداخت وام شود.  ی دولت تام يمنابع عموم ياگزارشگر 

تحوت عنووان    يرانا يو شن ياقتصاد يها و کمک گذاري يهدولت، اعتبار الزم در بودجه سازمان سرما

 يها ها تحت عنوان وام چنانچه اعتبار بازپرداخت اصل وام گردد. يم پیش بیني يمال هاي ييتملک دارا

بور عهوده    یمبه طوور مسوتق   ها آنبازپرداخت  یتشود، مسول پیش بینيدر بودجه آن سازمان  یممستق

کننده را  ياشتضمانت بازپرداخت وام واحد در يادشدهسازمان  که ياشد. در صورتب يسازمان مذکور م

و  ینوي پویش ب در بودجه آن سازمان  ینيتضم يها اعتبار بازپرداخت آن تحت عنوان وام یرد،برعهده گ

مربووط، پرداخوت آن توسوط سوازمان      کننوده  ياشوت واحد در يدر صورت عدم پرداخت آن از سو

کننوده   ياشوت اساس؛ واحد در ي . بر اشود يانجام م يرانا يو شن ياقتصاد يها و کمک گذاري يهسرما

بازپرداخت تعهودات   بايست يم يرانا يشن ي واقتصاد يها و کمک گذاري يهو سازمان سرما یالتتسه

مطابق نظام حسابداري بخش عمومي )بخش يازدهم با عنوان حسابداري تسوهیالت موالي   را  يادشده

بايست اطالعوات مورتبط بوه     گذاري مي الزم به ذکر است؛ سازمان سرمايه. يندنما ييشناسادرياشتي( 

هاي مربووط، بوه    هاي خارجي را به تفکیک اصل، سود تضمی  شده، کارمزد و هزينه بازپرداخت وام

بايسوت   واحد درياشت کننده تسهیالت خوارجي موي   واحدهاي درياشت کننده تسهیالت ارسال نمايد.

و  هوا  حسابهاي مربوط به تسهیالت مالي دريواشتي بلنود مودت، هزينوه    پس از اخذ اطالعات مربوط، 

 درآمدها را حسب مورد بر اساس نظام حسابداري بخش عمومي شناسايي نمايد.
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ها،  صورتهاي مالي واحدهاي گزارشگر اطالعات مربوط به جزئیات بدهيهاي توضیحي  در يادداشت .55

يادداشوت هواي توضویحي     18-2 يادداشوت )مطوابق   هواي تسوهیالت   نرخ سود، سررسید و وثیقوه 

 .شود مي ارايه (واحد گزارشگر نمونه هاي مالي تصور

از تجديود بودهي    شوند. منظور تري تجديد مي هاي جاري براي مدت طوالني اي موارد بدهي در پاره .56

اي  است که يک بدهي بلند مدت، جايگزي  يک بدهي جاري شوود، در چنوی  موواردي ايو  نووع      

 يهوا  يادداشوت شود. عملکرد مفاد بنودهاي موذکور در    هاي جاري خارج مي ها از دامنه بدهي بدهي

 توضیحي اششا و گزارش شود.

شود که تخلف از شرايط،  موضوع قید مياي شرايط در قراردادهاي اعتباري و استقراض، اي   در پاره .57

توانود   گردد. در اي  صورت اعتبار دهنده مي مانده مي هاي بلند مدت باقي موجب حال شدن کل بدهي

کل مبلغ را از واحد گزارشگر مطالبه نمايد. در اي  شرايط بدهي شوق ديگور ويژگوي بلنود مودت را     

عملکورد مفواد بنودهاي موذکور در      ود.هواي جواري نشوان داده شو     صل بدهيندارد و بايد در سرش

شوکلي از   بودهي استقراضوي  الزم به توضیح است که  توضیحي اششا و گزارش شود. يها يادداشت

بدهي است که بیانگر وجوه استقراض شده از بانکها، نهادها يا اشوخا  اسوت. بودهي استقراضوي     

 در قالب وام، تسهیالت و يا اوراق بدهي باشد.  تواند مي

که قیمت نسیه کاال بیشتر از قیمت طبق قوانی  و مقررات،  (،نسیهاعتباري ) نوع خريد ردر صورت ه .58

، يک نوع هزينه توأمی  موالي اسوت.    براي خريدار تفاوت بی  قیمت نقدي و قیمت نسیهنقدي باشد، 

هزينه مالي "قیمت نقدي ثبت و تفاوت آن به عنوان  به و خدمات خريداري شده بايد هابنابراي ، کاال

)بعنوان يک حساب کاهنده(  هزينه مالي آتي. شود ثبت اساس نظام حسابداري بخش عموميبر "آتي

 . شود مي ارايهدر صورت وضعیت مالي و خالص آن کسر  بدهي مربوط از

 ،پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و قوانی  بودجه سنواتي رقابت یدقانون رشع موانع تول (2)ماده  طبق .59

را  يو خصوص يتعاون يو حقوق یقيحق ي نظیر اشخا خود به اشخاص يقطع يها بدهي يددولت با

 مؤسسوات  و هوا  دولت )وزارتخانوه  يشده، با مطالبات قطع يجادکه در چهارچوب مقررات مربوط ا

اشخا  طلبکار و متقابالً  یارصادر و در اخت« خزانه يهاوراق تسو»و  يه( از اشخا  مزبور تسودولتي

طبق نظام حسابداري بخش زبور ماشخا  و مطالبات  ر اي  شرايط حساب بدهي. ددهد بدهکار قرار 

 هوا  بدهينحوه تسويه اي  مبلغ و گردد. ضروري است  مي از دشاتر واحدهاي گزارشگر حذف عمومي

 هاي توضیحي اششا گردد. در يادداشتبا استناد به بندهاي قانوني و احکام مربوط، 
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و قووانی    رقابت پذير و ارتقواي نظوام موالي کشوور     یدموانع تولقانون رشع  (2)ماده  (ب)طبق بند  .60

 يو حقووق  یقياشخا  حق يالتفاوت مطالبات قطع مابه یزانم ساله به همه  يددولت با ،بودجه سنواتي

آنوان بوه دولوت و     شوده  يقطعو  يو بده يدولت  واحدهاي گزارشگراز دولت و  يو تعاون يخصوص

)اجواره از نووع توامی      اجواره  (صکوک)بودجه ساالنه، اوراق  يحهدر ال ي،دولت  واحدهاي گزارشگر

اوراق اجواره در واقوع   اسوت.   )بورس/شرابوورس( ثانويه قابل معامله در بازار منتشر نمايد که مالي( 

واحود گزارشوگر   هاي توضویحي   در يادداشت. لذا بايد است ياسالم يمال ی اجاره از نوع تام ينوع

اوراق  یقتصکوک اجاره در حق. صکوک و شرايط آن اششا گرددمبلغ بدهي جايگزي  شده با بدهکار 

اسوت کوه منواشع آن بور اسواس       يياز دارا ياست که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخش يبهادار

مبلغ اجواره بهوا بوا     ی واگذار شده است. مدت اجاره و همچن يبان ياکننده  قرارداد اجاره به مصرف

مشواع   یتمالک یانگرب يکهستند و هر  يارزش مساو يدارا اجاره. اوراق شود يم یی تع ی شتواشق طر

ايو    يود که اقدام بوه خر  گذاراني يهسرما يگر. به عبارت دباشند يمورد اجاره م هاي يياز دارا يقسمت

 يکبه صورت مشواع شور   ها ييآن دارا یتارزش اوراق خود در مالک یزانبه نسبت م نمايند ياوراق م

که در قرارداد ذکور شوده    يطيمبلغ اجاره بها را طبق شرا يدبه موجب قرارداد اجاره با ي. بانشوند يم

نحووه شناسوايي   کند.  یمتقساوراق دارندگان  ی اجاره بها را ب يدبا یزناشر قرار دهد. ناشر ن یاردر اخت

 .شودمي ی نظام حسابداري بخش عمومي تعیدر اجاره  اوراقرويدادهاي مربوط به انتشار 

در شرايط خوا  طبوق   پذير و ارتقاي نظام مالي کشور  رقابت یدرشع موانع تولقانون  (6)طبق ماده  .61

 یوزان م یوب ترت ي . بود شوود  يدولت منتقل مو  يبه بده يدولت هاي شرکت يها بدهياي  قانون برخي 

اشوزايش  مواده   يو  موضووع ا  ياشته انتقال يها بدهيمربوط، معادل مبالغ  هاي شرکتدولت در  يهسرما

شناسايي مرکز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت در  ي جديد بايدها بدهييابد. اي   مي

 و ثبت شود. 

مسجل خوود   يها بدهي يهکه دولت به منظور تسو ينام يب ياست از اسناد بانام ا اسناد خزانه عبارت .62

. اسناد شوق شاقد کوپ  سوود  يدنما يمواگذار  یردولتيبه طلبکاران غ ی مع یدو سررس ياسم یمتبه ق

با  پرداخت خواهد شد. ها آندارندگان  اوراق به ي ا يمبلغ اسم ید،بوده و تنها در سررس الحساب يعل

توجه به عدم تعهد واحدهاي گزارشگر به تسويه اسناد خزانه واگذار شده به طلبکاران، مجموع اسناد 

ثبوت و در سواير   هاي عمومي و روابط موالي دولوت   مرکز مديريت بدهي منتشره و واگذار شده در 

 شود. منظور ميبابت اعتبارات تخصیص ياشته ي اجرايي به حساب درياشتي ها دستگاه
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به شرذ شناسايي و  يدباي قبل ها سالدر اوراق منتشره همچنی  سالجاري و اوراق مشارکت منتشره  .63

 رش شود.گزا و در دشاتر واحدگزارشگر منتشر کننده ثبت ذيل بندهاي

ربوط به تامی  مالي يک طورذ انتفواعي خوا  بووده و دسوتگاه اجرايوي       م عموماً مشارکت اوراق .64

آن است. البته در برخي مواقع انتشوار اوراق مشوارکت راسواً توسوط دولوت       مشخصي متولي انتشار

 يهوا  يوي تملوک دارا  يها طرذ يمنابع مال ی اوراق مشارکت با هدف تام که يهنگام .یردگ مي صورت

و  شوود  يخا  منتشر و وجوه حاصل از آن در اختیار واحد گزارشگر قرار داده م يانتفاع اي يهسرما

ارزش بوه  در دشاتر واحود گزارشوگر   باشد، اي  اوراق  واحد مزبور مسوول تسويه اوراق درياشتي مي

ق در قبوال تعهودات تايیود شوده، اورا     که يصورت در .شود يمدت ثبت مبدهي بلندبه عنوان ، اسمي

اوراق مشارکت مشارکت به اشخا  واگذار شود، به میزان اوراق مشارکت واگذار شده به اشخا ، 

 شود. پیمانکاران ميتعهدات جايگزي   پرداختني

وجوه حاصول  درياشت کننده اوراق مشارکت راساً توسط دولت منتشر و واحد گزارشگر  که يهنگام .65

مرکز مديريت بدهي هاي عموومي و  در بايستي وراق باشد، اي  ا انتشار، مسوول تسويه اوراق نمياز 

درياشت کننده  و در واحدهاي گزارشگر به عنوان بدهي بلند مدت، ارزش اسميبه  روابط مالي دولت

ي هوا  يادداشوت و ضومناً در   ثبوت  به عنوان درياشتي از محل اعتبارات تخصیص ياشتهيا اوراق  وجوه

  .شود  ي مالي اششاها همراه صورت

هاي ناشي از انتشار اوراق مشارکت مربوط بوه سونوات گذشوته کوه واحود      از بدهيدسته  براي آن .66

باشود،   نموي  گزارشگر درياشت کننده وجوه يا اوراق ملزم به تسويه اصل و شورع اوراق در سررسوید  

بدهي مربووط را  ، مرکز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت بايستي پس از اخذ تايیديه 

)تعوديالت   ارزش خوالص حساب در مقابل را حساب اوراق مشارکت پرداختني و لذا حذف نمايد 

مرکز موديريت بودهي هواي عموومي و     در  بايد نمايد اوراق مذکور اضاشه مي .نمايد تعديلسنواتي( 

  شود. ثبت  روابط مالي دولت

گر بايود  در صورت وضعیت مالي واحود گزارشو   ها، ذخاير و تعهدات احتمالي و اششاي بدهي ارايه .67

 باشد.( 1حسابداري بخش عمومي شماره ) اشاره شده در استانداردداراي حداقل اقالم 

 کنند: براي هر طبقه از ذخاير موارد زير را بايد اششا  واحدهاي گزارشگر
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براي هر طبقه از ذخاير، مبلغ دشتري ابتدا و پايان دوره، ذخاير ايجواد شوده طوي دوره شوامل     الف( 

 مبالغ استفاده شده )مخارج تأمی  شده از محل ذخیره( طي دوره. و وداشزايش ذخاير موج

بندي مورد انتظوار بوراي خوروج     شرذ مختصري از ماهیت تعهد و زمانبراي هر طبقه از ذخاير، ب( 

اي خروج مناشع اقتصادي و در صورت ضرورت، اشش بندي زمانمناشع اقتصادي، موارد ابهام مربوط به 

جبوران و دارايوي    رويدادهاي آتوي، مبلوغ مخوارج قابول     وط بهاصلي مرب کاشي در مورد مفروضات

 شناسايي شده بابت جبران اي  مخارج.

هواي   طور کوه در بخوش   شوند. همان هاي جاري براساس تاريخ سررسید گزارش مي در عمل بدهي .68

طوول  سوال بوه    1ها که معمووالً کمتور از    هاي زماني کوتاه براي تسويه بدهي پیشی  مطرذ شد دوره

هاي جاري  هاي شعلي و اسمي بدهي اي میان ارزش شود که تفاوت قابل مالحظه انجامد، موجب مي مي

هواي موالي وجوود       صوورت تامکان انعکاس اطالعات اضاشي در م از آنجا که وجود نداشته باشد.

شوود کوه هموراه     موي هاي توضویحي اششوا    از طريق يادداشت تکمیليو يا  ندارد. اطالعات تفصیلي

 .شود هاي مالي منتشر ميورتص

در سه طبقه تسوهیالت موالي دريواشتي بلندمودت،     واحدهاي گزارشگر مدت در اکثر هاي بلند بدهي .69

صورت وضوعیت  ن خدمت کارکنان در مت  اها و اسناد پرداختي بلندمدت و ذخیره مزاياي پاي حساب

ينه مالي آتي بوا مبلوغ اسومي    شود. هز هاي توضیحي اششا مي در يادداشت ها آنو جزئیات  ارايه مالي

هاي مهم ديگري  گردد. چنانچه سرشصل منعکس مي يمال یتصورت وضعبدهي تهاتر و خالص آن در 

شوود. آن بخوش از    ارايوه صورت وضعیت مالي هم وجود داشته باشد بايد به طور جداگانه در مت  

ود بوه بخوش   شو  تسوويه موي  صورت وضعیت موالي  هاي بلندمدت که طي يک سال از تاريخ  بدهي

 يابد. انتقال مي ي بلندمدت(ها بدهي)تحت عنوان حصه جاري  هاي جاري بدهي

مالي کشوور   ( قانون رشع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظام1تکالیف مقرر در ماده ) با توجه به .70

هو موورخ   52230/ت  61240 نامه شماره نامه اجرايي آن موضوع تصويب و آيی  1394مصوب سال 

ارت اموور اقتصوادي و دارايوي،    هاي صادره وز بخشنامه همچنی هیات محترم وزيران و  17/5/1394

را خود ات گزارش ها و مطالبات، ي اجرايي مشمول گزارشگري بدهيها دستگاه ضروري است تا کلیه

به وزارت امور اقتصوادي و دارايوي    ،هاي مربوط ها و دستورالعمل با رعايت مفاد بخشنامهبه موقع و 

 رسال نمايند.ا
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 استفاده از ابزارهاي قوانوني تسوويه   و ريزي اط مالي و به منظور انجام برنامهدر راستاي تقويت انضب .71

هاي دولتي که به موجب احکام قوانی  بودجه ساالنه کل کشوور و قوانون    هاي دولت و شرکت بدهي

باشد،  اقتصادي و دارايي ميوزارت امور  رشع موانع تولید و ساير قوانی  و مقررات مربوط مورد اقدام

هاي  العملو دستور ها قرر در بخشنامهاساس ترتیبات مها و مطالبات بر به موقع گزارشات بدهي ارسال

 .ضروري استوزارت امور اقتصادي و دارايي 

( قانون رشع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظوام موالي کشوور    1به استناد تکالیف مقرر در ماده ) .72

منظوور تهیوه گزارشوات سواالنه      به ( آيی  نامه اجرايي آن،4( ماده )1و تبصره ) 1394مصوب سال 

 هاي دولتي و ارايه آن به همراه اليحه بودجه سال بعد کل کشور، ها و مطالبات دولت و شرکت بدهي

هاي تملک  ها و موسسات دولتي و طرذ ها و مطالبات دولت )شامل وزارتخانه گزارشات ساالنه بدهي

هاي دولتي و موسسوات و نهادهواي عموومي غیردولتوي( بوه طبقوات        اي شرکت هاي سرمايه ييدارا

وني، موسسوات و  ( قانون مذکور شامل اشخا  حقوقي خصوصي و تعا1اشخا  مصرذ در ماده )

، بايد با اعالم دستگاه اجرايي ذيربط توسط ها و موسسات اعتباري دولتي و بانکنهادهاي عمومي غیر

هاي مربووط موورد    ها و دستورالعمل ي بر اساس قوانی ، مقررات و همچنی  بخشنامهسازمان حسابرس

حسابرسي ويژه قرار گیرد و تايیديه آن براساس ترتیبات مقرر، براي وزارت امور اقتصادي و دارايوي  

 ( ارسال شود.هاي عمومي و روابط مالي دولت مرکز مديريت بدهي)

 ،هوا يمرتبط بوا اقوالم بوده    يدادهايرو يثبت و گزارشگر يي،شناسا هايناظر بر روش رهنمود ي ا .73

بر اساس استانداردهاي حسابداري و نظام حسابداري بخش عمومي )بوا   هاي احتمالي و بدهي ذخاير

( 26( مواده ) 1لیف مقرر در تبصره ذيول بنود )  ابر اساس تک باشد که مي رويکرد حسابداري تعهدي(

ايي نامه اجر ( آيی 4ده )( و ما2بخشي از مقررات مالي دولت ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم

هیوات محتورم    12/2/1395هو مورخ 52534/ت15199نامه شماره  الذکر موضوع تصويب تبصره شوق

برخي از اقالم تعهدات که خوارج از حووزه شناسوايي توسوط     و لذا  وزيران، تهیه و ابالغ شده است

شوود. بوه ايو  منظوور      داري بخش عمومي است را شامل نمياستانداردهاي حسابداري و نظام حساب

از نقطه شروع تا  آتي ضرورت دارد تا براي کنترل تعهدات ناشي از انعقاد قراردادها و ساير تعهدات

در کلیوه   کنتورل تعهودات   نظوام  ،سیسوتم حسوابداري(  توسوط  زمان تسويه )شراتر از حوزه شناخت 

خورد  تا انضباط موالي الزم هوم در سوطح     ايجاد شود وط،ي اجرايي بر اساس مقررات مربها دستگاه

الزم بوه   .شراهم گوردد  آن تسويهايجاد تعهد و در راستاي  و هم در سطح کالن (ي اجراييها دستگاه)
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منعقود   يهاي آتي هستند که طبق مفاد قراردادهوا  تعهدات بدهي شامل تعهدات آتي توضیح است که

 يقطعو  يبده يک يدطرف قرارداد به مفاد قرارداد عمل نماکه  ي، در صورتتا تاريخ گزارشگري شده

 شد. ايجاد خواهدواحد گزارشگر  يبرا
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 راهنماي بکارگیري

"ي کاربردي برخی از بندهاها مثال"

 :(22مثال )بند 

از کواال و  هاي اسوتفاده   هاي تحقق ياشته پرداخت نشده در پايان سال مالي بابت هزينه شناسايي هزينه براي

بوه مبلوغ    نوز صورتحساب آن درياشت نشده اسوت اي( که ه خدمات )نظیر آب و برق و گاز مصرف شده

 شود:ثبت زير در دشاتر انجام مي 100ر000ر000

در سوال   شوود.  ، انجوام نموي  تحقق ياشته پرداخت نشدههاي  تامی  اعتبار براي هزينه همانطور که بیان شد

 شود: ها به شرذ زير در دشاتر عمل مي )هاي( بعد و هنگام پرداخت اي  هزينه

 اي مربوط به تامی  و مصرف اعتبارات در زمان پرداخت ضروري است. ثبت بودجه

 (:25مثال )بند 

تامی  شود و تسهیالت مالي در تواريخ   استقراض يقاز طرواحد گزارشگر از اعتبار  يبخشدر صورتي که 

قابول پرداخوت در    %12سال و با سود تضومی  شوده    1میلیون ريال براي مدت  100مبلغ  به 13×1/11/6

سررسید به صورت نقدي به واحد گزارشگر پرداخت گردد، در زمان وصوول بخشوي از اعتبوار از طريوق     

 استقراض، بايد اقدام به ثبت زير نمايد:
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   100ر000ر000 بوانوک ....

 
 

 100ر000ر000 مدتبلند تسهیوالت موالوي دريواشوتوي

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   100ر000ر000 استفاده از کاال و خدمات  هزينه

 100ر000ر000 هاي تحقق ياشته ذخیره هزينه  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   100ر000ر000 هاي تحقق ياشته ه هزينهذخیر

 100ر000ر000 بانک ..........  
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را دو مواه   يطو در پايان دوره مالي واحد گزارشگر بايد سود تضمی  شده تعلق گرشته به تسهیالت موالي  

 تحت عنوان سود تضمی  شده پرداختني به صورت زير محاسبه و ثبت نمايد:

 (100ر000ر000×12/2%×12=2ر000ر000)

يخ در توار شوود.   ، انجام نموي تحقق ياشته پرداخت نشدههاي  تامی  اعتبار براي هزينه همانطور که بیان شد

کند. از  اصل و سود تضمی  شده يک سال( به بانک پرداخت ميمیلیون ريال ) 112واحد گزارشگر  تسويه،

 ثبت مندرج در زير انجام خواهد شد: 13×1/11/7تاريخاي  رو در 

 

هواي يواد    هزينه کارمزد تسهیالت درياشتي از محل وام مذکور تامی  و برداشت شود،  که هزينه در صورتي

هاي مذکور  هزينه صورت، شده بايستي در مقابل حساب تسهیالت مالي درياشتي شناسايي گردد؛ در غیر اي 

هاي دوره شناسايي شود. البته چنانچوه   بايستي از محل اعتبار تخصیص ياشته مربوط تامی  و به عنوان هزينه

 هنگوام  بهشود.  هاي تمام شده آن دارايي اضاشه ميها قابل انتساب به دارايي مشخصي باشد، به ب اي  هزينه

مربوط و وصول تسهیالت  تايیديه درياشت و خزانه حساب منابع حاصل از تسهیالت مالي درياشتي به واريز

از محل اعتبار  ياشتيدر یالتهاي مالي تسه به هنگام بازپرداخت اقساط و هزينه مربوط از خزانه و همچنی 

 شود. شناسايي  بايداي الزم  بودجه يها ابياشته مربوط، حس یصتخص

 
 

 بستانکار بدهکار تاريخ

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

29/12/6×13 
   2ر000ر000 اموال و دارايي  ينههز

 2ر000ر000 سود تضمی  شده پرداختني  

 تاريخ
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   100ر000ر000 مدتبلندتسهیالت مالي درياشتي  13×1/11/7تاريخ

سود تضمی  شده 

 بابت ده ماه:

 اموال و دارايي  ينههز

 (100ر000ر000×%12/10×12) 
   10ر000ر000

   2ر000ر000 سود تضمی  شده پرداختني 

 112ر000ر000 بانک.........   
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 (:26)بند  مثال
به يک واحد گزارشگر به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان مشمول جريمه گرديده و حکم قانوني 

صالذ )در اينجا  به هنگام صدور احکام تعهد آور از سوي مراجع ذي .صادر شده است 50ر000ر000مبلغ 

 ي(:سازمان تامی  اجتماع

الذکر را  درصورتي که اعتبار قابل مصرف مربوط يا وجوه ساير منابع واحدگزارشگر تکاشوي تعهدات شوق

شده مورد قبول واقع شود؛ مبلغ برداشت پس از انجام تامی  منوابع مربووط بوه    بنمايد و تعهدات شناسايي 

 شود: صورت زير شناسايي مي

شود. در صورتي کوه منوابع   قبل از پرداخت مذکور انجام بديهي است در ثبت شوق تامی  اعتبار الزم بايد 

صالذ تامی  نشود و برداشوت   ي پرداخت احکام صادره از مراجع ذيالزم در مهلت قانوني تعیی  شده برا

وجه از سوي اشخا  انجام شود، کسري وجوه ايجاد شده بر اساس اعالمیه بانکي مربوط به شورذ ذيول   

 شود: شناسايي مي

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   50ر000ر000 ها سايرهزينه

 50ر000ر000 صالذ ذخیره احکام صادره از مراجع ذي  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   50ر000ر000 صالذ ذخیره احکام صادره از مراجع ذي

 50ر000ر000 بوانوک پوورداخوت ...  

 شود: از محل اعتبار قابل مصرف باشد، ثبت ذيل نیز انجام ميدر صورتي که تامی  

   50ر000ر000 اعتبار هزينه مصرف شده

 50ر000ر000 اعتبار هزينه تامی  شده  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   50ر000ر000 صالذ ذخیره احکام صادره از مراجع ذي

 50ر000ر000 بوانوک ...  

   50ر000ر000 کسري ابواب جمعي برداشتي -حساب انتظامي 

 50ر000ر000 کسري ابواب جمعي برداشتي -طرف حساب انتظامي   
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صالذ  به هنگام ايجاد کسري ابواب جمعي برداشتي، مراتب برداشت به موجب احکام صادره از مراجع ذي 

انوني الزم توسط ذيحساب به واحد گزارشگر ذيربط، دادسراي ديوان محاسبات کشوور و  هاي ق براي اقدام

در ضوم  دسوتور    شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم و موضوع تا حصول نتیجه نهايي پیگیري مي

هاي غیر قابل برداشت خزانه صرشاً بايستي با تشخیص و دستور خزانه صورت پذيرد و  پرداخت از حساب

بند به استناد  ذا توقیف و برداشت از حساب درآمدي بدون کسب نظر مکتوب خزانه يا خزانه معی  استانل

باشود.   ممنوع مي( 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )26ماده ) (5)

هوا توامی     گونه برداشوت  دلیل نبود اعتبار مصوب تخصیص ياشته، براي اي  بديهي است در ثبت مذکور به

 شود. اعتبار انجام نمي

صالذ از حساب بانکي عامل ذيحساب انجوام   چنانچه برداشت وجه به موجب احکام صادره از مراجع ذي

شصول دوم و   هاي ذيل )طبوق  شود، به محض اطالع از کسري ايجاد شده در تنخواه گردان پرداخت، ثبت

 گردد. اعمال مي( در دشاتر واحد گزارشگر نظاماي  چهارم 

 (:27مثال )بند 

بهتوري   هاي مالي بور مبنواي    با توجه به ابهام در وقوع رويدادهاي آتي، رقم گزارش شده در مت  صورت

گیوري و گوزارش    ، انودازه صورت وضعیت مالي از مبالغ الزم براي تسويه تعهود شعلوي   برآورد در تاريخ

شود. در صورتي که يک واحد گزارشوگر در جريوان    شود. اي  مبلغ اغلب ارزش مورد انتظار نامیده مي مي

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   50ر000ر000 ها  ساير هزينه

 

گردان پورداخووت بابوت عووملیات     تنخواه 

 جواري

 50ر000ر000

 :اي مربوط هاي بودجه تعديل حساب

   50ر000ر000 اعتبار هزينه تخصیص ياشته

 50ر000ر000 هاي غیرقطعي اعتبار هزينه بابت پرداخت  

کسري ابواب جمعي  -حساب انتظامي 

 برداشتي

 50ر000ر000
 

 

  
کسووري ابووواب  -طوورف حسوواب انتظووامي 

 جمعي برداشتي

 50ر000ر000
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 پرونده دعواي حقوقي که علیه آن اقامه شده، با دو حالت احتمالي روبرو است. اول اي  که حکم بوه نفوع  

آن صادر شود و از پرداخت جريمه معاف گردد، دوم اي  که حکم بر خالف مناشع آن باشد و برآورد شود 

میلیون ريال جريمه شود، در اي  مثال احتمال وقوع هر  200میلیون ريال يا  100که واحد گزارشگر معادل 

 يک از اي  رويدادها به صورت زير است:

 معاف از جريمه % 50به احتمال 

 میلیون ريالي 200جريمه  %10حتمال به ا

 میلیون ريالي 100جريمه  % 40به احتمال 

 بنابراي  ارزش مورد انتظار )هزينه دوره( برابر است با:

 (0%×50(+)200%×10(+)100%×40= )60میلیون ريال 

 دهد. در پايان دوره مالي واحد گزارشگر بابت اي  مبلغ ثبت زير را در دشاتر انجام مي

 شود. انجام نمي ذخايرشد تامی  اعتبار براي  یانهمانطور که ب

 (:28مثال )بند 
روز مرخصي استحقاقي باشد، مجموع روزهاي مشمول  5/2با شرض اينکه هريک از کارکنان در ماه داراي 

شود. به  باشد که با احتساب حقوق ماهانه هر شرد محاسبه و در نظر گرشته مي روز در سال مي 30مرخصي 

ريال باشد. اگور مانوده    2ر130ر 960ماهانه  13×7عنوان نمونه شرض کنید که دستمزد آقاي الف در سال 

ريال باشد، به طوور   8ر617ر 287روز و ذخیره مرخصي وي  147آن تاريخ ايام مرخصي استفاده نشده تا 

 13×7روز باشد، از اي  رو مانده ايام مرخصوي در سوال    9مثال اگر حداکثر مرخصي قابل ذخیره در سال 

بوه   13×7( خواهد بود. در اي  صورت ذخیره ايام مرخصي نامبرده در پايان سال 9+147روز ) 156معادل 

شود اما  شود )الزم به ذکر است محاسبات و ثبت براي تمام کارکنان انجام مي سبه و ثبت ميشرذ زير محا

 در اي  جا براي سادگي بیشتر در مورد يک نفر انجام شده است(:

 2ر130ر960 ×ماه  12 × 156/ 360=  11ر080ر992

 

 ستانکارب بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

 :هاي اداري و دعاوي حقوقي هزينه

   60ر000ر000 ها   ساير هزينه

 60ر000ر000 ساير ذخاير  
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 شود: يل ميبه شرذ زير تعد 13×7اي ، مانده حساب ذخیره نسبت به مانده ابتداي سال بنابر
 ذخیره مرخصي استفاده نشده

 8ر617ر287           13×7 م اول  

 2ر463ر705                          

 11ر080ر992        13×7 م پايان  

ثبوت زيور انجوام     13×7بابت تعديل مانده حساب ذخیوره در پايوان سوال     13×7در اي  صورت در سال 

 شود: مي

چنانچه آقواي   شود. انجام نميياشته، تامی  اعتبار هاي تحقق  هزينهدر زمان شناسايي ذخاير از جمله ذخیره 

خوود را درياشوت کورده     (13×6)طلب تا پايان سال کل مرخصي استفاده نشده 13×7الف در خرداد سال 

 شود: باشد، ثبتهاي زير در دشاتر واحد گزارشگر در آن تاريخ انجام مي

مانده خواهد داشت که برابر اسوت  حساب ذخیره  13×7روز سال  9در اي  حالت در پايان سال تنها بابت 

 با: 

 2ر130ر960 ×ماه  12 × 9/ 360=  639ر288

 تاريخ
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

29/12/7×13 
 هزينه مرخصي استفاده نشده:

   2ر463ر705 ها   ساير هزينه

 
  

ذخیووره مرخصووي اسووتفاده 

 کارکنان نشده

 2ر463ر705

 بستانکار بدهکار تاريخ

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

31/3/7×13 

   8ر617ر287 اعتبار هزينه تامی  شده

 8ر617ر287 اعتبار  هزينه تخصیص ياشته  

 ذخیره مرخصي اسوتفاده نشوده  

 کارکنان

 8ر617ر287
  

 8ر617ر287 بانک........  

   8ر617ر287 اعتبار هزينه مصرف شده

 8ر617ر287 اعتبار هزينه تامی  شده  
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 شود: از اي  رو ثبت زير در دشاتر واحد گزارشگر انجام مي

 (:29مثال )بند 
ال اسوت. در  يمیلیون ر 845مبلغ  1395مانده ذخیره مزاياي پايان خدمت واحد گزارشگر الف در اول سال 

 80به مبلوغ   ها آننفر از پرسنل واحد گزارشگر بازخريد شده که مزاياي پايان خدمت  2تعداد  1395سال 

ون ريال محاسبه و پرداخت شده است. ذخیره مورد نیاز براساس آخري  حقوق و مزايوا در اسوفندماه   میلی

باشد. نحوه ثبت مزاياي پايان خدمت پراخت شده بوه کارکنوان بازخريود     میلیون ريال مي 931مبلغ  1395

 شده به شرذ زير است:

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   80ر000ر000 اعتبار هزينه تامی  شده

 80ر000ر000 اعتبار  هزينه تخصیص ياشته  

   80ر000ر000 ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان

 80ر000ر000 بوانوک پوورداخوت هووزيوونووه  

   80ر000ر000 اعتبار هزينه مصرف شده

 80ر000ر000 اعتبار هزينه تامی  شده  

میلیوون   765يابد و بوه مبلوغ    میلیون ريال کاهش مي 80انده حساب ذخیره پايان خدمت پس از اي  ثبت م

میلیون ريال به  166میلیون ريال بايد مبلغ  931رسد. براي تعديل پايان سال حساب ذخیره تا مبلغ  ريال مي

 حساب ذخیره اضاشه شود.

 تاريخ
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

29/12/7×13 

 هزينه ايام مرخصي استفاده نشده:

   639ر288 ها ساير هزينه

 639ر288 کارکنان ذخیره مرخصي استفاده نشده  

 تاريخ
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

29/12/1395 

 هزينه مزاياي پايان خدمت کارکنان

بندي  ها به تفکیک طبقه هزينه

 اقتصادي دولت
   166ر000ر000

 166ر000ر000 ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان  
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 :(31)بند  مثال

میلیوون ريوال    120میلیون ريال باشد، ذخیره اي  قرارداد زيانبار برابور   10اگر مبلغ قرارداد اجاره ماهانه 

. بوديهي اسوت در هنگوام پرداخوت     شود ( است و به صورت زير در دشاتر ثبت مي10ر000ر000×12)

 :ي تامی  اعتبار و مصرف اعتبار ضروري استها خسارت ثبت

 (:38 و 37، 36مثال )بند 

ريال را باطل و به هموراه   10ر000ر000ي بی  راهي به مبلغ ها چکواحد گزارشگر در انتهاي شهريور ماه 

انه منتقول  ريال به خز 13ر457ر235ريال و اضاشه درياشتي به مبلغ  12ر423ر000وجوه نامشخص به مبلغ 

ي توضیحي به شرذ زير ايو   ها يادداشتهاي الزم و  نموده است الزم است واحد گزارشگر از طريق ثبت

ي بی  راهوي و سواير انتقواالت را بايود     ها چکرويدادها را ثبت و گزارش نمايد. همچنی  وصول تايیديه 

 ضمیمه اسناد خود نمايد.

 هاي واحد گزارشگر: در زمان اطالع از واريز وجوه نامشخص به حساب

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   12ر423ر000 بووانووک .... 

 12ر423ر000 بدهي بابت وجوووه نامشووخص  

 

هاي الزم و گذشت سه ماه از تاريخ درياشت، در صوورتي کوه ماهیوت ايو  وجووه       پس از انجام پیگیري

 شود: حساب مخصو  نزد خزانه واريز مي  ثبت ذيل بهکماکان نامشخص باشد با 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   12ر423ر000 وجوه نامشخص انتقووالي به خزانه

 12ر423ر000 بووانووک ....   

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

 هزينه شسخ قرارداد اجاره

   120ر000ر000 ندي اقتصادي دولتب ها به تفکیک طبقه هزينه

 120ر000ر000 ساير ذخاير  
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  شناسايي بدهي به اشخا  بابت وجوه اضاشه درياشتي براساس مدارک مربوط:

 ستانکارب بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   13ر457ر235   بندي مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

   13ر457ر235 طلب از خزانه بابت وجوه اضاشه درياشتي

 13ر457ر235 بدهي به اشخا  بابت وجوه اضاشه درياشتي  

 13ر457ر235 يوجوه ارسالي بابت منابع عموم  

هاي بی  راهي، ابطال آن )حسب مورد از طريق مراجع قضايي يا ذيحسابي( و تايید  ناسايي چکبه هنگام ش

 شود. بانک عامل ثبت زير در دشاتر اعمال مي

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   10ر000ر000 بووانوک .... 

 10ر000ر000 هاي بی  راهووووي بدهي بابت چک  

 هاي بی  راهي به خزانه: به هنگام انتقال وجوه چک

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   10ر000ر000 هاي بی  راهي انتقالي به خزانه وجوه چک

 10ر000ر000 بووانوک ....   

مطابق ) اندارد مرتبطموارد مربوط بر اساس استي توضیحي واحد گزارشگر، ها يادداشتضروري است در 

 ( اششاء شود.واحد گزارشگر نمونههاي توضیحي صورت هاي مالي  يادداشت

 (:39مثال )بند 

ريال به شرذ زير در دشواتر واحود    12ر000ر000درياشت درآمد به مبلغ  هنگام وصول پیش به طور مثال به

 گردد: ثبت مي

 بستانکار بدهکار

 مبلغ  عنوان حساب معی مبلغ عنوان حساب معی 

   12ر000ر000 دريوواشوت  بووانووک پیش

 12ر000ر000 دريواشت درآموود پویوش  
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 به هنگام تحقق درآمد:

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   12ر000ر000 دريواشت درآموود پویوش

 12ر000ر000 درآمد مالیات و عوارض  

 (:47و  46مثال بند )

درصود وام ارزي درياشوت    6میلیون دالر با نورخ   5/2واحد گزارشگر براي ساخت يک نیروگاه، مبلغ  يک

همچنوی ،  درياشت شده و سررسید آن يک ساله اسوت.   1395کرده است. اي  تسهیالت در اول اسفند ماه 

ت به شرذ زير ساير اطالعاشود مخارج تأمی  مالي قابل احتساب به بهاي تمام شده دارايي باشد.  شرض مي

 است:

 نرخ دالر   

 شروش   خريد   

 ريال   ريال   

1/12/1395 

29/12/1395 

1/12/1396 

 9ر254 

 9ر264

 9ر451

 

 

 

 

 9ر279

 9ر295

 9ر495

 شود. استفاده مي يارز يبدهتاريخ درياشت تسهیالت، از نرخ شروش ارز توسط بانک براي تسعیر در 

 2ر500ر000×  9ر279=  23ر197ر500ر000

در پايان دوره مالي هزينه مالي ابتدا بايد براساس مبلغ ارزي محاسبه و سپس با توجه به نرخ دالر در پايان 

 شود. مي ال تسعیرس
 2ر500ر000% × 6×  12/1=  12ر500 مالي بر حسب دالر ی هزينه تام

 12ر500×  9ر295=  116ر187ر500 هزينه تامی  مالي بر حسب ريال

 تاريخ
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

1/12/1395 
   23ر197ر500ر000 بانک...

 23ر197ر500ر000 تسهیالت مالي پرداختني ارزي  
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بدهي ارزي بابت تسهیالت ارزي در پايان سال نیز به دلیل تغییر نرخ دالر مجدداً تسعیر و زيوان ناشوي از   

 شود. اشزايش نرخ دالر شناسايي مي

 مبلغ بدهي به ريال  نرخ دالر  مبلغ بدهي به دالر 

1/12/1395 

29/12/1395 

 زيان تسعیر بدهي ارزي

 

 2ر500ر000

 2ر500ر000

 

 

 9ر279 

 9ر295

 23ر197ر500ر000  

 (23ر237ر500ر000)

        40ر000ر000   

( زيان محاسبه شوده قابول انتسواب بوه     13( استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره )31براساس بند )

 دارايي مي باشد.

 بستانکار بدهکار تاريخ

29/12/1395 

 مبلغ معی  عنوان حساب مبلغ عنوان حساب معی 

   40ر000ر000 یلتکم ياندر جر ييدارا

 40ر000ر000 تسهیالت مالي پرداختني ارزي بلندمدت  

 شود. ، شناسايي مي1396ماه باقي مانده از سال  11هنگام تسويه تسهیالت ارزي هزينه مالي بابت 
 2ر500ر000% × 6×  12/11=  137ر500 مالي بر حسب دالر ی هزينه تام

 137ر500×  9ر495=  1ر305ر562ر500 امی  مالي بر حسب ريالهزينه ت

هنوز تسوويه نشوده    1/12/1396تا تاريخ  1395مالي سال  عالوه بر اي ، از آنجا که بدهي مربوط به هزينه

 شود. شناسايي ميتسعیر آن، عیر و زيان ناشي از است، اي  بدهي مجدداً تس

 تاريخ
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

29/12/1395 
   116ر187ر500 دارايي در جريان تکمیل

 116ر187ر500 د تضمی  شده پرداختنيسو  

 تاريخ
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

1/12/1396 
   1ر305ر562ر500 دارايي در جريان تکمیل

 1ر305ر562ر500 سود تضمی  شده پرداختني  
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 12ر500( × 9ر495 – 9ر295= ) 2ر500ر000ريال  

يابد. اشوزايش بودهي در    تا زمان تسويه به دلیل تغییر نرخ ارز مبلغ ريالي اصل تسهیالت مجدداً اشزايش مي

 شود. منظور ميي ارز هاي يو بده ها ييتفاوت تسعیر دارانتیجه اشزايش نرخ دالر به حساب 

 2ر500ر000 ×( 9ر495 - 9ر295= ) 500ر000ر000  زيان تسعیر 

 9ر495ريال تسعیر شد و در زمان سررسید نرخ دالر به  9ر295تسهیالت ارزي با نرخ  1395در پايان سال 

 ريال اشزايش ياشته است.

( زيان محاسبه شوده قابول انتسواب بوه     13( استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره )31براساس بند )

 دارايي مي باشد.

 بستانکار بدهکار ختاري

29/12/1395 

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   500ر000ر000 یلتکم ياندر جر ييدارا

 500ر000ر000  مدتبلند تسهیالت مالي پرداختني ارزي  

 نحوه ثبت تسويه اصل و شرع تسهیالت ارزي، به شرذ زير است:

حساب تفاوت تسوعیر  در زمان تسويه در صورتي که به جاي اشزايش ارزش دالر، کاهش ارزش رخ دهد 

  .گردد هاي ارزي بستانکار مي ا و بدهيه دارايي

 

 تاريخ
 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

1/12/1396 
   2ر500ر000 کمیلدارايي در جريان ت

 2ر500ر000 سود تضمی  شده پرداختني  

 

 تاريخ

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ ی عنوان حساب مع

1/12/1396 

   1ر424ر250ر000 سود تضمی  شده پرداختني

   23ر737ر500ر000 مدتبلندي پرداختني ارزي مال یالتتسه

 25ر161ر750ر000 بانک ...  
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 (:52مثال )بند 

 850تسوهیالتي را بوه مبلوغ     1395واحد گزارشگر طبق مجوز قانوني براي خريد تجهیزات در اول مهرماه 

 24ساله به صورت نقد درياشت کرده است. حداقل نرخ سود مورد انتظار بانوک   5میلیون ريال با سررسید 

ثبت اي  تسهیالت و هزينه تامی  مالي آن در زمان وصول تا زمان تسوويه، بوه    درصد در سال است. نحوه

 شرذ زير است:

240850/000/00%0204/000/00 هزينه تامی  مالي يک سال  

0102/000/00 1395ماهه دوم سال  6هزينه تامی  مالي 
12
60204/000/00 

 

 

 

 

 

 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

1/7/1395 

   850ر000ر000 بانک.......

  
تسهیالت مالي دريواشتي  

 بلندمدت

 850ر000ر000

29/12/1395 

ايووي/ هزينووه اموووال و دار

ي هووا سووود و کووارمزد وام

 داخلي

 102ر000ر000

  

هزينه تامی  مالي شش ماهه 

 سال اول
  

سووود تضووومی  شوووده  

 پرداختني

 102ر000ر000

 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

هزينووه اموووال و دارايووي/  1399الي  29/12/1396

ي هووا سووود و کووارمزد وام

 داخلي
 204ر000ر000

  

ي دوم هوا  سوال هزينه تامی  مالي 

 تا چهارم
  

سووود تضوومی  شووده 

 پرداختني

 204ر000ر000
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ايو   شوند. منظور از تجديود بودهي    تري تجديد مي هاي جاري براي مدت طوالني اي موارد بدهي در پاره

در بعضوي مووارد هزينوه توامی  موالي را       مدت، جايگزي  يک بدهي جاري شود،است که يک بدهي بلند

جد شرايط منظور کرد. چنانچه واحد گزارشوگر در سررسوید   توان به حساب بهاي تمام شده دارايي وا مي

مقرر، تسهیالت مالي درياشتي را تسويه نکند بايد خسارت تأخیر پرداخت کند. اي  خسارت به عنوان هزينه 

 اي و انتظامي نیز الزامي است. ي بودجهها شود. بديهي است اعمال ثبت شناسايي مي

 (:85مثال )بند 

ريوال   134ر161ر500ماشی  آالتوي را کوه ارزش روز آن    1394واحد گزارشگر دولتي الف در اول سال 

میلیوون ريوالي خريوداري     50میلیون ريال نقد و مابقي به صورت نسیه در سه قسوط   20است با پرداخت 

شوود. بوراي    نمود. بدهي واحد گزارشگر از اي  بابت طي سه قسط مساوي و در آخر هر سال پرداخت مي

میلیون ريال از اي  بابت نقداً پرداخت شده است.  20هر قسط يک سفته به شروشنده تسلیم شده است. مبلغ 

 50ريال است. اما واحد گزارشگر بايد سه قسط  114ر161ر500بنابراي  مابقي بدهي براساس قیمت نقدي 

غ کل اقساط و بودهي واحود گزارشوگر    میلیون ريال پرداخت کند. تفاوت بی  مبل 150میلیون ريالي يعني 

 براساس قیمت نقدي، هزينه مالي است.

150ر000ر000 – 114ر161ر500=  35ر838ر500هزينه مالي آتي        

 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

هزينه تامی  مالي   1/7/1400

 سال پنجم شش ماهه  اول

هزينه اموال و دارايوي/  

ي هوا  سود و کارمزد وام

 داخلي

  102ر000ر000

 

  
سووود تضوومی  شووده 

 پرداختني

 102ر000ر000

1/7/1400 
مالي درياشتي تسهیالت 

 مدت بل 
 850ر000ر000

  

موعد سررسوید اصول و شورع    

)پرداخووت اصوول تسووهیالت و 

  ساله( 5شده  ی تضم سود

سووود تضوومی  شووده   

 پرداختني
 1ر020ر000ر000

  

 1ر870ر000ر000 بانک...  
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هور دوره   يموال  یتدر وضوع  اتییرهزينه مالي آتي طي سه سال با استفاده از نرخ سود مؤثر به خالص تغ

اقساط آتي براساس آن تنزيل شود، مبلغ تنزيل شده بوا   . نرخ سود مؤثر نرخي است که اگرشود منظور مي

 شود. مبلغ بدهي براساس قیمت نقدي برابر مي

50ر000ر000× = عامل تنزيل  114ر161ر500  

 = عامل تنزيل
 500ر161ر114

28323/2 =  
50ر000ر000  

 

عامول   28323/2در رديف دوره سوه سواله، رقوم     )جدول پیوست( در جدول ارزش شعلي اقساط مساوي

 توان به عنوان نرخ سود مؤثر استفاده کرد. % را مي15% است. بنابراي  نرخ 15تنزيل مربوط به نرخ 

 

 بدهي يمبلغ دشتر هزينه مالي مبلغ قسط پرداخت شده 

 1394اول سال 

 1394پايان سال 

 1395پايان سال 

 1396پايان سال 

 ووووو

 50ر000ر000

 50ر000ر000

 50ر000ر000

 ووووو

 17ر124ر225

 12ر192ر859

 6ر521ر416

 114ر161ر500

 81ر285ر725

 43ر478ر584

 ووووو

  35ر838ر500 150ر000ر000 

1394= هزينه مالي سال  114ر161ر500% × 15=  17ر124ر225  

1395= هزينه مالي سال  81ر285ر725% × 15=  12ر192ر859  

1396= هزينه مالي سال  43ر478ر584% × 15=  6ر521ر787  

 در جدول گرد شده است. 1396الي سال هزينه م

 نحوه ثبت رويدادهاي باال به شرذ زير است:

 :در هر سال به هنگام ابالغ بودجه يا تبادل مواشقتنامه

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   50ر000ر000 اي اعوتوبوار سورموايوه

 50ر000ر000 اي بوودجوه اعوتوبوار سورموايوه  

بايسوت بوه میوزان اعالمیوه      اي تخصیص ياشته نیوز موي   اي اعتبار سرمايه الزم به ذکر است؛ حساب بودجه

تخصیص اعتبار طرذ مورد نظر، شناسايي شود. همچنی  رويدادهاي مالي مربوط به مصرف وجوه موذکور  

 شوند. اي شناسايي مي طبق حسابداري عملیات سرمايه



373 

 

شود و خالص آن در سرشصل  رداختني تهاتر ميدر صورت وضعیت مالي، هزينه مالي آتي با اسناد پ

ريال است، که  81ر285ر725مبلغ بدهي برابر با  1394گردد. براي مثال در پايان سال  مي ارايه ها بدهي

 حاصل مبلغ اسمي بدهي پس از کسر هزينه مالي آتي است.
 100ر000ر000 مبلغ اسمي بدهي

 (18ر714ر275) هزينه مالي آتي مستهلک نشده

   81ر285ر725  دشتري بدهيمبلغ 

 مدت کاربرد دارد.هاي بلند شده است براي تمام بدهيروش ارزش شعلي که در مثال باال تشريح 

 

 

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

 ثبت خريد  1/1/1394

 آالت ی ماش

   134ر161ر500 ماشی  آالت و تجهیزات

   35ر838ر500 هزينه مالي آتي  

 20ر000ر000 بانک...  

 150ر000ر000 ها و اسناد پرداختني حساب  

   17ر124ر225 ها   ساير هزينه 29/12/1394

سال اول هزينه مالي 

بر اساس طبقه بندي 

 اقتصادي

  

 17ر124ر225 هزينه مالي آتي

 پرداخت قسط اول
   50ر000ر000 ها و اسناد پرداختي حساب

 50ر000ر000 بانک ...  

   12ر192ر859 ها ساير هزينه هزينه مالي سال دوم

 12ر192ر859 هزينه مالي آتي   29/12/1395

 پرداخت قسط دوم
   50ر000ر000 پرداختني ها واسناد حساب

 50ر000ر000 بانک ...  

هزينووه مووالي سووال  

 سوم

   6ر521ر416 ها ساير هزينه

 6ر521ر416 هزينه مالي آتي   29/12/1396

 سومپرداخت قسط 
   50ر000ر000 ها و اسناد پرداختني حساب

 50ر000ر000 بانک ...  
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 (:64مثال )بند 

میلیوارد ريوال اوراق    800وزارتخانه ب براي طرذ تملک خاصي پوس از انجوام اقودامات الزم مبلوغ     

منتشرکرد. اصل و سود اي  اوراق تضمی  شوده  درصد و معاف از مالیات  17مشارکت سه ساله با نرخ 

 میلیون ريال است.  500است و مجموع مخارج صدور اي  اوراق 

اي انتفاعي خوا    ي سرمايهها ي تملک داراييها که اوراق مشارکت با هدف تامی  منابع مالي طرذ هنگامي

 شود: زير در دشاتر انجام مي يها ثبت،منتشر و وجوه حاصل از آن در اختیار واحد گزارشگر قرار داده شود

 مواشقتنامه: تبادل بودجه يا ابالغ هنگام به

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   800ر000ر000ر000 اي اعوتوبوار سورموايوه

 800ر000ر000ر000 اي بوودجوه اعوتوبوار سورموايوه  

 ياشته:به میزان شروش اوراق مشارکت انتشار 

چنانچه بخشي از مبلغ شروش اوراق مشارکت به عنوان وديعه نزد بانک عامل نگهداري شود، حساب ودايع 

 یهي،طورذ تووج   یهمانند ته يمخارجهاي انتشار اوراق مشارکت ) ه هزينهک در صورتي شود. نیز بدهکار مي

( طبق قوانی  و مقررات مربوط از محل وجوه حاصل از شوروش  چاپ اوراق ينهو هز یغتبل ينههز یدنامه،ام

هاي ياد شده بايستي در مقابل حساب اوراق مشارکت پرداختني  اوراق مذکور تامی  و برداشت شود، هزينه

بايستي از محل اعتبار تخصیص ياشته مربوط تامی  و هاي مذکور  هزينه صورت، گردد، در غیر اي شناسايي 

ها قابل انتساب به دارايي مشخصي باشد، به  هاي دوره شناسايي شود. البته چنانچه اي  هزينه به عنوان هزينه

 شود. بهاي تمام شده آن دارايي اضاشه مي

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   800ر000ر000ر000 بانک....

 800ر000ر000ر000 اوراق مشارکت پرداختني  
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 مربوط: تايیديه درياشت و خزانه حساب ش اوراق مشارکت بهمنابع حاصل از شرو واريز هنگام به

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   800ر000ر000ر000 وجوه ارسالي بابت منابع عمومي

 800ر000ر000ر000 بوانوک ...  

 

 به هنگام وصول وجوه حاصل از شروش اوراق مشارکت از خزانه:

 تانکاربس بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   800ر000ر000ر000 بوانوک ...

 800ر000ر000ر000 اي درياشتي بابت عملیات سرمايه  

بايسوت بوه میوزان اعالمیوه      اي تخصیص ياشتوه نیوز موي    اي اعتبار سرمايه الزم به ذکر است حساب بودجه

د. همچنی  رويدادهاي مالي مربوط به مصرف وجوه موذکور  تخصیص اعتبار طرذ مورد نظر، شناسايي شو

توان مخوارج صودور را در صوورت     در مثال باال مي شود.  اي شناسايي مي طبق حسابداري عملیات سرمايه

احراز معیارهاي مندرج در استاندارد حسابداري بخش عمومي مخارج استقراض، بوه حسواب دارايوي در    

 رها شامل موارد زير است:جريان ساخت منظور کرد. اي  معیا

 الف. براي دارايي مربوط، مخارجي در حال انجام باشد،

 ب. مخارج تأمی  مالي درحال وقوع باشد، و

 سازي دارايي مربوط، جهت استفاده مورد نظر يا شروش در جريان باشد. هاي الزم براي آماده ج. شعالیت

 دهد: وراق مشارکت ثبت زير را نیز انجام ميبنابراي ، وزارتخانه شوق، هنگام پرداخت هزينه صدور ا

وراق شود. در طول عمر اوراق مشوارکت، سوود ا   الحساب اعالم مي طور علي نرخ سود اوراق مشارکت به

شود. اگور در مثوال    به روش خط مستقیم محاسبه و ثبت مي  الحساب و مدت زمان، براساس نرخ سود علي

1/7/1386 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   500ر000ر000 دارايي درجريان تکمیل

 500ر000ر000 بانک ...  
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شود، با شرض واجد شرايط بودن دارايي، نحوه ثبت  شوق سود اوراق مشارکت هر سه ماه يک بار پرداخت 

 الحساب به شرذ زير خواهد بود: سود علي

 الحساب اوراق مشارکت: سود علي

/00034/000/000
12
3%170/000800/000/00  

مالي شرايط الزم را براي منظور شودن در بهواي تموام شوده     الحساب به عنوان هزينه تأمی   اگر سود علي

الحساب از محل اعتبار  سود علي شود. دارايي در جريان ساخت نداشته باشد، به عنوان هزينه دوره ثبت مي

 . شود يو پرداخت م ی موردنظر تام ياشته یصتخص

 اسوت. در سررسوید سوود    هاي باال الحساب در طول عمر اوراق مشارکت همانند ثبت نحوه ثبت سود علي

ان اوراق مشوارکت  الحسواب باشود تفواوت آن بوه دارنودگ      شود اگر بیشتر از سود علي قطعي محاسبه مي

 شود. پرداخت مي

 شود. ثبت اي  رويداد به صورت زير است: در سررسید اوراق مشارکت پرداخت و تسويه مي

چنانچه بخشي از مبلغ شروش اوراق مشارکت به عنوان وديعه نزد بانک عامل نگهداري شود، حساب ودايع 

محول  از  ياشتيدر یالتهاي مالي تسه است به هنگام بازپرداخت اقساط و هزينه يهيبدشود.   نیز بستانکار مي

 شوند. شناسايي مي یزاي الزم ن بودجه يها ياشته مربوط، حساب یصاعتبار تخص

30/9/1386 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معی 
عنوان حساب 

 معی 
 مبلغ

   34ر000ر000ر000 دارايي درجريان تکمیل

 34ر000ر000ر000 بانک...  

 

29/12/1386 
   34ر000ر000ر000 دارايي درجريان تکمیل

 34ر000ر000ر000 بانک...  

 بستانکار بدهکار

 لغمب عنوان حساب معی  مبلغ عنوان حساب معی 

   800ر000ر000ر000 اوراق مشارکت پرداختني

 800ر000ر000ر000 بانک...  
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گاهي اوقات در قبال تعهدات تايید شده، اوراق مشارکت بوه اشوخا  واگوذار شوود. در ايو  صوورت       

 شود. عمومي ثبت مي رويدادهاي مالي مربوط بر اساس نظام حسابداري بخش

 (:67مثال )بند 

 :1نمونه 

 هايي از ذخاير مختلف در يک واحد گزارشگر است: ر اششاي نمونهيادداشت زي
 )ارقام به میلیون ريال(

 شرذ
 مبلغ

 ابتداي دوره

 ذخیره

 ايجادشده

 ذخیره

 استفاده شده

 ذخیره برگشت

 استفاده شده

 مانده

 پايان دوره

 1ر000 (100) (800) 900 1ر000 ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان

 2ر100 و (900) 1ر000 2ر000 ذخیره ...

 1ر200 (200) (100) 500 1ر000 ذخیره ...

 3ر500 و (2ر000) 500 5ر000 ذخیره ...

 7ر800 (300) (3ر800) 2ر900 9ر000 جمع

 :2نمونه 

گذارند.  هاي خود را وثیقه مي به عنوان مثال، واحدهاي گزارشگر به منظور اخذ وام تسهیالت مالي، دارايي

د نشانگر اي  مطلب باشد که در صورت قصور و يا ناتواني واحد، شرد اعتبوار دهنوده   توان اي  موضوع مي

هواي   توان در يادداشت تواند نسبت به مصادره اموال اقدام نمايد. اي  چنی  اطالعاتي را مي )مثالً بانک( مي

 ه است:اي از نحوه اششاي اسناد تضمیني يک شرکت نشان داده شد توضیحي اششا نمود. در زير نمونه

 هاي احتمالي در تاريخ صورت وضعیت مالي به شرذ زير است: بدهي

 شرذ
29/12/4×13 

 میلیون ريال

29/12/3×13 

 میلیون ريال

 1ر358ر874 1ر467ر060 ها اسناد تضمیني صادره به نفع بانک

 7ر827ر859 2ر029ر702 هاي بانکي صادره به نفع کارشرمايان و ديگران نامه اسناد تضمیني و ضمانت

 8ر637ر733 3ر496ر762 جمع

 



 
 

 

 

  55پیوست پیوست 

و و واگذاري واگذاري   ،،نحوه و زمان شناسايي اولیه، بركناري دايمينحوه و زمان شناسايي اولیه، بركناري دايمي

  هاي دولتهاي دولت  دارايـيدارايـيمحاسبه استهالک محاسبه استهالک 
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 مقدمه

هاي  ي صورت و لزوم تهيه 1394با عنايت به اجرايي شدن استانداردهاي حسابداري بخش عمومي از ابتداي سال    

هاي ثابت مشهود، موجودي ها و دارايي هاي نامشهود )موضوع  اين استانداردها، ضروري است داراييمالي بر اساس 

بندي و گزارش شوند. هدف اين  ( با روش يكساني، طبقه7و  6، 5ي  استانداردهاي حسابداري بخش عمومي شماره

 هاي فوق مي باشد. گزارشگري دارايي دستورالعمل ايجاد وحدت رويه واحدهاي گزارشگر در شناسايي و

باشند.  ها ملزم به طراحي برنامه اجرايي در اين خصوص مي هر يك از واحدهاي گزارشگر براي شناخت دارايي      

مورخ  290707/54اره )ابالغي طي نامه شم "نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی"مطابق  اين برنامه بايد

 شامل مراحل زير باشد:و ( 25/12/1397

 ها(؛ هاي نگهداري شده توسط واحد گزارشگر)ليست كردن دارايي سازي انواع دارايي مستند 

 ارزيابي صحت و كامل بودن اطالعات موجود در هر طبقه؛ 

 هاي مالي مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ ها و صورت تعيين طبقات دارايي كه در فهرست حساب 

 دارد؛تعيين رويه هاي حسابداري براي هر طبقه طبق استان 

 تعيين مانده افتتاحيه صحيح براي هر طبقه و 

 ها براي پشتيباني از الزامات مستمر  حسابداري تعهدي. استقرار سيستم 

 دارايي

دارايي، منبع تحت كنترلي است كه براي واحد گزارشگر داراي خدمات بالقوه و يا منافع اقتصاادي تتاي باشاد.          

كاه، تن منباع    شود كه داراي دو ويژگي باشد. نخست ايان  يك منبع درصورتي دارايي واحد گزارشگر محسوب مي

كه، خدمات و يا منافع  استفاده قرار گيرد و دوم اين داراي خدمات و يا منافع اقتصادي باشد كه بتواند در تينده مورد

اقتصادي حاصل از تن منبع، در تاريخ گزارشگري تحت كنترل واحد گزارشگر باشد و در نتيجه، واحاد گزارشاگر   

 توانايي دستيابي به تن خدمات و يا منافع اقتصادي و منع ديگران از دستيابي به تنها را داشته باشد.

 ها موجودي

 ها الف( تعريف موجودی   

 هايي هستند كه: ها، دارايي ، موجودي6ي  شمارهخش عمومي ببر اساس استاندارد حسابداري  

 شود؛ در فعاليت واحد گزارشگر مصرف مي (1

 شود؛ ي خدمات، خريداري شده و نگهداري مي به منظور ساخت محصول يا ارائه (2

 توليد قرار داردوي خدمات در فرتيند  به منظور ساخت محصول يا ارائه (3

 شود. براي فروش در روال عادي عمليات واحد گزارشگر نگهداري مي (4
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 ها  بندی موجودی ب( طبقه
      

 شوند كه عبارتند از: ي كلي زير تقسيم مي ها به چهار طبقه در حالت كلي موجودي   

مانند: ملزومات اداري. الزم د، شو مي  مصرف  گزارشگر واحد  فعاليت  هايي كه در موجودي موجودی ملزومات: .1

شوند.  بندي مي به ذكر است اموال مصرفي و اغلب اموال در حكم مصرفي، به عنوان موجودي ملزومات طبقه

درضمن اموال در حكم مصرفي مي تواند با توجه به ماهيت تنها حسب مورد در ساير طبقات منعكس گردد. 

درصد  0/3ها حداكثر  ز يك نوع كه مبلغ تحصيل تنهاي مصرفي خريداري شده در يك فاكتور و ا موجودي

مستقيما به تواند  ميباشد،  )قانون برگزاري مناقصات 3موضوع ماده ()سه دهم درصد( نصاب معامالت كوچك 

 شود. عنوان هزينه دوره شناسايي مي

  و نگهداري  شده  ، خريداري خدمات  يا ارائاه  محصول  منظور ساخت بههايي كه  موجودي موجودی مواد: .2

 . مانند مصالح نگهداري شده براي ساخت، بازسازي و تعمير و ترميم ساختمانشود مي

  نگهداري  گزارشگرواحد   عمليات  عادي  در روال يا توزيع  فروش  برايهايي كه  موجودي :موجودی کاال .3

هاي تنظيم  سازمان . مانند: اسناد رسمي دولتي، ذخاير استراتژيك و كاالهاي نگهداري شده توسطشود مي

 ي بازار و ساير كاالهايي كه براي جامعه ماهيت ويژه دارند. كننده

موجودي در راه ، امالك   شد. مانند: با هايي كه قابل انعكاس در طبقات باال نمي موجودي  ها: ساير موجودی .4

كل  اداره / سسههاي مربوط به طرح طاها. موجودي طرح طاها، خاص مو نگهداري شده براي فروش و موجودي

كل استاندارد از محل منابع مربوط اقدام به خريد هرنوع دارايي اعم  / اداره باشد. زماني كه موسسه استاندارد مي

نمايد، مادامي كه مورد تزمايش قرار  مثل وسايل نقليه(  مي)از مصرف شدني) مثل مواد غذايي( و غيرمصرفي

نامه و قوانين و مقررات  انجام تزمايش مربوط براساس اين شيوهگردد و پس از  نگرفته، در اين حساب ثبت مي

 شود. اموال دولتي و اوراق بهادار نسبت به تعيين تكليف تنها اقدام مي

الزم به ذكر است كاالهايي كه به غير از اين روند و از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي براي تزمايش در اختيار    

شود.  هاي اماني گزارش مي گيرد، به صورت انتظامي تحت عنوان موجودي مي كل استاندارد قرار / اداره موسسه

شود كه خريد و فروش امالك از  بندي مي ها طبقه امالك نگهداري شده براي فروش زماني جزو موجودي

هاي اصلي و مستمر واحد گزارشگر باشد. از تنجايي كه در بخش عمومي، فروش امالك نگهداري شده  فعاليت

بندي و گزارش  ها طبقه ها در سرفصل ساير دارايي زو فعاليت اصلي واحد گزارشگر نيست، اين گونه دارايياصوال ج

 شود. مي
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 ها نحوه و زمان شناسايي اوليه موجودی  ج(

را باه ارزش گاروه كارشناساي    1394هاي تحصيل شاده قبال از ساال     واحد گزارشگر مكلف است تمام موجودي    

و براسااس برناماه زماان بنادي     منتخب تن واحد )خالص ارزش فروش يا در صورت عدم وجود، ارزش جايگزيني( 

ناسي منتخب دستگاه اجرايي شناسايي نمايد. گروه كارش مشخص شده در نقشه راه اجراي كامل حسابداري تعهدي 

 بايد حداقل شامل نماينده ذيحساب يا مدير مالي، نماينده دستگاه اجرايي و يك نفر متخصص در حوزه مربوط باشد.

ها، واحاد گزارشاگر مكلاف اسات      با عنوان موجودي 6شماره  بديهي است طبق استاندارد حسابداري بخش عمومي

اي( يا ارزش منصافانه   را به بهاي تمام شده )مربوط به عمليات مبادله 1394هاي تحصيل شده از ابتداي سال  موجودي

تنهاا در پاياان هار دوره      شناسايي نمايد. به عالوه براي تسهيل در عملياات اجراياي،    اي( )مربوط به عمليات غيرمبادله

و ارزش جايگزيني بار   ي اقل بهاي تمام شده يا قاعده مالي رعايت قاعده اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش

 اساس اين استاندارد ضروري است.

 هاي ثابت مشهود دارايي

 های ثابت مشهود الف( تعريف دارايي
 

، اجاره به ديگران يا براي مقاصد ر توليد يا عرضه كاالها يا خدماتبه منظور استفاده د هايي هستند كه دارايي   

ي مالي مورد استفاده قرار گيرد.  انتظار مي رود بيش از يك دورهاداري توسط واحد گزارشگر نگهداري مي شود و 

ها با ماهيت و كاربرد مشابه در عمليات واحد گزارشگر  هاي ثابت مشهود ،گروهي از دارايي يك طبقه از دارايي

درصد )يك و نيم درصد(  5/1ها كمتر از  هاي ثابت مشهود تحصيل شده كه ارزش تحصيل تن باشد. دارايي مي

ها طبقه بندي  باشد، در سرفصل موجودي )قانون برگزاري مناقصات 3موضوع ماده (اب معامالت كوچك نص

 شود. مي

 های ثابت مشهود بندی دارايي ب( طبقه

 ها به شرح زير است:  بندي اين دسته از دارايي طبقه

 اثاثه و منصوبات؛ .1

 وسايل نقليه زميني و زيرزميني؛ .2

 ماشين تالت و تجهيزات؛ .3

 و مستحدثات؛ ساختمان .4

 زمين؛ .5

 اقالم گرانبها؛ .6

 هاي زيستي؛ دارايي .7
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 وسايل و ادوات دريايي )مانند انواع كشتي، قايق و ... ( ؛ .8

 وسايل و ادوات هوايي )مانند هواپيما، چرخبال و ...( ؛ .9

 ها؛ جاده .10

 تاسيسات؛ .11

 هاي توزيع و انتقال )برق، تب ، مخابرات و ... ( ؛ شبكه .12

 سدها؛ .13

 ميراث ملي؛ .14

 درجريان تكميل؛دارايي  .15

 اي و پرداخت بابت عمليات سرمايه پيش .16

 هاي ثابت مشهود. ساير دارايي .17
 اقالم گرانبها

ها و فلزات قيمتي) مانند طال، نقره، المااس و... ( و اناواع تابلوهااي نقاشاي،      اقالم گرانبها شامل جواهرات، سنگ      

قابال    هاا،  باشاد. باديهي اسات ايان دساته از داراياي       مجسمه، كتب خطي و ساير تثار هنري به استثناي موارد زير ماي 

 استهالك نيستند.

 نبها عبارتند از:موارد استثنا شده از اقالم گرا

 ي خريداري شده از محل طرح طاها يا ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقاوقي باراي تسات و     اقالم گرانبها

 / اداره كل استاندارد.  تزمايش به موسسه

 هااي ثابات    بخش عمومي با عنوان دارايي 5استاندارد شماره  7لغايت  5راث ملي موضوع بندهاي هاي مي دارايي

 .مشهود

 هاي نامشهود دارايي

 های نامشهود الف( تعريف دارايي

هستند كه ماهيت   هاي غيرپولي هاي نامشهود، دارايي ، دارايي 7براساس استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره    

 عيني ندارند. معيار الزم براي تشخيص دارايي نامشهود، وجود يكي از شرايط زير است:

صاورت   امتيااز، اجااره ياا مبادلااه )باه       منظور فروش، انتقال، اعطاي حق بتوان تن را بهالف( جدا شدني باشد، يعني 

 گزارشگر جدا كرد؛ يا جداگانه يا همراه با يك قرارداد، دارايي يا بدهي مرتبط( از واحد

ياا  ب( از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شود، صرف نظار از ايان كاه تياا چناين حقاوقي قابال انتقاال         

 خير. شدني از واحد گزارشگر يا ساير حقوق و تعهدات باشد يا جدا
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 های نامشهود بندی دارايي ب( طبقه
       

 هاي نامشهود به شرح زير است:  دارايي  طبقات اي از نمونه

 ؛اي افزار رايانه نرم (1

 سرقفلي؛   (2

 هاي اطالعاتي ؛ بانك  (3

 ؛ حق تاليف و اختراع (4

 ؛ فرانشيز و امتياز  حق (5

 جريان ايجاد و هاي نامشهود در دارايي (6

 ساير دارايي هاي نامشهود.  (7
 

 استیجاري داراييها و بهسازي در  استهالک دارايي  نحوه شناسايي اولیه، بركناري دايمي و واگذاري،

 نحوه و زمان شناسايي اولیه دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود -1

بهاي تمام »بايد بر اساس  استانداردهاي حسابداري مربوط به   1394سال هاي تحصيل شده از ابتداي  تمامي دارايي    

تحصايل شاده    1394شناسايي و گزارش شوند. ارزيابي و شناسايي دارايي هاي ثابت مشهودي كه قبل از ساال  « شده

ي، شايوه و  باشد(، براساس طبقه هاي داراي است )واحد گزارشگرامانت دهنده ملزم به شناسايي دارايي هاي اماني مي

 زمان شناسايي تنها متفاوت است.

 شناسايي هر كدام از دارايي هاي ثابت مشهود براساس طبقه بندي تنها به شرح زير است:  

های زيستي، وساايل و   آالت و تجهيزات، اقالم گرانبها، دارايي اثاثه و منصوبات، وسايل نقليه زميني و زيرزميني ، ماشين -1-1

هاا، تسسيساات،    نواع کشتي، قايق و...(، وسايل و ادوات هوايي )مثال هواييااا، خراباا  و ...(، جااده    ادوات دريايي )مثل ا

 های توزيع و انتقا  )برق، آب ، مخابرات و...( و سدها شبكه

با عنايت به اينكه استفاده از كارشناس رسمي و ارزياب مستقل داراي صالحيت حرفه اي، هزينه بار باوده و باا در        

ها براساس ارزيابي گاروه كارشناساي منتخاب دساتگاه      داراييگذاري  وديت منفعت و هزينه، ارزشنظر گرفتن محد

دستگاه اجرايي و يك نفر متخصص در حوزه مربوط(  اجرايي )حداقل شامل نماينده ذيحساب يا مدير مالي، نماينده

باشد، ارزيابي گروه كارشناسي منتخب دستگاه  1388ها  قبل از سال           شود. چنانچه تاريخ تحصيل اين دارايي انجام مي

 باشد: 1388گيرد و اگر تاريخ تحصيل تنها بعد از سال  اجرايي مبناي شناسايي قرار مي

ي  ي شااماره موضااوع بخشاانامهنظااام نااوين امااوال منقااول غيرمصاارفي  هااا كااه مشاامول  راياايالااف( تن دسااته از دا

اناد، ارزشايابي    با همان ارزشي كه درسامانه نظاام ناوين ثبات شاده     باشند،  مي 12/11/87مورخ   184002/21854/51

باه تييياد وزارت اماور    ي تنهاا   نوين كه لوح فشارده  هاي ثبت شده درسامانه نظام گردند. الزم به ذكر است دارايي مي
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اناد،   اقتصادي و دارايي يا اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان رسيده و منجر به كد رهگيري)اعالم وصول( شاده 

 نياز به ارزيابي مجدد ندارد. 

باشند ارزيابي گروه كارشناسي  نميمنقول غيرمصرفي  هايي كه مشمول نظام نوين اموال ب( درخصوص ساير دارايي

 گيرد. منتخب دستگاه اجرايي مالك عمل قرار مي

ود تحصايل و ايجااد شاده را    هاي ثابات مشاه   در راستاي اجراي اين بند واحد گزارشگر مكلف است تمامي دارايي  

با توجه باه روش هااي گفتاه شاده ارزياابي و در       و بندي نقشه راه اجراي كامل حسابداري تعهدي برنامه زمانمطابق 

 براساس حسابداري بخش عمومي ثبت نمايند.حساب هاي مربوط 

 سااتاان و مستحدثات، زمين، دارايي درجريان تكايل -2-1

هاي ثابت مشهود، تماامي دساتگاه    به منظور رعايت صرفه و صالح دولت و تسهيل در شناسايي اين دسته از دارايي   

تحصيل شده و يا درجريان تكميل ثات( ك )زمين ، ساختمان و مستحدهاي اجرايي مكلفند ارزش روز اراضي و امال

را براساس ارزش گروه كارشناسي منتخب دستگاه، تعياين نمايناد. بهااي تماام شاده ايان طبقاه از         1381قبل از سال 

اند، مشروط بار اينكاه باا ارزش روز داراياي تفااوت زياادي        تحصيل و ياتكميل شده 1381دارايي ها كه بعد از سال 

تكاافو ياا اتكااي اساناد و مادارك،       رك و مستندات موجود و درصورت نباود و ياا عادم   نداشته باشد، براساس مدا

 براساس ارزش گروه كارشناسي منتخب واحد گزارشگر تعيين خواهد شد. 

مطاابق   هاي ثابت مشهود تحصيل ويا ايجااد شاده را   در راستاي اجراي اين بند واحد گزارشگر مكلف است دارايي  

هاي گفته شاده ارزياابي و در حسااب     وبا توجه به روش اه اجراي كامل حسابداري تعهدي بندي نقشه ر برنامه زمان

 هاي مربوط براساس حسابداري بخش عمومي ثبت نمايند.

تواند نسبت به ارزيابي و شناسايي دارايي هاي تحصيل و يا ايجاد شده زودتر از موعد مقارر در   مي واحد گزارشگر   

هاي استهالك پذير، از تاريخ شناسايي و ثبت  ي استهالك دارايي يهي است زمان محاسبهبد بندهاي فوق اقدام نمايد.

 باشد. در دفاتر واحد گزارشگر مي

 ميراث ملي  -3-1

اقادام  ها  شناسايي اين دسته از دارايي واحدهاي گزارشگر مي تواند در صورت احراز معيارهاي شناخت نسبت به     

 هاي مالي الزامي مي باشد. هاي همراه صورت تنها در يادداشت صورت افشاي نمايد و در غيراين

 های نامشهود دارايي -4-1

حصايل شاود. شناساايي و    اي ت ياا عملياات غيرمبادلاه   اي  تواناد براسااس عملياات مبادلاه     هااي نامشاهود ماي    دارايي   

شود. سرقفلي زمااني   انجام مي 7هاي نامشهود براساس استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره  دارايي گيري اندازه

اي باشد. الزم به ذكر  يا عمليات غيرمبادلهاي  ات مبادلهشود كه حاصل از عملي بندي مي به عنوان دارايي نامشهود طيقه
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شود.  زارشگر به عنوان دارايي نامشهود شناسايي نميبراساس استاندارد يادشده، سرقفلي ايجاد شده در واحد گ است

براسااس نظار گاروه كارشناساي منتخاب دساتگاه        1394هااي نامشاهود تحصايل و ايجااد شاده قبال از ساال         دارايي

اجرايي)حداقل شامل نماينده ذيحساب يا مدير مالي، نماينده دستگاه اجرايي و يك نفر متخصص در حوزه مرباوط(  

بنادي نقشاه راه اجاراي     مطاابق برناماه زماان   ها را  حد گزارشگر مكلف است اين دسته از داراييشود. وا شناسايي مي

 هاي مربوط ثبت نمايد. در حساب كامل حسابداري تعهدي

 بركناري دايمي و واگذاري دارايي ها -2

وت مي باشد. در اين فرتيند اجرا و قوانين و مقررات حاكم بر، بركناري دايمي و واگذاري دارايي با يكديگر متفا   

ي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي و با در نظر گرفتن موارد زير،  خصوص واحد گزارشگر ضمن رعايت كليه

  ها و واگذاري تنها اقدام مي نمايد. نسبت به بركناري دايمي دارايي

 ها برکناری داياي دارايي  -1-2

است كه دارايي مورد نظر مازاد وناباب، اسقاط يا حادثه ديده  ها زماني امكان پذير بركناري دايمي دارايي   

شود كه براي واحد گزارشگر قابليت استفاده نداشته باشد( به منظور بركناري  گفته مي  باشد.)دارايي ناباب به دارايي

ها نسبت به اخذ  بندي صحيح دارايي دايمي، واحد گزارشگر مكلف است حسب مورد ضمن استفاده از طبقه

 مجوزهاي مربوط از وزارت امور اقتصادي و دارايي يا اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان اقدام نمايد. 

 ها واگذاری دارايي  -2-2

در چارچوب قوانين و  و 5ي  شماره حسابداري بخش عموميتواند بر اساس استاندارد  واحد گزارشگر مي   

هاي واگذاري دارايي  ها، مهمترين روش نمايد. انتقال و فروش داراييي در اختيار را واگذار  ها مقررات، دارايي

 شود. محسوب مي

 ها  الف( انتقا  دارايي

ن محاسبات عمومي قانو 110هايي كه در راستاي ماده  هاي واگذاري، انتقال دارايي است. دارايي يكي از روش   

ها موضوع بند هاي  مي گيرد به عنوان انتقال داراييبه صورت اماني در اختيار ساير واحدها قرار  1366كشور مصوب 

هاي يك واحد گزارشگر  شود. واگذاري دارايي محسوب نمي 5استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره  80تا  75

به ساير واحدها در چارچوب قوانين و مقررات پس از اخذ مجوز قبلي از وزارت امور اقتصادي و دارايي يا اداره كل 

 باشد.  پذير مي اقتصادي و دارايي استان، امكانامور 
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 ها ب( فروش دارايي

ساير "بندي داده و تحت سرفصل  دارايي هاي قابل فروش از زمان تصميم به فروش و اخذ مجوز مربوط، تغيير طبقه   

از صورت وضعيت ها پس ازتكميل فرتيند فروش و اخذ مجوزهاي مربوط ،  يابد. اين دارايي انعكاس مي  "ها دارايي

 شود. مالي واحدگزارشگر حذف مي

 هاي ثابت مشهود و نامشهود استهالک دارايي -3

منظور از مبلغ  عبارت است ازتخصيص سيستماتيك مبلغ استهالك پذير يك دارايي طي عمر مفيد تن. استهالك   

است. يكي از موارد اساسي در ير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده بهاي تمام شده دارايي يا سااستهالك پذير، 

ي يك دارايي در برگيرنده  باشد. در حالت كلي بهاي تمام شده ها، بهاي تمام شده مي ي استهالك دارايي محاسبه

باشد. براي  قيمت خريد وتمام مخارج مستقيم، الزم و ضروري براي رساندن دارايي به مرحله بهره برداري مي

 استفاده مي شود. اط مستقيموش هاي غيرجاري از ر استهالك دارايي

 ها،  رعايت موارد زير ضروري است: ي استهالك دارايي در محاسبه

در  "صفر" ها تن (اسقاط) باقيمانده باشد و ارزش مي ها دارايي پذير استهالك، مبلغ استهالك ي محاسبهماخذ  .1

 شود. نظر گرفته مي

برداري، در اختيار واحد  پذير تماده براي بهره استهالك  شود كه دارايي ي استهالك زماني شروع مي محاسبه .2

 مربوط قرارگيرد.

هاي استهالك پذير تا تاريخ بركناري دارايي، يعني زماني كه دارايي مازاد و بالاستفاده گردد  استهالك دارايي .3

 يابد. شود، ادامه مي نگهداري مي و يا براي واگذاري

ي استهالك  پذير لغايت پانزدهم ماه باشد، ماه مزبور در محاسبه استهالك  برداري دارايي چنانچه تاريخ بهره .4

 برداري ، ازابتداي ماه بعد خواهد بود. شود و در غير اين صورت تاريخ بهره منظور مي

 باشد. دهنده مي هاي اماني واگذارشده، با واحد گزارشگر امانت شناسايي و ثبت استهالك دارايي .5

 فيد نامعين نبايد مستهلك شود.دارايي نامشهود با عمر م .6

مخارج مربوط به تعميرات اساسي دارايي، در زمان انجام مخارج به ارزش دفتري )بهاي تمام شده دارايي پس  .7

شود. مخارج مربوط به  مانده دارايي، مستهلك مي از كسر استهالك انباشته تن( تن اضافه و طي عمرمفيد باقي

 پذير پس از پايان عمر مفيد دارايي، به عنوان هزينه دوره منظور مي شود. هاي استهالك تعميرات اساسي دارايي

استيجاري به عنوان دارايي غيرجاري در صورت وضعيت مالي واحد  داراييبهاي تمام شده بهسازي در  .8

كند،  برداري از دارايي را تعيين مي ي انتفاع و بهره كه مدت اجاره، دورهيابد. از تنجايي  گزارشگر، انعكاس مي
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هركدام كه  –واحد گزارشگر مكف است بهاي تمام شده بهسازي را طي مدت اجاره يا عمر مفيد بهسازي 

 به روش خط مستقيم مستهلك نمايد. -تر است كوتاه

نامه  ايت استانداردهاي مربوط و مطابق اين شيوهپذير، بارع اي استهالك هاي اجاره سرمايه استهالك دارايي .9

 شود. محاسبه مي

پذير تنها بطور كامل مستهلك شده، تا زمان  هايي كه مبلغ استهالك واحد گزارشگر مكلف است، دارايي .10

ها و دفاتر  بركناري دايمي و واگذاري دارايي، بهاي تمام شده و استهالك انباشته دارايي را در حساب

 د.نگهداري نماي

نامه و يا اصالح  ها در اين شيوه واحد گزارشگر مكلف است در صورت عدم پيش بيني روش استهالك دارايي .11

خزانه داري  -ها، مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي عمر مفيد وساير موارد مربوط به استهالك دارايي

 م اطالع دهد.  )اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار( جهت اقدام الز كل كشور

شود. جدول  استفاده ميمستقيم خط هاي ثابت مشهود و نامشهود از روش  براي محاسبه استهالك دارايي .12

 باشد: ها به شرح زير مي هاي ثابت مشهود و نامشهود بر اساس عمر مفيد برتوردي تن محاسبه استهالك دارايي

 رياستهالك پذ يها ييدارا
 روش استهالك

 سال( -)عمرمفيدمستقيم خط 

 گروه اثاثه و منصوبات
 3 انواع تبلت و گوشي تلفن همراه

ها، كمدها،صندلي، انواع مبلمان و كاناپه و  اموال و اثاثه اداري شامل انواع ميز، فايل

هاي اداري  نظاير تن، انواع رايانه)كيس و مانيتور( و وسايل جانبي، انواع مختلف ماشين

هاي پلي كپي، فتوكپي، تكثير، زيراكس و نظاير  ها، پرينتر، ماشين مانند ماشين حساب

صدور كارت، تست اسكناس، اسكناس شمار، پرفراژ چك، نوبت  هاي ه تن، دستگا

هاي اداري و تجهيزات وابسته و نظاير تن، وسايل ارتباطي  دهي، چك زني وساير ماشين

مانند تلفن و فاكس و نظاير تن،صوتي) مانند راديو و ضبط و نظاير تن(، وسايل برقي 

و نظاير تن، انواع اجاق گاز مانند جارو برقي،پنكه، هيتر، هود، توستر، مايكروفر 

معمولي، انواع لوازم خانگي و لوازم تشپزخانه و صنايع وابسته، تبسرد كن، يخ ساز، 

تبگرمكن، پكيج، كولرهاي تبي و نظاير تن و ساير اثاثه و منصوبات كه روش 

 هاي ديگر مشخص نشده است. در گروهاستهالك تنها 

 

تموزشي در زمان استفاده به حساب هزينه  هاي انواع ميز، صندلي و تخته كالس توجه:

 .شود منظور مي
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 رياستهالك پذ يها ييدارا
 روش استهالك

 سال( -خط مستقيم )عمرمفيد

انواع يخچال فريز و نظاير تن،گرمكن، اجاق گاز فردار و نظاير تن، انواع تلويزيون و 

هاي لباسشويي و  ماشيننظاير تن، انواع كولرهاي گازي و اسپيلت و نظاير تن، انواع 

 ظرفشويي

 

10 

 نقليه زميني و زيرزميني، وسايل و ادوات دريايي و هوايي وسايل

 5 هاي غيرموتوري و نظاير تن ها و سه چرخه انواع دوچرخه

 هاي موتوري ها، انواع سه و چهارچرخ انواع موتورسيكلت

بنزيني 

 كاربراتوري
6 

بنزيني 

 انژكتوري
8 

 12 برقي

 باس درون و برون شهري  بوس و ميدل انواع ميني

 10 ديزلي

 12 پايه گازسوز

 20 برقي

رسان، تمبوالنس و  انواع خودروي سواري)سواري،سواري كار، ون و استيشن(،  پول

 هاي برون شهري انواع اتوبوس
15 

 انواع اتوبوس درون شهري

 10 ديزلي

 12 پايه گازسوز

 20 برقي

 تن و نظاير تن 8/3وكاميونت با ظرفيت كمتر از انواع وانت 

 15 پايه گازسوز

بنزيني،دوگانه 

 سوز و ديزلي
14 

 22 نشاني، كشنده  و نظاير تن تن، كاميون،تتش 8/3انواع كاميونت با ظرفيت حداقل 

هاي مخصوص مواد معدني و نظاير تن كه صرفا براي حمل و نقل مواد در  انواع كاميون

 هاي عمومي رفت و تمد نمي كنند. معدن فعاليت دارند و معموال در جادهداخل محوطه 
10 

 30 تالت ريلي انواع قطار و ماشين

ها و كرجي ديزلي و موتوري بنزيني، انواع شناورها، انواع جت اسكي و نظاير  انواع قايق 

هيزات تن، تجهيزات جانبي وابسته به وسايل نقليه زميني، ادوات دريايي و هوايي ، تج

 سرويس و نگهداري، تعمير و غيره مربوط به گروه وسايل نقليه
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 رياستهالك پذ يها ييدارا
 روش استهالك

 سال( -خط مستقيم )عمرمفيد

 20 هاي مسافربري، باري سردخانه دار و نظاير تن ، كشتي  هاي نفتكش انواع كشتي

 10 انواع پاراگاليدر و نظاير تن

بال و  باري، مسافري، سم پاشي ونقشه برداري و تموزشي، انواع چرخانواع هواپيماي 

 كوپتر هلي
25 

 آالت و تجهيزات گروه ماشين

داري، تبزيان و ساير تجهيزات  انواع تجهيزات و ادوات كشاورزي، دامداري، مرغ

 تالت مربوط به ماشين
7 

انواع وسايل و تجهيزات بيمارستاني، اتاق عمل، دندانپزشكي و دامپزشكي، وسايل 

پزشكي و پاراكلينيكي شامل وسايل و تجهيزات مربوط به فيزيوتراپي، راديولوژي، 

 راديوتراپي، تزمايشگاهي و نظاير تن 

8 

 20 تالت كشاورزي مانند تراكتور، كمباين و نظايرتن انواع ماشين

تالت  تالت تهيه و توليد خوراك دام و طيور و مواد كنسانتره و نظايرتن، ماشين ماشين 

سازي، حفاري،  تالت ساختمان صنايع دخانيات و ساير موارد مشابه تن، انواع ماشين

تالت  ، ماشين، جوشكاري و جوش زني، اسكله سازيشهرسازي ، ابنيه، سدسازي

 برش و قيچي )مكانيكي، هاي پرس، ماشين شكن و نظاير تن، انواع بري، سنگ سنگ

 تالت  هاي ساخت ابزار و نظاير تن و ساير ماشين برقي و هيدروليكي( و ماشين

15 

انواع ماشين تالت راهسازي و راهداري مانند لودر، گريدر، برف روب و ساير موارد 

 سازي و نظاير تن سازي، برش و حروف هاي چاپ، مركب مشابه تن ، انواع ماشين
20 

 ها سااتاان

 30-80 ها  هاي با اسكلت بتني با تمام كاربري انواع ساختمان

 25-60 ها هاي با اسكلت فلزي با تمام كاربري انواع ساختمان

 15-35 ها كاربري تمام با تجري، بلوكي و ساير موارد مشابه هاي ساختمان انواع

 های زيستي  دارايي

و يا استفاده از محصوالت و خدمات با  مثل، اصالح نژادحيوانات زنده كه با هدف توليد 

 حفظ حيات دارايي زيستي ، نگهداري مي شود قابليت استفاده در بيش از يك سال را دارد.

هاي شيري و  انواع حيوانات براي اصالح نژاد مانند گاو، بز، ميش و ... انواع دام -

 حيوانات باغ وحش، حيوانات باري و مسابقه اي 

 مرغ هاي تخم گذار و شتر مرغ -

ها طبقه بندي شده و  اسپرم فريز شده حيوانات جهت اصالح نژاد، جزو موجودي توجه:

 به محض استفاده به هزينه منظور مي شود.
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 رياستهالك پذ يها ييدارا
 روش استهالك

 سال( -خط مستقيم )عمرمفيد

از محصوالت و خدمات با حفظ  گياهاني كه به قصد توليد كشاورزي و يا استفاده

 را سال يك از بيش در حيات دارايي زيستي نگهداري مي شودو قابل برداشت و استفاده

 .دارند

 هاي با بارميوه يا مغز ميوه كليه درختان و تاكستان -

 چمن طبيعي -

 

 

 

10 

6 

 نامشهود های دارايي
انواع نرم افزارهاي كاربردي مانند مالي محاسباتي، نرم افزار اموال و انبار و انواع 

 نرم افزارهاي وابسته به چاپ و تكثير و غيره 

 

10 

 متفرقه
 5 هاي ويژه نظافت و گردگير   وسايل ورزشي غيرموتوري، ماشين

 25 درياچه مصنوعي

 20 استخر

هاي  سالاند استهالك محاسبه شده سال جاري و  واحدهاي گزارشگر مكلف ،در راستاي ايجاد وحدت رويه .13

نمايند. بدين منظور با در نظر گرفتن بندهاي زير براي شناسايي خود شناسايي  1397قبل را در دفاتر سال 

شود.  بستانكار مي ....استهالک انباشته .بدهكار و حساب  ...هزينه ..هاي مربوط، حساب  استهالك سال جاري دارايي

هاي قبل  ( حسابداري بخش عمومي، براي شناسايي استهالك سال10همچنين مطابق استاندارد شماره )

 شود. بستانكار مي ...استهالک انباشته ..بدهكار و حساب  تعديالت سنواتيهاي مربوط، حساب  دارايي

واحد  اين اقالم از تاريخ ثبت در دفاتراستهالك  :1394ساختمان و مستحدثات تحصيل شده قبل از سال الف( 

تواند از حداكثر عمر مفيد  ها نمي محاسبه و عمر مفيد  برتوردي تن ( اين پيوست12بند )مطابق  گزارشگر،

 ، بيشتر باشد.جدول فوقها در  تعيين شده براي اين طبقه از دارايي

مشمول اليحه قانوني نحوه استفاده از  مبناي محاسبه استهالك كليه وسايل نقليه زميني و زير زميني كهب( 

 ها خواهد بود. شوراي انقالب، تاريخ ساخت تن 1358اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 

 شود: به شرح زير محاسبه ميمابقي دارايي هاي استهالك پذير  استهالكپ( 

 شمول نظام نوين اموال منقول استهالك تن دسته از دارايي هاي متعلق به واحدهاي گزارشگر كه م

باشند، از تاريخ  مي 12/11/1387مورخ  184002/21854/51ي  ي شماره غيرمصرفي موضوع بخشنامه

 خواهد بود.اموال منقول غيرمصرفي  برداري ثبت شده در سامانه نظام نوين بهره
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  ي از تاريخ نيز بايستاستهالك  دارايي هاي متعلق به واحدهاي گزارشگر غيرمشمول نظام نوين ياد شده

تواند از  ها نمي برتوردي تن هي است در اين حالت نيز عمر مفيدگردد. بديثبت در دفاتر محاسبه 

 حداكثر عمر مفيد تعيين شده براي تن طبقه از دارايي ها در شيوه نامه مربوط، بيشتر باشد.

 استیجاري داراييبهسازي در  -4 

تر از  برداري مطلوب هايي را براي مدت طوالني اجاره نمايد و براي استفاده و بهره چنانچه واحد گزارشگر دارايي   

، پارتيشن بندي و ...( روي تن انجام دهد به  اي )مانند ديواركشي دارايي اجاره شده با رضايت موجر مخارج سرمايه

جاري گويند، كه معموال در پايان مدت اجاره به موجر انتقال استي دارايياين گونه مخارج اصطالحا بهسازي در 

گيرد اما اجاره كننده  يابد. با توجه به اين كه مبلغ پرداختي بابت بهسازي توسط واحد گزارشگر صورت مي مي

بهاي را در مدت اجاره دارد، بنابراين  داراييباشد و وي تنها حق استفاده از بهسازي  )واحد گزارشگر( مالك تن نمي

هاي غيرجاري  استيجاري درصورت وضعيت مالي واحد گزارشگر در قالب دارايي داراييتمام شده بهسازي 

شود و  اي منظور مي اي باشد، مخارج بهسازي به حساب دارايي اجاره در صورتي كه اجاره سرمايه شود. گزارش مي

 گردد. نظور ميها م چنانچه اجاره عملياتي باشد، اين مخارج به حساب ساير دارايي

 مالحظات با اهمیت

از دستورالعملي   ها در پايان دوره مالي انبارگرداني الزامي باشد، در صورتي كه براي تعيين مانده حساب موجودي -1

 شود. كه متعاقبا اعالم خواهد شد براي اين موضوع استفاده مي

گيري  مراتع و ... كه تاكنون معياري براي اندازهها و  جنگل  هايي نظير ذخاير زيرزميني، اطالعات مربوط به دارايي -2

هاي  هاي توضيحي صورت بايد در يادداشت  ها در استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تجويز نشده است، تن

 مالي افشا گردد.

 تواند از سيستم دايمي يا ادواري استفاده نمايد. در اين راستا ها مي واحدهاي گزارشگر براي نگهداري موجودي -3

هاي اولين صادره از اولين وارده، ميانگين موزون يا شناسايي ويژه انجام  ها بر اساس روش ارزيابي موجودي

 شود. مي

هايي كه معموال قابل داد و ستد نيستند و كاالها و خدماتي كه براي يك پروژه خاص  بهاي تمام شده موجودي -4

 محاسبه شود.بايد به روش شناسايي ويژه  اند،  توليد و تفكيك شده

هايي نظير مهمات و تجهيزات نظامي، در اين دستورالعمل  با عنايت به محرمانه بودن اطالعات مربوط به دارايي -5

شود. بنابراين عدم انعكاس  بندي مي طبقه " هاي ثابت مشهود ساير دارايي"مهمات و تجهيزات نظامي درقسمت 

ز فع مسئوليت واحد گزارشگر در گزارشگري اين طبقه اهاي مالي بنا به تشخيص مقام مجاز، را تنها درصورت

 ها نخواهد بود. دارايي
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 مقدمه

و  (به عنوان جزیی از یک واحد گزارشگر)عاملین ذیحساب در راستای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از سوی    

ذیحساب در سه  حسابداری عاملین ها، مالی آنگیری و گزارشگری رویدادهای  به منظور ایجاد وحدت رویه در شناسایی، اندازه

نحوه ضمنا ای و حسابداری درآمدها تدوین گردیده است.  فصل با عناوین حسابداری عملیات جاری، حسابداری عملیات سرمایه

ای  حسابداری عملیات جاری و حسابداری عملیات سرمایهل وفصحسب مورد در جوه سپرده ومرتبط با رویدادهای مالی شناسایی 

  است. شدهبینی  پیش دستورالعملاین 

 شود. های این مجموعه مشترک بوده و شناسایی و گزارشگری رویدادها به صورت واحد و یکپارچه انجام می فهرست حساب   

های انتظامی و یا تفصیلی دیگری عالوه بر موارد  تهیه گزارش داخلی خود از حسابتوانند برای  عالوه عاملین ذیحساب می به

 مندرج در این دستورالعمل استفاده نمایند.

گردان  مربوط به استفاده از تنخواهای  بودجهعملکرد نگهداری مسئولیت  گردان پرداخت، تنخواه واگذار کنندهواحد  چنانچه   

حسابداری بخش ای مطابق نظام  های بودجه تواند از حساب نماید، عامل ذیحساب مربوط می یضذیحساب تفو به عاملرا پرداخت 

ثبت و نگهداری  در گردان پرداخت واحد واگذار کننده تنخواهولیت ئرافع مس بدیهی است این موضوع ؛دعمومی استفاده نمای

الزم به ذکر است، در صورتی که عامل ذیحساب . نظام حسابداری بخش عمومی نخواهد بود طبقای مربوط  های بودجه حساب

پذیر  توسط آن امکانر گبه نمایندگی از واحد گزارشگر دیای  های بودجه یک واحد گزارشگر محسوب شود، اعمال ثبت

مربوط رسمیت یافته و در یا مدیر مالی حسابداری عاملین ذیحساب با تایید ذیحساب و مدارک تمام اسناد همچنین باشد.  نمی

 شود. های مالی واحد گزارشگر منعکس می رت تایید، نتایج آن در صورتصو
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 تعاریف

موری است که با موافقت ذیحساب و به اعامل ذیحساب مکشور، قانون محاسبات عمومی  (36)ماده بر اساس   عامل ذیحساب:

اجرایی این ماده  نامه به موجب آیین صالحیت در مواردی که  اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد موجب حکم دستگاه

این قانون توسط ذیحساب به او  (31)ماده   های موضوع مسئولیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و همعین شد

کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت قانونی  .شود محول می

باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز  گردان پرداخت از ذیحساب می های محوله مجاز به دریافت تنخواه ود و یا ماموریتخ

 شوند. گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می تنخواه

حسابداری از طرف  گردان وجهی که از محل تنخواهکشور،  قانون محاسبات عمومی (27)ماده برابر  گردان پرداخت: تنخواه

ها در اختیار واحدها و یا  برای انجام برخی از هزینه ها مقامات مجاز از طرف آن  سسه و یاویس مئیید وزیر یا راذیحساب با ت

تدریج که  گیرد تا به قرار می ،گردان هستند دریافت تنخواه  های اجرایی آن مجاز به نامه و آیین مورینی که به موجب این قانونام

 .دارند شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت های مربوط انجام می هزینه
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 ها فهرست حساب

 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 هاي جاري دارايي

 نقد موجودی

  * بانکیبه تفکیک مشخصات حساب های  بــانـک وجــوه سـایــر مـنـابـع

اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع (، سال، به تفکیک  تنخـواه گــردان پرداخت بابت عملیات جاری

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

 ای تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه

  * واحد پولی به تفکیک صـنـدوق

اسناد دریافتنی حاصل  و ها حساب

 ای ازعملیات مبادله
 ها و اسناد دریافتنی حساب

به تفکیک نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، سال، اشخاص، مشخصات درآمد 

 ( و وضعیت مطالبات بندی بودجه )شماره طبقه
*  

اسناد دریافتنی حاصل  و ها حساب

 ای ازعملیات غیرمبادله
 حساب ها و اسناد دریافتنی

به تفکیک نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، سال، اشخاص، مشخصات درآمد 

 ( و وضعیت مطالبات بندی بودجه )شماره طبقه
*  

  * به تفکیک سال ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه موجودی ها موجودی

 ها پرداخت پیش
سال، اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفکیک  عملیات جاریپـیــش پــرداخــت بابت 

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

 پیش پـرداخت مواد و کاال 

 هاي غيرجاري دارايي

 های ثابت مشهود دارایی

  دارایی در جریان تکمیل
سال، اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفکیک 

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

  * به تفکیک سال ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

 ای پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه
سال، اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفکیک 

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

 ها سایر دارایی

  * اشخاصبه تفکیک  گردان جاری با واگذارنده تنخواه

  * اشخاصبه تفکیک  الحساب جاری بابت علی

  * پرداخت و اشخاص به تفکیک نوع پیش پرداخت پیشجاری بابت 

  * سال، اشخاص  ماهیت سپرده،به تفکیک  جاری بابت سپـرده

 هاي جاري بدهي

پرداختنی  اسناد و ها حساب

 ای حاصل از عملیات مبادله

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

و  پروژه -طرحموضوع بدهی و مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ 

 ردیف( / نوع سایر منابع

 * 

 بدهی به سایر واحدها
به تفکیک نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، سال، اشخاص و 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه مشخصات درآمد )شماره طبقه
 * 

 *  سال، اشخاص  ماهیت سپرده،به تفکیک  های پرداختنی سپرده

پرداختنی  اسناد و ها حساب

 ای حاصل از عملیات غیرمبادله

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

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه مشخصات درآمد )شماره طبقه
 * 

 بدهی به سایر واحدها

 بـیـمــه پـرداخـتـنـی های جاری سایر بدهی
سال، اشخاص و مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفکیک  

 و ردیف( / نوع سایر منابع پروژه -طرح اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/
 * 
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 های جاری سایر بدهی

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

پروژه و ردیف( / نوع  -مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ طرح

 سایر منابع

 سـایـر کـسـور پـرداخـتـنـی * 

 مـالـیـات پرداخـــتنی

 *  اشخاصبه تفکیک  گردان جاری با واگذارنده تنخواه

 *  اشخاصبه تفکیک  الحساب علیجاری بابت 

 *  اشخاصو پرداخت  به تفکیک نوع پیش پرداخت جاری بابت پیش

 ها هزينه

  * مرکز فعالیتبندی اقتصادی دولت و   ریز فصل طبقهبه تفکیک  بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه هـــزیــنـــه

 درآمدهاي شناسايي شده از طرف دولت

 دولتدرآمدهای 

بندی مربوط )شامل مالیات و عوارض،  درآمدها به تفکیک  طبقه

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

 و خسارات و سایر درآمدها(

به تفکیک نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر( و مشخصات درآمد 

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه )شماره طبقه

 * 

  * بـخشـودگـیتـخـفیـفات و 

 هاي انتظامي حساب

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

*  

 *  های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

سال، اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفکیک  الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامی های انتظامی حساب

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

*  

 *  الحساب بابت عملیات جاری علی -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

سال، اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفکیک  ای بابت عملیات سرمایهالحساب  علی -حساب انتظامی های انتظامی حساب

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

*   

 *   ای الحساب بابت عملیات سرمایه علی  -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

 کـنترل قـراردادها -حساب انتظامی انتظامیهای  حساب
 به تفکیک قرارداد، سال و اشخاص

*   

 *   کـنترل قـراردادها -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

اشخاص، مشخصات سال، نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفکیک  اسناد وصولی از عاملین ذیحساب -حساب انتظامی های انتظامی حساب

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

*   

 *   اسناد وصولی از عاملین ذیحساب -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

 گردان اسناد ارسالی به واگذارنده تنخواه –حساب انتظامی  حساب های انتظامی
 به تفکیک موضوع و اشخاص

*  

 *  گردان اسناد ارسالی به واگذارنده تنخواه –طرف حساب انتظامی  طرف حساب های انتظامی

سـال، اشـخاص، مشخصـات    نوع منابع )عمومی/ اختصاصـی/ سـایر منـابع(،    به تفکیک  پیـش پرداخت بابت عملیات جاری -حساب انتظامی های انتظامی حساب

 و ردیف( / نوع سایر منابعپروژه  -اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ طرح

*  

 *  پیـش پرداخت بابت عملیات جاری -طرف حساب انتظامی های انتظامی طرف حساب

سال، اشخاص، مشخصات نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(، به تفکیک  پیش پـرداخت مواد و کاال -حساب انتظامی های انتظامی حساب

 پروژه و ردیف( / نوع سایر منابع -طرحاعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ 

*  

 *  پیش پـرداخت مواد و کاال -حساب انتظامیطرف  های انتظامی طرف حساب

سال، اشخاص، موضوع بدهی نوع منابع )عمومی/ اختصاصی/ سایر منابع(،  به تفکیک ها و اسناد پرداختنی حساب -حساب انتظامی های انتظامی حساب

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

*  

 *  ها و اسناد پرداختنی حساب -حساب انتظامیطرف  های انتظامی طرف حساب
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 ها سطوح تفصيلي حساب حساب معين حساب كل
 ماهيت حساب

 بستانكار بدهكار

 های پـرداخـتنی سپـرده -حساب انتظامی های انتظامی حساب
 سال، اشخاص ماهیت سپرده،به تفکیک 

*  

 *  های پـرداخـتنی سپـرده -حساب انتظامیطرف  های انتظامی طرف حساب

هـای   ماهیت منابع )درآمد عمومی/ درآمـد اختصاصـی / واگـذاری دارایـی     به تفکیک منابع واریزی به مرکز -حساب انتظامی های انتظامی حساب

هـای   اختصاصی / واگذاری دارایـی ای  های سرمایه ای عمومی/ واگذاری دارایی سرمایه

 ( بندی بودجه مالی( و مشخصات منابع )شماره طبقه

*  

 *  منابع واریزی به مرکز -حساب انتظامیطرف  های انتظامی طرف حساب

مشخصات درآمد به تفکیک نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، سال، اشخاص،  ها و اسناد دریافتنی حساب -حساب انتظامی انتظامی های حساب

 (، نوع سایر منابع )اشخاص( و وضعیت مطالبات بندی بودجه )شماره طبقه

*  

 *  ها و اسناد دریافتنی حساب -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

نوع سایرمنابع، و به تفکیک نوع درآمد )عمومی/ اختصاصی/ سایر(، سال، اشخاص،  دریافت درآمد پیش -حساب انتظامی انتظامی های حساب

 ( / موضوع درآمد بندی بودجه مشخصات درآمد )شماره طبقه

*  

 *  دریافت درآمد پیش -طرف حساب انتظامی انتظامی های طرف حساب

 

 

  



 

 

 

حسابداری عملیات جاری 
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 گردان پرداخت به حساب عامل ذيحساب تنخواهواريز به هنگام دريافت اعالميه بانكي مبني بر  (:1ثبت شماره )

 "اشخاص "شود. الزم به ذكر است در ثبت فوق، سطح تفصيلي گردان رد وجوه سپرده نيز همانند ثبت فوق اعمال مي دريافت تنخواه   

 شود. گردان پرداخت تعيين مي واگذارنده تنخواه شخصها و اسناد پرداختني،  حساب

بدهي به واگذاركننده "درمورد ترتيب  به **و  *هاي  تها و اسنادپرداختني، از عالم منظور تسهيل تشخيص سطح معين حساب به   

 استفاده شده است. "ذينفعبدهي به اشخاص "و  "پرداختگردان  تنخواه

 
  ها پيش پرداختواگذاري (: 2ثبت شماره )

 پرداخت بابت عمليات جاري دريافت تضمين در قبال واگذاري پيش(: 2-1ثبت شماره )

 يابد. ، حساب انتظامي فوق و طرف حساب آن كاهش ميمنقضي شده پرداخت پيشميزان بديهي است به    

 رعايت قوانين و مقررات مربوطبه هنگام واگذاري پيش پرداخت به اشخاص با (: 2-2ثبت شماره )

 
 تنخواه گردان پرداخت(:3ثبت شماره )

 به هنگام واگذاري تنخواه گردان پرداخت(: 3-1ثبت شماره ) 

 

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانک وجـــوه سایر منابـــع  

 ** *ها و اسناد پرداختنی حساب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامیطرف   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پـیـش پــرداخــت بابت عـملیات جـاری

 ** بانک وجـــوه سایر منابـــع  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** گردان پـرداخـت بابت عـملیات جـاری تنخواه

 ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع    
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 پس از دريافت اسناد و مدارک مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت واگذار شده از عاملين ذيحساب(: 3-2ثبت شماره )

 شود. بديهي است پس از بررسي و تعيين تكليف اسناد و مدارک دريافتي مذكور، ثبت فوق تعديل مي   

 

 پس از  تاييد اسناد و مدارک مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت واگذار شده(: 3-3ثبت شماره )

 

 در صورت واريز نقدي تنخواه گردان پرداخت (: 3-4ثبت شماره )

 

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** اسناد وصولی از عاملین ذیحساب -حساب انتظامی

 ** اسناد وصولی از عاملین ذیحساب -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

   ** ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقه ها موجودی

   ** پیش پرداخت بابت عـملیات جـاری

 ** تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری   

 

   ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  

 

   ** الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامی

 ** الحساب بابت عملیات جاری علی -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانک وجـــوه سایر منابـع            

 ** گردان پـرداخـت بابت عـملیات جـاری تنخواه  
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 ها شناسايي موجودي(: 4ثبت شماره )

 ها شناسايي هزينه(: 5ثبت شماره )

 ها تسويه بدهي(: 6ثبت شماره )

 ها شناسايي كسور قانوني مربوط و تسويه خالص بدهي(: 6-1ثبت شماره )

 
 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقه ها موجودی

 ** پـیـش پــرداخــت بابت عـملیات جـاری  

**ها و اسناد پرداختنی حساب  
 ** 

 هاي دريافتي به ميزان كاهش تضمين

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 ** پـیـش پــرداخــت بابت عـملیات جـاری  

 ** **ها و اسناد پرداختنی حساب  

 هاي دريافتي به ميزان كاهش تضمين

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** **ها و اسـناد پـرداخـتـنـی حساب

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** مــالــیــات پـرداخـتـنـی  

 ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده  

 ** ـوه سایر منابــــــعبانک وجــ  
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 بانک دريافت وجوه سپردهو واريز وجوه سپرده به حساب  تسويه كسور مربوطبه هنگام (: 6-2ثبت شماره )

 شود. بدهكار مي "سپرده بابت جاري"، حساب مزبوربه ميزان واريز وجوه سپرده به حساب    

 الحساب ها به عنوان علي پرداخت بخشي از بدهي(: 7ثبت شماره )

 به عالوهشود.  الحساب مربوط ثبت مي آن معادل مبلغ ناخالص علي  اي و طرف حساب حساب انتظامي علي الحساب بابت عمليات سرمايه   

الزم به ذكر است، كسور قانوني بايد متناسب با  شود. ( اعمال مي6-2الحساب نيز همانند ثبت شماره ) پرداخت كسور قانوني مرتبط با علي

 شناسايي و در موعد قانوني مقرر تسويه و پرداخت گردد. مبلغ پرداختي

 الحساب و تسويه آن هاي مرتبط با علي پرداخت مابقي بدهي (:8ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی

   ** مــالــیــات پـرداخـتـنـی

   ** جاری بابت سپـرده

 ** وجـــوه سایر منابــعبانک   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** **ها و اسـناد پرداخـتنـی حساب

 ** پـرداخـتـنـیبــیـــمــه   

 ** مــالــیــات پـرداخـتـنـی  

 ** ســـپـــرده های پـرداخـتـنـی  

 ** ـــوه سـایـر منابــع بـانـک وج  

 

   ** الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامی

 ** الحساب بابت عملیات جاری علی -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** **ها و اسـناد پرداخـتنـی حساب

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** مــالــیــات پـرداخـتـنـی  

 ** ســـپـــرده های پـرداخـتـنـی  

 ** بـانـک وجـــوه سـایـر منابــع              
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 شود. مي اعمال( 6-2الحساب نيز همانند ثبت شماره ) پرداخت كسور قانوني مرتبط با تسويه علي 

 

 گردان پرداخت به واگذارنده آن ارسال اسناد و مدارک مرتبط با استفاده از تنخواه(: 9ثبت شماره )

شود. در صورت تاييد اين  گردان پرداخت به واگذارنده آن، ثبت فوق اعمال مي پس از ارسال اسناد و مدارک مرتبط با استفاده از تنخواه   

گردد. الزم به ذكر است در اين دستورالعمل از تكرار ثبت فوق  گردان پرداخت، ثبت فوق تعديل مي واگذارنده تنخواهاسناد و مدارک توسط 

 باشد. گردان الزامي مي خودداري شده است. بديهي است انجام ثبت فوق پس از ارسال اسناد و مدارک مربوط به واگذارنده تنخواه

 گردان مربوط توسط واگذارنده تنخواهو مدارک تاييد اسناد (: 10ثبت شماره )

 گردان مربوط توسط واگذارنده تنخواهو مدارک  تاييد اسنادپس از (: 10-1ثبت شماره )

 

   ** الحساب بابت عملیات جاری علی -طرف حساب انتظامی

 ** الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** گردان واگذارنده تنخواهبه  اسناد ارسالی -حساب انتظامی

 ** گردان به واگذارنده تنخواه اسناد ارسالی  -طرف حساب انتظامی   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ** و یا* ها و اسناد پرداختنی حساب

   ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده

 ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه  

 ** ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه موجودی  

 ** پرداخت بابت عـملیات جـاری پیش  

 ** سپـردهجاری بابت   

 

   ** الحساب بابت عملیات جاری علی -طرف حساب انتظامی

 ** الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامی  

 

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  
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هاي مرتبط با آن نيز در ثبت  گردان دريافتي ايجاد نموده و مورد تاييد قرار گيرد، حساب چنانچه عامل ذيحساب تعهدي مازاد بر تنخواه   

 شود. فوق اعمال مي

 هاي مربوط به منظور پيگيري و تسويه حسابهاي انتظامي  نگهداري حساب(: 10-2ثبت شماره )

 

 گردان پرداخت به حساب واگذارنده آن به هنگام واريز مانده تنخواه(: 11) ثبت شماره

 هاي قبل پرداخت دوره تسويه پيش(: 12ثبت شماره )

 هاي قبل پرداخت دوره به هنگام منقضي شدن پيش(: 12-1ثبت شماره )

   ** گردان به واگذارنده تنخواه اسناد ارسالی -طرف حساب انتظامی

 ** گردان به واگذارنده تنخواه اسناد ارسالی -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ معينعنوان حساب 

   ** پرداخت بابت عـملیات جـاری پیش  -حساب انتظامی

   ** الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامی

   ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب  -حساب انتظامی

   ** های پـرداخـتنی سپـرده -حساب انتظامی

 ** پرداخت بابت عـملیات جـاری پیش  -طرف حساب انتظامی  

 ** الحساب بابت عملیات جاری علی -طرف حساب انتظامی  

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامیطرف   

 ** ها و اسناد پرداختنی حساب  -طرف حساب انتظامی  

 ** های پـرداخـتنی سپـرده -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** *ها و اسناد پرداختنی حساب

 ** بانک وجـــوه سایر منابـع              

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

   ** ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه موجودی

 ** پرداخت جاری بابت پیش  
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 گردان در صورت تاييد اسناد و مدارک مربوط توسط واگذارنده تنخواه(: 12-2ثبت شماره )

 
 هاي قبل پرداخت دوره واريز نقدي پيش (:13ثبت شماره )

 هاي قبل پرداخت دوره واريز پيش مبني بربه هنگام وصول اعالميه بانكي (: 13-1ثبت شماره )

 
 گردان حساب واگذارنده تنخواه پس از واريز وجوه فوق به(: 13-2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پرداخت جاری بابت پیش

 ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه  

 ** ها دارایینامه  بندی شیوه ها به تفکیک طبقه موجودی  

 

   ** پرداخت بابت عـملیات جـاری پیش -طرف حساب انتظامی

 ** پرداخت بابت عـملیات جـاری پیش  -حساب انتظامی  

 

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانک وجـــوه سایر منابـع            

 ** پرداخت جاری بابت پیش  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پرداخت جاری بابت پیش

 ** بانک وجـــوه سایر منابـع              

 

   ** پرداخت بابت عـملیات جـاری پیش -طرف حساب انتظامی

 ** جـاریپرداخت بابت عـملیات  پیش -حساب انتظامی  

 

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  
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 هاي قبل الحساب دوره تسويه علي(: 14ثبت شماره )

 و تسويه آن هاي قبل دوره الحساب هاي مرتبط با علي پرداخت مابقي بدهي :(14-1)ثبت شماره 

 شود. ( اعمال مي6-2الحساب نيز همانند ثبت شماره ) پرداخت كسور قانوني مرتبط با تسويه علي 

 گردان در صورت تاييد اسناد و مدارک مربوط توسط واگذارنده تنخواه (:14-2ثبت شماره )

 
 هاي قبل الحساب دوره واريز نقدي علي(: 15ثبت شماره )

 هاي قبل الحساب دوره عليواريز مبني بربه هنگام وصول اعالميه بانكي (: 15-1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** الحساب جاری بابت علی

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** مــالــیــات پـرداخـتـنـی  

 ** ســـپـــرده های پـرداخـتـنـی  

 ** بـانـک وجـــوه سـایـر منابــع              

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** **ها و اسناد پرداختنی حساب

   ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده

 ** الحساب جاری بابت علی  

 ** جاری بابت سپـرده  

 

   ** الحساب بابت عملیات جاری علی -طرف حساب انتظامی

 ** الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامی  

 

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب -طرف حساب انتظامی

 ** ها و اسناد پرداختنی حساب -انتظامیحساب   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانک وجـــوه سایر منابـع 

 ** الحساب جاری بابت علی  
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 گردان پس از واريز وجوه فوق به حساب واگذارنده تنخواه(: 15-2ثبت شماره )

 
 هاي قبل تسويه بدهي دوره(: 16ثبت شماره )

 هاي قبل دوره شناسايي شده در به هنگام تسويه بدهي(: 16-1ثبت شماره )

 شود. ( اعمال مي6-2نيز همانند ثبت شماره ) قبل هاي دوره بدهيپرداخت كسور قانوني مرتبط با تسويه    

 گردان پس از تاييد اسناد و مدارک مربوط توسط واگذارنده تنخواه(: 16-2ثبت شماره )

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** الحساب علی جاری بابت

 ** بانک وجـــوه سایر منابـع   

 

   ** الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامیطرف 

 ** الحساب بابت عملیات جاری علی -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** گردان جاری با واگذارنده تنخواه

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** مــالــیــات پـرداخـتـنـی  

 ** ســـپـــرده های پـرداخـتـنـی  

 ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع    

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** *ها و اسناد پرداختنی حساب

   ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده

 ** گردان واگذارنده تنخواه باجاری   

 ** جاری بابت سپـرده  

 

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب -طرف حساب انتظامی

 ** ها و اسناد پرداختنی حساب -حساب انتظامی  



 
 

 
 

 

ایحسابداری عملیات سرمایه 
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 گردان پرداخت به حساب عامل ذيحساب تنخواهواريز به هنگام دريافت اعالميه بانكي مبني بر  (:1ثبت شماره )

 "اشخاص "الزم به ذكر است در ثبت فوق، سطح تفصيلي شود. گردان رد وجوه سپرده نيز همانند ثبت فوق اعمال مي دريافت تنخواه   

 شود. پرداخت تعيين مي گردان تنخواهها و اسناد پرداختني، شخص واگذارنده  حساب

بدهي به واگذاركننده "ترتيب درمورد  به **و  *هاي  ها و اسنادپرداختني، از عالمت منظور تسهيل تشخيص سطح معين حساب به   

 استفاده شده است. "بدهي به اشخاص ذينفع"و  "گردان پرداخت تنخواه

 به هنگام انعقاد قرارداد (:2شماره ) ثبت

 شود. چنانچه مبلغ قرارداد تغيير نمايد، ثبت فوق نيز تعديل مي     

 ها پيش پرداخت(: 3ثبت شماره )

 اي سرمايهدريافت تضمين در قبال واگذاري پيش پرداخت بابت عمليات  (:3-1) شمارهثبت 

 يابد. پرداخت، حساب انتظامي فوق و طرف حساب آن كاهش مي بديهي است به هنگام مستهلک نمودن پيش   

 به هنگام واگذاري پيش پرداخت به اشخاص با رعايت قوانين و مقررات مربوط(: 3-2ثبت شماره )

وجه مربوط توسط واحد گزارشگر به طور مستقيم از سوي فروشنده به اشخاص ذينفع مجاز واگذار شود و  ها به كه موجودي در صورتي -1

 شود. فروشنده مذكور پرداخت گردد، اين رويداد به صورت فوق شناسايي مي

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع  

 ** *ها و اسناد پرداختنی حساب  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** کنترل قراردادها -حساب انتظامی

 ** کنترل قراردادها -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دریافتیهای  تضمین  -حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ حساب معينعنوان 

   ** ای سرمایهپـیـش پــرداخــت بابت عـملیات 

   ** 1پــرداخـت مــواد و کـــاال پیش 

 ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع              
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 ها به اشخاص با رعايت قوانين و مقررات مربوط پرداخت از محل موجودي واگذاري پيش(: 3-3) شمارهثبت 

 تنخواه گردان پرداخت(:4ثبت شماره )

 به هنگام واگذاري تنخواه گردان پرداخت(: 4-1) شمارهثبت 

 پس از دريافت اسناد و مدارک مربوط به استفاده از تنخواه گردان پرداخت واگذار شده از عاملين ذيحساب(: 4-2) شمارهثبت 

 شود. بديهي است پس از بررسي و تعيين تكليف اسناد و مدارک دريافتي مذكور، ثبت فوق تعديل مي   

 تنخواه گردان پرداخت واگذار شدهپس از تاييد اسناد مربوط به استفاده از (: 4-3) شمارهثبت 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پــرداخـت مــواد و کـــاالپیش 

 ** ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقه ها موجودی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ای سرمایهگردان پـرداخـت بابت عـملیات  تنخواه

 ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع    

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** اسناد وصولی از عاملین ذیحساب -حساب انتظامی

 ** اسناد وصولی از عاملین ذیحساب -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 

   ** ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

   ** ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقهها  موجودی

   ** مــواد و کاالپــیــش پــرداخـت 

   ** ای پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه

 ** ای تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه  

 

   ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  

 

   ** ای الحساب بابت عملیات سرمایه علی -حساب انتظامی

 ** ای الحساب بابت عملیات سرمایه علی -طرف حساب انتظامی  
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 در صورت واريز نقدي تنخواه گردان پرداخت (:4-4ثبت شماره )

 ها شناسايي موجودي(: 5ثبت شماره )

 
 شناسايي دارايي در جريان تكميل (:6ثبت شماره )

مبلغ دارايي در جريان تكميل معادل ناخالص تعهدات تاييد شده به عالوه مبلغ بيمه سهم كارفرما و ماليات و عوارض ارزش افزوده    

معين منطبق اي ايجاد شود و منجر به ايجاد يک قلم دارايي  هاي سرمايه ضمنا در صورتي كه تعهداتي از محل اعتبار تملک دارايي. باشد مي

اي با ماهيت هزينه(، به عنوان مثال مخارج طرح  هاي سرمايه با تعريف استانداردهاي حسابداري بخش عمومي نگردد )اعتبار تملک دارايي

 ا به عنوان هزينه شناسايي نمايد.بايد مخارج يادشده رعامل ذيحساب رساني،  آب هاي باروري ابرها يا طرح

 

 

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانک وجـــوه سایر منابـع            

 ** ای سرمایهگردان پـرداخـت بابت عـملیات  تنخواه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقه ها موجودی

 ** ای پـیـش پــرداخــت بابت عـملیات سرمایه  

**ها و اسناد پرداختنی حساب  
 ** 

 هاي دريافتي تضمينبه ميزان كاهش 

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** تـکـمیـل جــریـاندارایــی در 

 ** ای پــرداخــت بابت عـملیات سرمایهپـیـش   

 ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال  

 ** ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه موجودی  

 ** **ها و اسناد پرداختنی حساب  

 هاي دريافتي به ميزان كاهش تضمين

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  
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 هاي ثابت مشهود و نامشهود دارايي شناسايي (:7ثبت شماره )

 

 ها تسويه بدهي (:8ثبت شماره )

 ها ر قانوني مربوط و تسويه خالص بدهيوشناسايي كس(: 8-1شماره ) ثبت

تملرک  هراي   چنانچه طبق قوانين و مقررات مربوط عامل ذيحساب مكلف به شناسايي و كسر ماليات )مانند ماليات حقوق كاركنان طررح    

 شود. اي( باشد، در ثبت مالي فوق حساب ماليات پرداختني نيز بستانكار مي هاي سرمايه دارايي

 

 بانک دريافت وجوه سپردهو واريز وجوه سپرده به حساب  به هنگام تسويه كسور مربوط(: 8-2ثبت شماره )

 شود. بدهكار مي "سپرده بابت جاري"، حساب مزبوربه ميزان واريز وجوه سپرده به حساب است  ذكرالزم به    

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها رایینامه دا بندی شیوه ها به تفکیک طبقه دارایــی

 ** ای پـیـش پــرداخــت بابت عـملیات سرمایه  

 ** **ها و اسناد پرداختنی حساب  

 دريافتيهاي  به ميزان كاهش تضمين

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** **اسـناد پـرداخـتـنـیها و  حساب

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده  

 ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع              

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پــرداخـــــــتنی بــیـــمــه

   ** جاری بابت سپـرده

 ** بانک وجـــوه سایر منابــع              
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 الحساب ها به عنوان علي پرداخت بخشي از بدهي (:9ثبت شماره )

 عرالوه  بره  شود. الحساب مربوط ثبت مي آن معادل مبلغ ناخالص علي  اي و طرف حساب الحساب بابت عمليات سرمايه حساب انتظامي علي   

كسور قانوني بايد متناسرب برا   الزم به ذكر است  شود. مي( اعمال 8-2الحساب نيز همانند ثبت شماره ) پرداخت كسور قانوني مرتبط با علي

 مبلغ پرداختي شناسايي و در موعد قانوني مقرر تسويه و پرداخت گردد.

 الحساب تسويه علي (:10شماره ) ثبت

 شود. ( اعمال مي8-2الحساب نيز همانند ثبت شماره ) تسويه عليپرداخت كسور قانوني مرتبط با 

 

 

 

 

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** **ها و اسـناد پرداخـتنـی حساب

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده  

 ** بـانـک وجـــوه سـایـر منابــع              

 

   ** ای سرمایه الحساب بابت عملیات  علی -حساب انتظامی

 ** ای سرمایه الحساب بابت عملیات  علی -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** **ها و اسـناد پرداخـتنـی حساب

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده  

 ** بـانـک وجـــوه سـایـر منابــع              

 

   ** ای سرمایهالحساب بابت عملیات  علی -حساب انتظامیطرف 

 ** ای سرمایه الحساب بابت عملیات  علی -حساب انتظامی  
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 گردان پرداخت به هنگام ارسال اسناد و مدارک به واگذارنده تنخواه(: 11ثبت شماره )

شود. در صورت تاييد اين  گردان پرداخت به واگذارنده آن، ثبت فوق اعمال مي پس از ارسال اسناد و مدارک مرتبط با استفاده از تنخواه   

گردد. الزم به ذكر است در اين دستورالعمل از تكرار ثبت فوق  تعديل ميگردان پرداخت، ثبت فوق  اسناد و مدارک توسط واگذارنده تنخواه

 باشد. گردان الزامي مي خودداري شده است. بديهي است انجام ثبت فوق پس از ارسال اسناد و مدارک مربوط به واگذارنده تنخواه

 

 گردان مربوط توسط واگذارنده تنخواهو مدارک تاييد اسناد (: 12ثبت شماره )

 گردان مربوط توسط واگذارنده تنخواهو مدارک  پس از تاييد اسناد(: 12-1شماره )ثبت 

هاي مرتبط با آن نيز در ثبت  گردان دريافتي ايجاد نموده و مورد تاييد قرار گيرد، حساب چنانچه عامل ذيحساب تعهدي مازاد بر تنخواه   

 شود. فوق اعمال مي

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** گردان به واگذارنده تنخواه اسناد ارسالی -حساب انتظامی

 ** گردان به واگذارنده تنخواه اسناد ارسالی -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ** و یا* ها و اسناد پرداختنی حساب

   ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده

 ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل   

 ** ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی  

 ** ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقهها  موجودی  

 ** ای پــیــش پــرداخـت بـابـت عملیات سرمایه  

 ** جاری بابت سپـرده  

 

   ** ای رمایهالحساب بابت عملیات س علی -طرف حساب انتظامی

 ** ای سرمایه الحساب بابت عملیات علی -حساب انتظامی  

 

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی  

 

   ** گردان به واگذارنده تنخواه اسناد ارسالی -طرف حساب انتظامی

 ** گردان به واگذارنده تنخواه اسناد ارسالی -حساب انتظامی  
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 هاي مربوط هاي انتظامي به منظور پيگيري و تسويه حساب نگهداري حساب (:12-2ثبت شماره )

 

 گردان پرداخت به حساب واگذارنده آن به هنگام واريز مانده تنخواه (:13شماره ) ثبت

 

 هاي قبل پرداخت دوره تسويه پيش(: 14ثبت شماره )

 هاي قبل پرداخت دوره به هنگام منقضي شدن پيش(: 14-1ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ معينعنوان حساب 

   ** ای سرمایه پرداخت بابت عـملیات پیش -حساب انتظامی

   ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال -حساب انتظامی

   ** ای الحساب بابت عملیات سرمایه علی -حساب انتظامی

   ** های دریافتی تضمین -حساب انتظامی

   ** اسناد پرداختنیها و  حساب -حساب انتظامی

   ** های پـرداخـتنی سپـرده -حساب انتظامی

 ** ای پرداخت بابت عـملیات سرمایه پیش -طرف حساب انتظامی  

 ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال -طرف حساب انتظامی  

 ** ای الحساب بابت عملیات سرمایه علی -طرف حساب انتظامی  

 ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی  

 ** ها و اسناد پرداختنی حساب -حساب انتظامیطرف   

 ** های پـرداخـتنی سپـرده -طرف حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** *ها و اسناد پرداختنی حساب

 ** بانک وجـــوه سایر منابـع   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل 

   ** ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی

   ** ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقهها  موجودی

 ** پرداخت جاری بابت پیش  
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 گردان در صورت تاييد اسناد و مدارک مربوط توسط واگذارنده تنخواه(: 14-2ثبت شماره )

 
 هاي قبل دوره پرداخت واريز نقدي پيش(: 15ثبت شماره )

 هاي قبل دوره پرداخت واريز پيش مبني بربه هنگام وصول اعالميه بانكي  (:15-1شماره ) ثبت

 
 گردان پس از واريز وجوه فوق به حساب واگذارنده تنخواه (:15-2شماره ) ثبت

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پرداخت جاری بابت پیش

 ** دارایــی در جــریـان تـکـمیـل   

 ** ها نامه دارایی بندی شیوه ها به تفکیک طبقه دارایی  

 ** ها نامه دارایی بندی شیوه به تفکیک طبقهها  موجودی  

 

   ** ای پرداخت بابت عـملیات سرمایه پیش -طرف حساب انتظامی

 ** ای پرداخت بابت عـملیات سرمایه پیش -حساب انتظامی  

 

   ** پــیــش پـرداخـت مــواد و کاال -طرف حساب انتظامی

 ** پــیــش پــرداخـت مــواد و کاال -حساب انتظامی  

 

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** های دریافتی تضمین -انتظامیحساب   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانک وجـــوه سایر منابـع 

 ** پرداخت جاری بابت پیش  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** پرداخت جاری بابت پیش

 ** وجـــوه سایر منابـع بانک  

 

   ** ای عـملیات سرمایهپرداخت بابت  یشپ -طرف حساب انتظامی

 ** ای پرداخت بابت عـملیات سرمایه پیش -حساب انتظامی  
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 هاي قبل الحساب دوره تسويه علي(: 16ثبت شماره )

 هاي قبل و تسويه آن الحساب دوره هاي مرتبط با علي پرداخت مابقي بدهي (:16-1ثبت شماره )

 شود. ( اعمال مي8-2الحساب نيز همانند ثبت شماره ) پرداخت كسور قانوني مرتبط با تسويه علي

 

 گردان در صورت تاييد اسناد و مدارک مربوط توسط واگذارنده تنخواه (:16-2ثبت شماره )

 

 

 

   ** پـیـش پـرداخـت مـواد و کاال -طرف حساب انتظامی

 ** پـیـش پـرداخـت مـواد و کاال -حساب انتظامی  

 

   ** های دریافتی تضمین -طرف حساب انتظامی

 ** دریافتیهای  تضمین -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** الحساب جاری بابت علی

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده  

 ** بـانـک وجـــوه سـایـر منابــع   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** **ها و اسناد پرداختنی حساب

   ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده

 ** الحساب جاری بابت علی  

 ** جاری بابت سپـرده  

 

   ** ای سرمایه الحساب بابت عملیات علی -طرف حساب انتظامی

 ** ای بابت عملیات سرمایه الحساب علی -حساب انتظامی  

 

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب -طرف حساب انتظامی

 ** ها و اسناد پرداختنی حساب -حساب انتظامی  
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 هاي قبل الحساب دوره واريز نقدي علي(: 17شماره ) ثبت

 قبلهاي  الحساب دوره واريز علي مبني بربه هنگام وصول اعالميه بانكي  (:17-1) شمارهثبت 

 

 گردان پس از واريز وجوه فوق به حساب واگذارنده تنخواه (:17-2شماره ) ثبت

 

 هاي قبل تسويه بدهي دوره (:18شماره ) ثبت

 هاي قبل دورهبه هنگام تسويه بدهي (: 18-1شماره ) ثبت

 شود. ( اعمال مي6-2قبل نيز همانند ثبت شماره ) هاي دوره پرداخت كسور قانوني مرتبط با تسويه بدهي   

 

 

 

 

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بانک وجـــوه سایر منابـع 

 ** الحساب جاری بابت علی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** الحساب جاری بابت علی

 ** بانک وجـــوه سایر منابـع   

 

   ** ای سرمایهالحساب بابت عملیات  علی -طرف حساب انتظامی

 ** ای سرمایهالحساب بابت عملیات  علی -حساب انتظامی  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** گردان جاری با واگذارنده تنخواه

 ** بــیـــمــه پـرداخـتـنـی  

 ** های پـرداخـتـنـی ســـپـــرده  

 ** بانک وجـــوه سایر منابــــــع    
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 گردان مربوط توسط واگذارنده تنخواه و مدارک پس از تاييد اسناد (:18-2ثبت شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** *ها و اسناد پرداختنی حساب

   ** پـرداخـتـنـیهای  ســـپـــرده

 ** گردان جاری با واگذارنده تنخواه  

 ** جاری بابت سپـرده  

 

   ** ها و اسناد پرداختنی حساب -طرف حساب انتظامی

 ** ها و اسناد پرداختنی حساب -حساب انتظامی  



 

 

 

حسابداری درآمدها 
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 واحد گزارشگر به نمايندگي از مرتبط با درآمدهاي تحقق يافتهشناسايي مطالبات (: 1ثبت شماره )

درآمدهاي تحقق يافته و مطالبات  گزارش در پايان هر ماه به منظور شناسايي درآمدهاي مزبور در دفاتر واحد گزارشگر، عاملين ذيحساب بايد   

واحد گزارشگر، نسبت به خارج  فاترددر  و درآمدها شناسايي اين مطالبات مبني بر نموده و پس از دريافت تاييديهرا به واحد مربوط ارسال خود 

 ( اين فصل اقدام نمايد.4ها مطابق ثبت شماره ) نمودن حساب

 در صورت ارايه تخفيف و بخشودگي به اشخاص(: 2ثبت شماره )

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** تـخـفیـفات و بـخشـودگـی

 ** ها و اسـناد دریـافـتـنی  حساب  

 

 1به حساب واحد مربوطشناسايي شده در صورت دريافت اعالميه بانكي مبني بر واريز مطالبات (: 3ثبت شماره )

واحد اعالميه بانكي واريز اين مطالبات به حساب  ،يافته به واحد گزارشگر تحققچنانچه پيش از ارسال گزارش مطالبات مرتبط با درآمدهاي    

آن به حساب واحد ه وو واريز وجدرآمد تحقق ي كه در صورتبه عالوه . نمايند لاثبت فوق را اعمبايد ذيحساب  ينعامل ،شودگزارشگر دريافت 

منابع واريزي  – انتظامي حساب تنها شود و نميدر دفاتر عاملين ذيحساب شناسايي ( اعمال 2( و )1شماره )هاي  ثبتگزارشگر همزمان باشد، 

 .شد خواهد بسته مالي سال پايان در فوق انتظامي است حساب ذكر به الزمگردد.  به مركز و طرف حساب آن طبق ثبت فوق اعمال حساب مي

 

 

                                                           
( قانون احکام دایمی 20( قانون برنامه ششم توسعه و بند )الف( ماده )17( قانون برنامه پنجم توسعه، بند )ب( ماده )94رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل موضوع ماده )  1

 باشد.وصول هرگونه درآمد، توسط واحد مربوط ضروری می های متمرکز دولتی نزد بانک مرکزی و صدور شناسه پرداخت برای های توسعه کشور در خصوص نگهداری حساب برنامه

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** ها و اسـناد دریـافـتـنی  حساب

 ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

 ** ها و اسـناد دریـافـتـنی  حساب  

 

   ** منابع واریزی به مرکز  –حساب انتظامی 

 ** منابع واریزی به مرکز  –طرف حساب انتظامی   
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مطالبات مبني بر شناسايي اين دريافت تاييديه ارسال گزارش مطالبات و درآمدهاي تحقق يافته به واحد گزارشگر و پس از (: 4ثبت شماره )

 مربوطدر دفاتر واحد  درآمدها و

نسبت به خارج ذيحساب بايد  ين، عاملو دريافت تاييديه آن يافته در دفاتر واحد گزارشگر تحققدرآمدهاي و شناسايي مطالبات  ازپس    

با استفاده از حساب مطالبات را اين اطالعات مربوط به و نموده طبق ثبت فوق اقدام و مطالبات مربوط به آن  درآمدهاي شناسايي شدهنمودن 

 نگهداري نمايند.ها و اسناد دريافتني و طرف حساب آن  حساب  - انتظامي

 

به حساب ها و اسناد دريافتني  حساب -مرتبط با حساب انتظامي  مطالباتدريافت اعالميه بانكي مبني بر واريز در صورت (: 5ثبت شماره )

 واحد مربوط

ها و اسناد دريافتني و طرف حساب آن  حساب –ثبت شده تحت عنوان حساب انتظامي واريز مطالبات دريافت اعالميه بانكي مبني بر پس    

منابع واريزي  -حساب انتظامي همزمان نموده و را از دفاتر خود خارج مزبور حساب انتظامي بايد عاملين ذيحساب ، به حساب واحد گزارشگر

 ب انتظامي آن را ثبت نمايند.و طرف حسابه مركز 

 

 

 

 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** بندی مربوط درآمدها به تفکیک طبقه

 ** ها و اسـناد دریـافـتـنی  حساب  

 ** تـخـفیـفات و بـخشـودگـی  

 

   ** ها و اسناد دریافتنی حساب -حساب انتظامی 

 ** ها و اسناد دریافتنی حساب -حساب انتظامی  طرف  

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** منابع واریزی به مرکز –حساب انتظامی 

 ** منابع واریزی به مرکز –طرف حساب انتظامی   

 

   ** ها و اسناد دریافتنی حساب -طرف حساب انتظامی 

 ** ها و اسناد دریافتنی حساب -حساب انتظامی   
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 گزارشگردريافت درآمد به حساب واحد  به هنگام دريافت اعالميه بانكي مبني بر واريز پيش(: 6ثبت شماره )

كه منابعي پيش از احراز شرايط شناخت درآمد به حساب واحد گزارشگر واريز شود، اين وجوه به عنوان بدهي در دفاتر واحد  در صورتي   

 دريافت عاملين ذيحساب بايد پس از، گزارشگردر دفاتر واحد دريافت درآمد  پيشبه منظور شناسايي  شود. از اين رو مربوط شناسايي مي

 -گزارشگر، اطالعات مربوط به اين موضوع را با استفاده از حساب انتظامي  واحد حساب به درآمد دريافت پيش واريز بر مبني بانكي اعالميه

را به واحد مربوط ارسال خود دريافت درآمد  پيشگزارش در پايان هر ماه دريافت درآمد و طرف حساب انتظامي آن نگهداري نموده و  پيش

 نمايند.

 

 دريافت درآمد مرتبط با پيش در صورت ارايه خدمات يا تحويل كاال و تحقق درآمد(: 7ثبت شماره )

عاملين ذيحساب بايد در پايان هر ماه دريافت درآمد در دفاتر واحد گزارشگر،  مرتبط با پيش تحقق يافته به منظور شناسايي درآمدهاي   

ه خدمات يا پس از اراياز اين رو را به واحد مربوط ارسال نمايند. خود دريافت درآمد  پيش هاي مرتبط باگزارش ميزان ارايه خدمات و تحويل كاال

تر ادفدريافت درآمد و طرف حساب انتظامي آن را از  پيش – ذيحساب بايد حساب انتظامي ، عامليندرآمد دريافت تحويل كاالي مرتبط با پيش

 آن را ثبت نمايند. انتظاميمنابع واريزي به مركز و طرف حساب  -خارج نموده و همزمان حساب انتظامي خود 

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** دریافت درآمد پیش –حساب انتظامی 

 ** دریافت درآمد پیش –طرف حساب انتظامی   

 بستانكار بدهكار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   ** منابع واریزی به مرکز –حساب انتظامی 

 ** منابع واریزی به مرکز –طرف حساب انتظامی   

 

   ** دریافت درآمد پیش –طرف حساب انتظامی 

 ** دریافت درآمد پیش –حساب انتظامی   



 

 

 

 7پیوست 

 نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی
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 حسابداری تعهدیکامل اجرای نقشه راه 

 ها فعالیت  1398سال  1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 

حداکثر تا پایان سال بایستی  و افشای اطالعات الزم درباره آن  شناسایی این حساب 

 باشد، عبارتند از: تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1399

 ارزیابی صحت و کامل بودن اطالعات ثبت شده، والف( 

 هایی که قبال شناسایی نشده است. شناسایی و افشای بدهیب( 

هااا ا نساا ا    ( حسااا 1

 پر نخت ی

تکمیل شود. همچنین شناسایی  1399حداکثر تا پایان سال بایستی و افشای اطالعات الزم درباره آن   شناسایی این حساب 

بایستی تکمیل شود.  1400حداکثر تا پایان سال  و افشای اطالعات الزم درباره آن،الوصول  ذخیره مطالبات مشکوک

 باشد، عبارتند از: اقداماتی که در این خصوص متصور می

 ایجاد تواند ای می مبادله مطالبات ناشی از عملیات ها آن که درهایی  منظور شناخت زمینه بهحسب مورد تحلیل شرایط الف( 

 گردد،

 هایی که مطالبات مربوط به آن شناسایی نشده است، مشخص کردن زمینهب( 

 تعیین میزان مطالبات شناسایی نشده، پ( 

 ها، شناسایی و افشاء طبق استانداردها و دستورالعملت( 

 ، وقابلیلت وصول مطالبات ثبت شدهگردآوری اطالعات برای ارزیابی ث( 

 الوصول الزم. شناسایی و افشای ذخیره مطالبات مشکوکج( 

هااا ا نساا ا    ( حسااا 2

 ریاااافت ی صحااااا  ن   

 نی( عملیات مبا له

بایستی حداکثر تا پایان سال  و افشای اطالعات الزم درباره آن  شناسایی این حساب 

 باشد، عبارتند از: تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1399

 ارزیابی صحت و کامل بودن اطالعات ثبت شده،الف( 

ها )از جمله  هایی که بدهی شناخت زمینهحسب مورد به منظور شرایط  تحلیلب( 

 تواند ایجاد گردد، ها و ذخایر( می دریافت پیش

 های مربوط به آن شناسایی نشده، و هایی که بدهی مشخص کردن زمینهپ( 

 های شناسایی نشده. شناسایی و افشای بدهیت( 

 ها ( سایر بدهی3

هاا ا    ریافت صن  جمله پیش

 ذخایر(

که در این تکمیل شود. اقداماتی  1400های احتمالی بایستی حداکثر تا پایان سال  ارایه و افشای اطالعات در خصوص بدهی 

 باشد، عبارتند از: خصوص متصور می

 تواند ایجاد گردد، هایی که بدهی احتمالی می شناخت زمینهحسب مورد به منظور تحلیل شرایط الف( 

 های موجود،  بررسی کیفیت و اطمینان حاصل نمودن از کامل بودن دادهب( 

 وهای احتمالی،  ها و سایر بدهی های مربوط به ضمانت ارزیابی احتمال پرداختپ( 

 های احتمالی و شناسایی ذخیره در موارد الزم(. رعایت الزامات استانداردهای حسابداری مربوط )افشای بدهیت( 
 

 های نحتمالی ( بدهی4
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تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص  1401ها و افشای اطالعات الزم درباره آن بایستی حداکثر تا پایان سال  شرکت در  گذاری شناسایی سرمایه 

 باشد، عبارتند از: متصور می

 ها، و ها و مستند کردن آن در شرکت  گذاری الف( تهیه فهرستی از سرمایه

 ها. در شرکت  گذاری گذاری، شناسایی و افشای سرمایه ب( ارزش

 ر   گاااینری ( سااارمایه5

 ها شرکت

تکمیل شود. اقداماتی که در این  1400شناسایی این طبقه و افشای اطالعات الزم درباره آن بایستی حداکثر تا پایان سال  

 باشد، عبارتند از: خصوص متصور می

 های مالی ایجاد گردد، داراییممکن است سایر  ها هایی که در آن زمینه شناخت به منظورحسب مورد  الف( تحلیل شرایط

 های موجود، ب( بررسی کیفیت و کامل بودن داده

 های مالی شناسایی نشده، و پ( مشخص کردن دارایی

 ها( ثبت نشده. گذاری های مالی )شامل سایر سرمایه گذاری، شناسایی و افشای سایر دارایی ت( ارزش

هاای ماالی    ( سایر  نرنیی6

صشااااااام  سااااااایر  

 (ها گینری سرمایه

 های ثابت مشهو  (  نرنیی7 

تکمیل شود. از طرفی، الزم است  1399بایستی حداکثر تا پایان سال  و افشای اطالعات الزم درباره آن شناسایی این طبقه 

تمامی الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش( در خصوص این طبقه حداکثر تا پایان 

 باشد، عبارتند از: تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1400سال 

 ها، ها و مستند کردن آن ز زمینالف( تهیه فهرستی ا

 های شناسایی نشده،  ب( مشخص کردن زمین

 های ثبت نشده، و گذاری، شناسایی و افشای زمین پ( ارزش

 ت( رعایت تمامی الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش(.

 (  مین1-7

تکمیل شود. از طرفی، الزم است  1399بایستی حداکثر تا پایان سال  و افشای اطالعات الزم درباره آن شناسایی این طبقه 

تمامی الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش( در خصوص این طبقه حداکثر تا پایان 

 باشد، عبارتند از: تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1400سال 

 ها، ها و مستند کردن آن ز تمام ساختمانالف( تهیه فهرستی ا

 های شناسایی نشده، ب( مشخص کردن ساختمان

 های شناسایی نشده،  گذاری، شناسایی و افشای ساختمان پ( ارزش

ل اطمینان از ثبت همه ها برای حصو ها و تطبیق آن با حساب ت( انجام رسیدگی فیزیکی )شامل تحلیل شرایط( دارایی

 ها، ساختمان

 های ثبت شده، و سبه، شناسایی و افشای استهالک ساختمانث( محا

 ج( رعایت تمامی الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش(.

 ( ساختمان2-7
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 باشد، عبارتند از: تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1402شناسایی این طبقه و افشای اطالعات الزم درباره آن بایستی حداکثر تا پایان سال  

 ربنایی از نظر صحت و کامل بودن، های زی ها و آمارهای موجود از دارایی بررسی دادهالف( 

 ها، های زیربنایی و مستند کردن آن تهیه فهرستی از داراییب( 

 و ها، ا توجه به اهمیت آنهای زیربنایی ب گذاری، شناسایی و افشای دارایی ارزشپ( 

 های شناسایی شده. محاسبه، شناسایی و افشای استهالک داراییت( 

، توناا ،  ، پاا  ( جااا  3-7

نسااا،له، ساااد، ا ساااایر 

 های  یرب ایی  نرنیی

تکمیل شود. از طرفی، الزم است  1399بایستی حداکثر تا پایان سال  و افشای اطالعات الزم درباره آن شناسایی این طبقه 

تمامی الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش( در خصوص این طبقه حداکثر تا پایان 

 باشد، عبارتند از: تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1400سال 

 ها، های ثابت و مستند کردن آن ز سایر داراییتهیه فهرستی االف( 

 های شناسایی نشده، مشخص کردن داراییب( 

 های مالی، های شناسایی نشده در صورت بندی دارایی طبقهپ( 

 های ثبت نشده، گذاری و شناسایی دارایی ارزشت( 

 های ثبت شده،  یی استهالک داراییمحاسبه و شناساث( 

ها برای حصول اطمینان از شناسایی همه  ها و تطبیق آن با حساب )شامل تحلیل شرایط( داراییانجام رسیدگی فیزیکی ج( 

 و ها، بندی صحیح آن ها و طبقه دارایی

 رعایت تمامی الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش(.چ( 

هااای  ( سااایر  نرنیاای4-7

 ثابت مشهو 

تکمیل شود. از طرفی، الزم است تمامی الزامات  1400افشای اطالعات الزم درباره آن بایستی حداکثر تا پایان سال شناسایی این طبقه و  

تکمیل شود. اقداماتی که  1401استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش( در خصوص این طبقه حداکثر تا پایان سال 

 ارتند از:باشد، عب در این خصوص متصور می

 ها، و مستند کردن آن های نامشهود تهیه فهرستی از تمام داراییالف( 

 های نامشهود شناسایی نشده، مشخص کردن داراییب( 

 های نامشهود شناسایی نشده، بندی دارایی طبقهت( 

 های نامشهود شناسایی نشده، گذاری و شناسایی دارایی ارزشث( 

 ها، وهای نامشهود و در صورت لزوم تعیین عمر مفید آن عمر مفید داراییارزیابی معین یا نامعین بودن ج( 

 محاسبه، شناسایی و افشای استهالک.چ( 

 های نامشهو  (  نرنیی8



428 
 

 ها فعالیت  1398سال  1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 

تکمیل شود. از طرفی، الزم است  1399شناسایی این طبقه و افشای اطالعات الزم درباره آن بایستی حداکثر تا پایان سال   

استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش( در خصوص این طبقه حداکثر تا پایان تمامی الزامات 

 باشد، عبارتند از: تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1400سال 

 ها، تهیه فهرستی از تمام موجودیالف( 

 های مالی، های شناسایی نشده در صورت مشخص کردن موجودیب( 

 های ثبت نشده، و گذاری، شناسایی و افشای موجودی ارزشپ( 

 رعایت تمامی الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی )از جمله آزمون کاهش ارزش(.ت( 

 ها ( موجو ی9

تکمیل شود. همچنین، شناسایی ذخیره مطالبات  1400بایستی حداکثر تا پایان سال  اطالعات الزم درباره آن و افشای  شناسایی این حساب 

باشد،  بایستی تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1401الوصول و افشای اطالعات الزم درباره آن حداکثر تا پایان سال  مشکوک

 عبارتند از:

 گردد، ایجاد تواند می مطالبات ها آن هایی که در زمینه شناختمنظور  بهحسب مورد تحلیل شرایط ( الف

 ها شناسایی نشده است، هایی که مطالبات در آن مشخص کردن زمینه( ب

 ها، بندی شناسایی آن تعیین سطح اهمیت مطالبات ثبت نشده و اولویت( پ

 مطالبات،های مورد نیاز برای شناسایی  های الزم برای دستیابی به داده ت( تکمیل زیرساخت

 های تعیین شده(، ا توجه به اولویتها )ب شناسایی و افشای مطالبات شناسایی نشده طبق استانداردها و دستورالعملث( 

 گردآوری اطالعات برای ارزیابی قابلیلت وصول مطالبات شناسایی شده، وج( 

 الوصول الزم. شناسایی و افشای ذخیره مطالبات مشکوکچ( 

هااا ا نساا ا    حسااا ( 10

 ریاااافت ی صحااااا  ن   

  (نی غیرمبا لهعملیات 

 ها ( نجار 11 

و  1399بایستی به ترتیب حداکثر تا پایان سال  ها افشای اطالعات الزم درباره آنای و  های عملیاتی و سرمایه شناسایی اجاره 

 باشد، عبارتند از: تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1400

  تهیه فهرستی از قراردادهای اجاره،الف( 

 ای و عملیاتی،  ها به سرمایه بندی اجاره طبقهب( 

 ها(، دریافت های مالی )از جمله مطالبات و پیش های عملیاتی در صورت شناسایی و افشای اثرات اجارهپ( 

 ای، و های سرمایه بندی اجاره طبقهت( 

 های مالی )از جمله مطالبات(. ای در صورت یههای سرما شناسایی و افشای اثرات اجارهث( 

های عملیاتی ا  ( نجار 1-11

نی ص ر مونر ی کاه   سرمایه

  ه د  نست(  الت نجار 
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و  1399ها بایستی به ترتیب حداکثر تا پایان سال  ای و افشای اطالعات الزم درباره آن های عملیاتی و سرمایه شناسایی اجاره 

 باشد، عبارتند از: که در این خصوص متصور میتکمیل شود. اقداماتی  1400

 ، الف( تهیه فهرستی از قراردادهای اجاره

 ای و عملیاتی، و ها به سرمایه بندی اجاره ب( طبقه

های  ها و هزینه ها، بدهی پرداخت های مالی )از جمله پیش های عملیاتی در صورت پ( شناسایی و افشای اثرات اجاره

 مربوط(،

 ای، های سرمایه ارهبندی اج ت( طبقه

 ای و تعهدات مربوط(، و های اجاره های مالی )از جمله دارایی ای در صورت های سرمایه ث( شناسایی و افشای اثرات اجاره

 ای. های اجاره ج( محاسبه، شناسایی و افشای استهالک دارایی

های عملیاتی ا  ( نجار 2-11

نی ص ر مونر ی کاه   سرمایه

  ک  د  نست(  الت نجار 

تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور  1401ها بایستی حداکثر تا پایان سال  شناسایی این طبقه و افشای اطالعات الزم درباره آن 

 باشد، عبارتند از: می

 ها، بندی آن خصوصی و طبقه -های عمومی مشارکت الف( تهیه فهرستی از قراردادهای

 خصوصی، و -های عمومی های مربوط به قراردادهای مشارکت بدهیها و  ب( شناسایی و افشای دارایی

 های شناسایی شده. پ( محاسبه استهالک دارایی

-های عمومی ( مشارکت12

 خصوای

تکمیل شود. اقداماتی که در  1400ملی بایستی حداکثر تا پایان سال  میراث های ارایه و افشای اطالعات در خصوص دارایی  

 باشد، عبارتند از: میاین خصوص متصور 

 ها، میراث ملی و مستندسازی آن های تهیه فهرستی از داراییالف( 

 های میراث ملی دارای منافع یا خدمات، مشخص کردن داراییب( 

 های میراث ملی دارای منافع اقتصادی آتی یا خدمات بالقوه، و گذاری و شناسایی دارایی ارزشپ( 

 های میراث ملی )اعم از شناسایی شده و شناسایی نشده(. داراییافشای اطالعات در خصوص همه ت( 

 های میرنث ملی (  نرنیی13

 باشد، عبارتند از:  تکمیل شود. اقداماتی که در این خصوص متصور می 1403های مالی تلفیقی بایستی حداکثر تا پایان سال  تهیه و ارائه صورت

 های گزارشگر،  مشارکت در تعیین گروهالف( 

 ،ها و معامالت درون گروهی( حساب  های الزم برای حذف مانده ها و فرایندها برای کسب داده ها )از جمله سیستم فراهم کردن زیرساختب( 

 ای گزارشگر بخش عمومی تحت کنترل(،صورت آزمایشی )شامل واحده های مالی تجمیعی  به تهیه صورتپ( 

 شامل تمامی واحدهای تحت کنترل(،)صورت آزمایشی  های مالی تلفیقی به تهیه صورتت( 

 ،ارزیابی فرایندها و نتایج تلفیقث( 

 ،های مالی تلفیقی مقدماتی تهیه صورتج( 

 مابین(، و های فی حساب  تمامی ماندههای مالی تلفیقی )حذف  بهبود کیفیت صورتچ( 

 های مالی تلفیقی )حذف تمامی معامالت درون گروهی(. بهبود کیفیت صورتح( 

هااای مااالی   اااورت( 14

هاای   تلفیقی  ر سطح گرا 

 گزنرشگر
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 تصویر کلی از نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی

 1403سال   1402سال  1401سال  1400سال  1399سال  1398سال  ها فعالیت مرنح  نجرنیی

 حسابدنری تعهدی مقدماتی
 ا ها ا نس ا  پر نخت ی حسا 

 نی( ن  عملیات مبا له ها ا نس ا   ریافت ی صحاا  حسا 
  

 حسابدنری تعهدی پیشرفته

 ؛ها ا ذخایر(  ریافت ها صن  جمله پیش سایر بدهی

 ؛های نحتمالی بدهی

 ا ها  ر شرکت  گینری سرمایه

 ها( گینری های مالی صشام  سایر سرمایه سایر  نرنیی

  

 حسابدنری تعهدی کام 

 ؛های ثابت مشهو   نرنیی

 ؛های نامشهو   نرنیی

 ؛ها موجو ی

 ؛(نی غیرمبا لهها ا نس ا   ریافت ی صحاا  ن  عملیات  حسا 

 ؛ها نجار 

 ا خصوای -های عمومی مشارکت

 های میرنث ملی  نرنیی

  

  های گزنرشگر های مالی تلفیقی  ر سطح گرا  اورت های مالی تلفیقی اورت

 



 

 

 

 8پیوست 
حساب ای و اسناد و مدارک الزم در تهیه صورتهای بودجهنمونه فرم

 ای های سرمایهنهایی اعتبارات هزینه و تملک دارایی

 هاای و کنترل آن با تراز حسابهای بودجهو راهنمای تکمیل فرم
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به شرح ذیل ای  به تفکیک اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای های بودجه فرمن و شماره یواعن -1

 باشد: می

 اعتبارات هزینه:ای مربوط به  فرم های بودجه( الف

 (1)فرم  برنامه و ردیف برحسب هزینهصورت خالصه نماینده اعتبارات  (1-الف

 (2)فرم  هزینه ( صورت خالصه نماینده اعتبارات بر حسب فصول2-الف

 (3برحسب اعتبار مصوب و ابالغی )فرم هزینه نماینده عملکرد اعتبارات  گزارش (3-الف

 (4)فرم ه و ردیف برنامبرحسب هزینه گزارش نماینده عملکرد اعتبارات  (4-الف

 (5)فرم  ها مجموع برنامه – هزینهعملکرد اعتبارات بر حسب فصول  نماینده گزارش (5-الف

 (6)فرم اختصاصی برحسب برنامه و ردیف عملکرد اعتبارات  نماینده گزارش (6-الف

 (7 ) فرمها  مجموع برنامه – هزینه گزارش نماینده عملکرد اعتبارات اختصاصی برحسب فصول (7-الف

 ای سرمایه های دارایی واگذاری و اختصاصی درآمدهای/ عمومی ای سرمایه های دارایی واگذاری و عمومی درآمدهای گزارش (8-الف

 (8)فرم مالی  های دارایی واگذاری/ اختصاصی

 (9)فرم  اعتبارات هزینه و اختصاصی قبل های سالهای غیرقطعی  پرداخت گزارش (9-الف

اعتبارات ها از محل  گذاری و سرمایه بر حسب )برنامه یا ردیف( های قبل سال وضعیت وجوه مصرف نشدهگزارش  (10-الف -الف

 (10-الف  )فرم های توسعه کشور( ( قانون احکام دایمی برنامه1های اجرایی موضوع ماده ) )برای دستگاه هزینه

های  هزینه بر حسب )برنامه یا ردیف( )برای دستگاه های قبل از محل اعتبارات ( گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سال10-ب--الف

 (10-های توسعه کشور( )فرم ب  ( قانون احکام دایمی برنامه1های موضوع ماده ) اجرایی به استثنای دستگاه

های اجرایی به استثنای  های قبل بر حسب فصول هزینه)برای دستگاه ( گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سال10-پ-الف

 (10-های توسعه کشور( )فرم پ  ( قانون احکام دایمی برنامه1موضوع ماده ) های دستگاه

 (11)فرم  اختصاصی /اعتبارات هزینه های قبل اسناد واخواهی شده و کسری ابواب جمعی سال گزارش (11-الف

 (12)فرم کارکنان  مستمر مزایای و حقوق عملکرد( گزارش 12-الف

  (13)فرم اسالمی  مالی اوراق عملکرد گزارش( 13-الف
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 ای: های سرمایه ای مربوط به اعتبارات تملک دارایی ب(فرم های بودجه

 (1)فرم  و ردیف ای برحسب طرح های سرمایه صورت خالصه نماینده اعتبارات تملک دارایی (1-ب

 (2)فرم  ای های سرمایه تملک دارایی(  صورت خالصه نماینده اعتبارات بر حسب فصول 2-ب

 (3حسب اعتبار مصوب و ابالغی )فرم ای بر های سرمایه نماینده عملکرد اعتبارات تملک داراییگزارش ( 3-ب

 (4ای برحسب طرح و ردیف )فرم  مایههای سر گزارش نماینده عملکرد اعتبارات تملک دارایی ( 4-ب

 (5)فرم ر طرح به تفکیک ه -ای های سرمایه تملک دارایی عملکرد اعتبارات بر حسب فصول نماینده گزارش( 5-ب

 (6)فرم  طرح و ردیفای اختصاصی برحسب  های سرمایه عملکرد اعتبارات تملک دارایینماینده گزارش  ( 6-ب

 (7) فرم به تفکیک هر طرح  -ای  های سرمایه تملک داراییاختصاصی بر حسب فصول  گزارش نماینده عملکرد اعتبارات( 7-ب

 ای سرمایه های دارایی واگذاری و اختصاصی درآمدهای/ عمومی ای سرمایه های دارایی واگذاری عمومی و درآمدهای ( گزارش8-ب

 (8مالی )فرم  های دارایی واگذاری/  اختصاصی

 (9)فرم  ای ای و اختصاصی سرمایه سرمایه های اعتبارات تملک دارایی قبل سال هایهای غیرقطعی  پرداخت گزارش( 9-ب

ها از محل اعتبارات تملک  گذاری یا ردیف( و سرمایه طرخهای قبل بر حسب ) نشده سال( گزارش وضعیت وجوه مصرف 10-الف-ب

 (10-الفهای توسعه کشور( )فرم  ( قانون احکام دایمی برنامه1های اجرایی موضوع ماده ) ای ) برای دستگاه های سرمایه دارایی

یا ردیف(  طرحای بر حسب ) های سرمایه ملک داراییهای قبل از محل اعتبارات ت ( گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سال10-ب-ب

 (10-های توسعه کشور( )فرم ب  ( قانون احکام دایمی برنامه1های موضوع ماده ) های اجرایی به استثنای دستگاه )برای دستگاه

ای ای)بر های سرمایه های قبل بر حسب فصول اعتبارات تملک دارایی گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سال (10-پ-ب

 (10-های توسعه کشور( )فرم پ  ( قانون احکام دایمی برنامه1های موضوع ماده ) های اجرایی به استثنای دستگاه دستگاه

ای و اختصاصی  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی های قبل اسناد واخواهی شده و کسری ابواب جمعی سال گزارش( 11-ب

 (11)فرم  ای سرمایه

 (13)فرم اسالمی  مالی اوراق( گزارش عملکرد 12-ب
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ندرج در نظام مهای  ها مطابق فهرست حساب آن تفصیلیبه همراه سطوح معین  و کلسطح ها در  حسابتراز  -2

 ؛حسابداری بخش عمومی

و  پژوهشیو و موسسات آموزش عالی ها  موافقتنامه )بودجه تفصیلی دانشگاهاولین و آخرین اصالحیه ویر اتص -3

های علوم، تحقیقات  گسترش آموزش عالی و وزارتخانههای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای  و پارک ها فرهنگستان

ها  ربط می باشند(، در صورتی که در سایر اصالحیه و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی

اشاره نشده باشد، موافقتنامه مربوط  های قبلی ن در اصالحیهتوضیحاتی در مورد هرگونه تغییر وجود داشته باشد که به آ

 نیز ضمیمه شود؛ تغییراتبه این 

 باشد؛ ان اعتبارات تخصیص یافته میر که نشانگر میزتصویرآخرین اعالمیه تخصیص اعتبا -4

/ طرح برنامهای دستگاه )اصلی و فرعی(، شماره  بندی بودجه ویر تاییدیه دریافتی از خزانه، به تفکیک شماره طبقهاتص -5

 سال موردنظر؛قانون بودجه مطابق و ردیف متفرقه تملک دارایی های مالی  و ردیف

و درآمدی بندی  یک شماره طبقهجاری به تفک سالده از محل اعتبار ه خزانه بابت واریز وجوه مصرف نشویر تاییدیاتص -6

 های قبل؛ های غیرقطعی سال ختاز محل پردا وجوهواریز 

ای  سرمایهای عمومی  های سرمایه واگذاری دارایی، ی عمومی، درآمدهای اختصاصیتصویر تاییدیه خزانه بابت درآمدها -7

بندی طبق قانون  به تفکیک شماره طبقههای مالی  ای اختصاصی و واگذاری دارایی های سرمایه واگذاری دارایی ،عمومی

 ؛بودجه سال مربوط

 فرم ابالغ اعتبار بابت اعتبارات ابالغی: -8

گیرنده، شماره  ای ابالغ ردیف بودجه، دهنده ابالغ ای ردیف بودجهدهنده به تفکیک  ابالغ اجرایی های در خصوص دستگاه (الف

 ای، های سرمایه فصول هزینه/ فصول تملک داراییبندی  طبقههای مالی و  فرقه، ردیف تملک دارایی، ردیف مت/ طرحبرنامهبندی  طبقه

دهنده، شماره  ای ابالغ ردیف بودجه، گیرنده ابالغای  گیرنده به تفکیک ردیف بودجه ابالغ اجرایی های تگاهدر خصوص دس (ب

 ای های سرمایه فصول هزینه/ فصول تملک داراییبندی  طبقهمالی و  های برنامه/ طرح، ردیف متفرقه، ردیف تملک داراییبندی  طبقه

دهنده، بابت اصالح اعتبارات   های عملکرد با فرم ابالغ اعتبار، تصویر تاییدیه دستگاه اجرایی ابالغ و در صورت عدم مطابقت فرم

 ابالغی اخذ و ضمیمه صورتحساب شود.



 ای های سرمایه ای و اسناد و مدارک الزم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک دارایی های بودجه نمونه فرم 

435 
 

مطابق پیوست شماره مربوط همراه مدارک به ای  بودجه  دورهپایان مغایرت بانکی به روش مانده واقعی به تاریخ صورت  -9

 ؛( نظام حسابداری بخش عمومی 1)

 ی بین راهی، وجوه نامشخص و سپرده وها ویر تاییدیه خزانه بابت چکاتص -10

های مالی موسسات  بات عمومی کشور در خصوص صورت( قانون محاس100مصوبه مراجع قانونی ذیربط موضوع ماده ) -11

 و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس آیین نامه مالی و معامالتی مربوط.

 

 



(مبالغ هب ریال)

گاه اجرایی  گاه اجرایی:        رديف بودهج ای  دست         :عنوان دست

كاهشافزايش

جمع کل

1فرم 

:توضيحات

 حساربس ارشد

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

گاه اجرایی  یا مقام مجاز مدري مالی / ذيحساب رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه باالرتين مقام دست

تكميل می شود√ 
.تغییرات انشی از استنادات اقنونی  هب تفکیک مجوزاهی اقنونی 

/ متفرهق )رديف / طرح  / شماره  ربانهم 

(تملک دارایی اهی مالی
بودهج اعتبار اولیه

خالص تغییراتتغییرات انشی از استنادات اقنونی

رسيی ادارهحساربس

رسيی اداره اعتبارات

(تملک دارایی اهی مالی/ متفرهق)رديف / طرح /     ربحسب ربانهم ای    اهی سرماهی تملک دارایی   /    صورت خالهص  نماینده اعتبارات  زهینه   

بودهج اعتبار نهاییحواهل اه

عمومی   : نوع منبع
    /  اختصاصی 14سال                  

 436



(مبالغ هب ریال)

كاهشافزايش

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

جمع کل

2فرم 

ی/ فصول زهینه  بودهج اعتبار اولیهای اهی سرماهی تملک دارای
تغییرات انشی از استنادات اقنونی

:توضيحات

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

رسيی ادارهحساربس حساربس ارشد

تكميل می شود√  
.تغییرات انشی از استنادات اقنونی  هب تفکیک مجوزاهی اقنونی 

ای    اهی سرماهی تملک دارایی   /  صورت خالهص نماینده  اعتبارات   ربحسب  فصول زهینه    

اه  و رديف اهی متفرهق مرتبط با آن اه   مجموع ربانهم

:عنوان طرح:                                                                      شماره طرح   ره یک از  طرح اهی  تملک دارایی اهی سرماهی ای  و رديف اهی متفرهق مرتبط با آن اه /   

بودهج اعتبار نهایی
خالص تغییرات

حواهل اه

عمومی   :                          نوع منبع
   /  اختصاصی 14سال                   گاه اجرایی :عنوان دست گاه اجرایی  :        رديف بودهج ای  دست

گاه اجرایی  یا مقام مجاز مدري مالی / ذيحساب رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اهرسيی اداره اعتبارات باالرتين مقام دست
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(مبالغ هب ریال)

14سال                  

وجوه ااقتنلیوجوه ارسالی هب خزاهنعلی الحسابشيپ رپداخت اعتبار اسنادیشيپ رپداخت  مواد و كاالشيپ رپداختاه موجودی

ابالغی از

ابالغی از

ابالغی از

ابالغی از

ابالغی از

ابالغی از

ابالغی از

ابالغی از

3فرم 

    ربحسب  مصوب و ابالغیای    اهی سرماهی تملک داریی   / گزارش  نماینده عملکرد اعتبارات زهینه   

گاه اجرایی :عنوان دست

اوراق مصرف نشده

عمومی   : نوع منبع
   /    اختصاصی

جمع کل

گاه اجرایی  :        رديف بودهج ای  دست

:توضيحات

اعتبار مصرف شده
مانده وجوه مصرف نشدهرپداخت اهی غیر قطعی 

اوراق ااقتنلی

مصوب

تخصيص یافتهبودهج اعتبار نهاییشرح
اعتبار 

ردیافتی از محل اعتبارات 

کسری ابواب جمعیاسناد  واخواهی شدهتخصيص یافته

جمع ابالغی

رسيی اداره اعتبارات

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

مدري مالی / ذيحساب  گاه اجرایی  یا مقام مجاز رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه باالرتين مقام دست

رسيی ادارهحساربس

:توضيحات

 حساربس ارشد
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(مبالغ هب ریال)

گاه اجرایی ف بودهج:عنوان دست نده ردي 14سال                  :ای ابالغ ده

تاه موجودی ت  مواد و كاالشيپ رپداخ ت اعتبار اسنادیشيپ رپداخ وجوه ااقتنلیوجوه ارسالی  هب خزاهنعلی الحسابشيپ رپداخ

4فرم 

جمع کل

ت  اهی غیر قطعی   رپداخ
اعتبار مصرف شده

/ متفرهق )رديف / طرح  / شماره  ربانهم 

(تملک دارایی اهی مالی
واب جمعی کسری اب

گاه اجرایی  ف بودهج ای  دست :        ردي

تی صراف رد ستون  عملکرد بودهج√  .گزارش می شود" اعتبار مصرف شده"ای کمک زیان ردیافتی شرکت اهی دول

:توضيحات

رسيی ادارهحساربس

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

 حساربس ارشد

:توضيحات

گاه اجرایی  یا مقام مجاز  باالرتين مقام دست مدري مالی / ذيحساب  ت رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اهرسيی اداره اعتبارا

ی  /  گزارش  نماینده عملکرد اعتبارات زهینه    ی اهی مالی/ متفرهق )طرح  و رديف  /     ربحسب ربانهم ای     اهی سرماهی تملک دارای (تملک دارای

اوراق ااقتنلی
مانده وجوه  مصرف نشده

اوراق مصرف نشده تخصيص یافتهبودهج اعتبار  نهایی
تخصيص یافتهاعتبار 

افتی از محل اعتبار  ی شدهردی واه اسناد  واخ
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(مبالغ هب ریال)

وجوه ااقتنلیوجوه ارسالی  هب خزاهنعلی الحسابشيپ رپداخت اعتبار اسنادیشيپ رپداخت  مواد و كاالشيپ رپداختاه موجودی

5فرم 

14سال                   ف بودهج نده ردي :ای ابالغ ده گاه اجرایی :عنوان دست گاه اجرایی  ف بودهج ای  دست :        ردي

فصل هفتم

جمع کل

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

گاه اجرایی  یا مقام مجاز مدري مالی / ذيحساب  باالرتين مقام دست رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه رسيی اداره اعتبارات

 حساربس ارشدحساربس

.گزارش می شود" اعتبار مصرف شده"ای کمک زیان ردیافتی شرکت اهی دولتی صراف رد ستون  عملکرد بودهج√ 

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

رسيی اداره

:توضيحات

:توضيحات

ای    اهی سرماهی تملک دارایی   /  گزارش  نماینده  عملکرد اعتبارات  ربحسب فصول زهینه    

اوراق مصرف نشده تخصيص یافته
تخصيص یافتهاعتبار  

ردیافتی از محل اعتبارات 
مانده وجوه مصرف نشده

اوراق ااقتنلی
رپداخت اهی غیر قطعی

اه  و رديف اهی متفرهق مرتبط با آن اه     مجموع ربانهم

ی اهی سرماهی ای  و رديف اهی متفرهق مرتبط با آن اه   /    :عنوان طرح:                                                                                                        شماره طرح    ره یک از  طرح اهی  تملک دارای

کسری ابواب جمعی ی/ فصول زهینه  واهی شدهاعتبار مصرف شدهبودهج اعتبار نهاییای اهی سرماهی تملک دارای اسناد  واخ
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(مبالغ هب ریال)

گاه اجرایی         14سال                  :ای ابالغ دهنده رديف بودهج:عنوان دست

وجوه ااقتنلیوجوه ارسالی  هب خزاهنعلی الحسابشيپ رپداخت اعتبار اسنادیشيپ رپداخت  مواد و كاالشيپ رپداختاه موجودی

6فرم 

طرح/      ربحسب ربانهم اختصاصی    - ای  سرماهی   /  اختصاصی   - گزارش  نماینده عملکرد اعتبارات  زهینه ای 

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

رسيی اداره حساربس ارشدحساربس

:توضيحات

جمع کل

:توضيحات

گاه اجرایی  یا مقام مجاز مدري مالی / ذيحساب رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اهرسيی اداره اعتبارات باالرتين مقام دست

گاه اجرایی  :        رديف بودهج ای  دست

اعتبار مصرف شدهردیافتی از محل ردآمداهی اختصاصیبودهج اعتبار نهاییطرح/ شماره  ربانهم
رپداخت اهی غیر قطعی

کسری ابواب جمعیاسناد  واخواهی شده
مانده وجوه مصرف نشده
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(مبالغ هب ریال)

وجوه ااقتنلیوجوه ارسالی  هب خزاهنعلی الحسابشيپ رپداخت اعتبار اسنادیشيپ رپداخت  مواد و كاالشيپ رپداختاه موجودی

7فرم 

بودهج اعتبار نهاییای اهی سرماهی تملک دارایی/ فصول زهینه 

گاه اجرایی  یا مقام مجاز  باالرتين مقام دست

:توضيحات

رسيی ادارهحساربس

فصل سوم

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

فصل هفتم

جمع کل

 حساربس ارشد

فصل ششم

م فصل چهار

فصل پنجم

:توضيحات

اعتبار مصرف شده
مانده وجوه مصرف نشده

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه مدري مالی / ذيحساب رسيی اداره اعتبارات

ای    اهی سرماهی تملک دارایی   /  گزارش  نماینده عملکرد اعتبارات اختصاصی ربحسب فصول زهینه   

فصل اول

فصل دوم

کسری ابواب جمعی

گاه اجرایی  گاه اجرایی:        رديف بودهج ای  دست 14سال                  :ای ابالغ دهنده رديف بودهج:عنوان دست

تصاصی اسناد  واخواهی شدهردیافتی از محل ردآمداهی اخ
رپداخت اهی غیر قطعی

اه     مجموع ربانهم

:عنوان طرح:                                                                                                          شماره طرح   ره یک از  طرح اهی  تملک دارایی اهی سرماهی ای    /   
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(مبالغ هب ریال)

14سال                    

استانیملیشماره طبقه بندی

8فرم 

افزايش وجوه ارسالی نسبت هب شيپ ینیبوجوه ارسالی هب خزاهنوصولیمنابع  شيپ ینیب شدهعنوان منابع

گاه اجرایی  :        رديف بودهج ای  دست

كاهش وجوه ارسالی نسبت هب شيپ ینیب

جمع کل

ری دارایی ری دارایی   / ای عمومی      اهی سرماهی گزارش ردآمداهی عمومی  و واگذا ری دارایی اهی مالی        /  ای اختصاصی      اهی سرماهی ردآمداهی اختصاصی  و واگذا واگذا

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

:توضيحات

گاه اجرایی  یا مقام مجاز مدري مالی / ذيحساب رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اهرسيی اداره اعتبارات باالرتين مقام دست

رسيی اداره حساربس ارشد حساربس

توضيحات

گاه اجرایی :عنوان دست
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(مبالغ هب ریال)

گاه اجرایی  گاه اجرایی:        رديف بودهج ای  دست 14سال                    :عنوان دست

ی سالعنوان مانده  پایان سالوجوه ااقتنلیوجوه ارسالی هب خزاهنکسری ابواب جمعی ااقتنلیاسناد واخواهی شده ااقتنلیمو جودی اهاعتبار ااقتنلی مصرف شدهمانده ابتدا

شيپ رپداخت اه

مو جودی اه

علی الحساب

جمع کل

9فرم 

رسيی اداره حساربس ارشدحساربس

:توضيحات

واخواهی     /                   ثبتی      ای       اهی سرماهی تملک دارایی  /   اهی قبل اعتبارات زهینه      گزارش رپداخت اهی غیرقطعی سال

عمومی    : نوع منبع
    /   اختصاصی

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

:توضيحات

مدري مالی / ذيحساب  گاه اجرایی  یا مقام مجاز رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اهرسيی اداره اعتبارات باالرتين مقام دست
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رایی  گاه اج رایی:        رديف بودهج ای  دست گاه اج (مبالغ هب ریال):ای ابالغ دهنده رديف بودهج:عنوان دست

عنوان
متفرهق )رديف  / طرح  / شماره  ربانهم 

(تملک دارایی اهی مالی/ 
ی سال مانده ابتدا

وجوه ااقتنلی  از محل رپداخت اهی غیرقطعی سال 

اهی قبل

وجوه ااقتنلی  از محل اسناد واخواهی و کسری ابواب 

جمعی سال اهی قبل
ری وجوه ااقتنلی از محل سرماهی ذا اهعلی الحسابشيپ رپداخت اعتبار اسنادیشيپ رپداخت مواد و كاالشيپ رپداختموجودی اهاعتبار ااقتنلی مصرف شدهمنابع ااقتنلی اقبل مصرفردیافتی از محل اعتبار ااقتنلی ابالغیحواهل ااقتنلیاه گ ری  مانده پایان سالاوراق مصرف نشدهکسری ابواب جمعی ااقتنلیاسناد واخواهی شده ااقتنلیوجوه  ااقتنلیوجوه ارسالی  هب خزاهنسرماهی گذا

جمع  وجوه ااقتنلی

ری اه سرماهی گذا

جمع کل

10- فرم الف  ری بخش عمومی شگری مالی و حسابدا كميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل گزار ت
.اهی استان 

رسيی ادارهحساربس ارشدحساربس

گاه اجرایی  یا مقام مجاز مدري مالی / ذيحساب  باالرتين مقام دست رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه

ری ستون وجوه ارسالی هب خزاهن سطر سرماهی √  ذا ری اه  هب میزان  سود حاصل از سرماهی گ ذا تكميل می گ
.شود اه

ری ثبتی             (تملک دارایی اهی مالی/ متفرهق )طرح  و رديف  /   ربحسب ربانهم ای      اهی سرماهی تملک دارایی  /  اه  از محل اعتبارات زهینه     گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سال اهی  قبل  و سرماهی گذا
     /    واخواهی

گاه اهی اجرایی موضوع  ماده  کام دائمی ربانهم اهی توسعه کشور (1)ربای دست اقنون اح

تكميل می شود اهی سرماهی رپداخت مواد و كاال صراف ربای اعتبارات تملک دارایی اه و شيپ اهی  موجودی ستون √  
.ای 

ری ستون اعتبار ااقتنلی مصرف شده سطر سرماهی √  ذا ری اه  هب میزان زیان انشی از سرماهی گ ذا تكميل می گ
د اه .گرد

رسيی اداره اعتبارات

عمومی    : نوع منبع14سال                        
    /   اختصاصی

وجوه ااقتنلی

توضيحات

:توضيحات
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گاه اجرایی  گاه اجرایی:        رديف بودهج ای  دست (مبالغ هب ریال):ای ابالغ دهنده رديف بودهج:عنوان دست

تملک / متفرهق )رديف / طرح  / شماره  ربانهم 

(دارایی اهی مالی
ی سال مانده ابتدا

ی  از محل رپداخت اهی غیرقطعی سال  وجوه ااقتنل

اهی قبل

واهی و کسری  ی  از محل اسناد واخ وجوه ااقتنل

ابواب جمعی سال اهی قبل
مانده پایان سالاوراق مصرف نشدهکسری ابواب جمعی ااقتنلیاسناد واخواهی شده ااقتنلیوجوه ارسالی  هب خزاهنعلی الحسابشيپ رپداخت اعتبار اسنادیشيپ رپداخت مواد و كاالشيپ رپداختموجودی اهاعتبار ااقتنلی مصرف شدهمنابع ااقتنلی اقبل مصرفردیافتی از محل اعتبار ااقتنلی ابالغیحواهل ااقتنلی

جمع کل

توضيحات

10- فرم  ب  ری بخش عمومی تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/     اين قسمت توسط اداره کل گزارشگری مالی و حسابدا
.اهی استان 

:توضيحات

حساربس ارشد رسيی ادارهحساربس

ثبتی              (تملک دارایی اهی مالی/ متفرهق )طرح  و رديف  /   ربحسب ربانهم ای    اهی سرماهی تملک دارایی  /  گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سال اهی  قبل  از محل اعتبارات زهینه   
     /    واخواهی

گاه اهی اجرایی موضوع  ماده  گاه اهی اجرایی هب اانثتسی دست کام دائمی ربانهم اهی توسعه کشور (1)ربای كلیه دست اقنون اح

ی اه و شيپ اهی  موجودی ستون √   اهی رپداخت مواد و كاال صراف ربای اعتبارات تملک دارای تكميل می شود اهی سرم
.ای 

عمومی    : نوع منبع14سال                        
    /   اختصاصی

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه گاه اجرایی  یا مقام مجاز مدري مالی / ذيحساب رسيی اداره اعتبارات باالرتين مقام دست
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گاه اجرایی  گاه اجرایی:        رديف بودهج ای  دست (مبالغ هب ریال):ای ابالغ دهنده رديف بودهج:عنوان دست

ی سالای اهی سرماهی تملک دارایی/ فصول زهینه  مانده ابتدا
ی  از محل رپداخت اهی غیرقطعی سال وجوه ااقتنل

اهی قبل

ی و کسری  واه ی  از محل اسناد واخ وجوه ااقتنل

ابواب جمعی سال اهی قبل
مانده پایان سالاوراق مصرف نشدهکسری ابواب جمعی ااقتنلیاسناد واخواهی شده ااقتنلیوجوه ارسالی  هب خزاهنعلی الحسابشيپ رپداخت اعتبار اسنادیشيپ رپداخت مواد و كاالشيپ رپداختموجودی اهاعتبار ااقتنلی مصرف شدهمنابع ااقتنلی اقبل مصرفردیافتی از محل اعتبار ااقتنلی ابالغیحواهل ااقتنلی

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

مع کل ج

توضيحات

10-فرم  پ 

14سال                             

ری بخش عمومی تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/  اين قسمت توسط اداره کل گزارشگری مالی و حسابدا
.اهی استان 

:توضيحات

ی اه و شيپ اهی  موجودی ستون √   اهی رپداخت مواد و كاال صراف ربای اعتبارات تملک دارای تكميل می شود اهی سرم
.ای 

حساربس ارشد

عمومی    : نوع منبع
   /اختصاصی

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه مدري مالی / ذيحساب رسيی اداره اعتبارات

واخواهی /                ثبتی     ای     اهی سرماهی تملک دارایی  /  گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سال اهی  قبل رب حسب فصول  زهینه 

گاه اهی اجرایی موضوع  ماده  گاه اهی اجرایی هب اانثتسی دست کام دائمی ربانهم اهی توسعه کشور (1)ربای كلیه دست اقنون اح

گاه اجرایی  یا مقام مجاز  باالرتين مقام دست

رسيی ادارهحساربس
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(مبالغ هب ریال)

گاه اجرایی :عنوان دست

11فرم 

گاه اجرایی  14سال                    :     رديف بودهج ای  دست

مانده پایان سالوجوه ااقتنلی ی سالعنوان وجوه ارسالی هب خزاهناعتبار ااقتنلی مصرف شدهمانده ابتدا

عمومی   : نوع منبع
   /    اختصاصی

کسری ابواب جمعی

کسری ابوا ب جمعی

اسناد واخواهی شده

کسری ابواب جمعی ربداشتی

جمع کل

ای     اهی سرماهی تملک دارایی/ گزارش اسناد واخواهی شده وکسری ابواب جمعی سال اهی قبل اعتبارات زهینه   

 حساربس ارشد

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/  اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

رسيی اداره

:توضيحات

حساربس

گاه اجرایی  یا مقام مجاز  باالرتين مقام دست مدري مالی/ ذيحساب 

:توضيحات

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه رسيی اداره اعتبارات
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(مبالغ هب ریال)

12فرم 

رسيی اداره حساربس

:توضيحات

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/  اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

  حساربس ارشد

جمع عملکرد حقوق و مزایای مستمر  كارکنانعملکرد حقوق و مزایای مستمر  كارکنان  قراردادی عملکرد حقوق و مزایای مستمر  كارکنان  پیمانیعملکردحقوق و مزایای مستمر   كارکنان رسمی

گاه اجرایی  یا مقام مجازمدري مالی / ذيحساب رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه باالرتين مقام دست

توضيحات

رسيی اداره اعتبارات

گاه اجرایی :عنوان دست گاه اجرایی  :    رديف بودهج ای  دست

گزارش  عملکرد حقوق و مزایای مستمر   كارکنان

14سال                    :ای ابالغ دهنده رديف بودهج
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(مبالغ هب ریال)

14سال                    

بندی شماره طبقه

جمع کل

13فرم 

توضيحات

رسيی اداره حساربس ارشد

تكميل می شود √  
.اين گزارش هب تفکیک ربای ره  نوع از اوراق  

ری تكميل می شود اداره تلفيق حساب اه  و امور بدهی/  اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابدا
.اهی استان 

:توضيحات

گاه اجرایی  یا مقام مجاز مدري مالی/ ذيحساب رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اهرسيی اداره اعتبارات باالرتين مقام دست

حساربس

ر شدهاوراق ردیافتی اوراق مصرف نشدهاوراق واگذا

گزارش عملکرد اوراق مالی اسالمی

گاه اجرایی :عنوان دست گاه اجرایی  (… / اوراق اجاره   /اسناد خزاهن اسالمی    ): نوع اوراق :ای ابالغ دهنده رديف بودهج:     رديف بودهج ای  دست

 اوراق ااقتنلی
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شود. می تكميلها در پایان سال مالی  اي سنواتی بر اساس تراز حساب هاي عملكرد بودجه ساالنه و فرم اي بودجههاي  فرم

شوند؛ اي به شرح زیر تكميل می هاي عملكرد بودجه فرم هاي مشترک بخش

ظرموردناي دستگاه اجرایی طبق قانون بودجه سال  اي دستگاه اجرایی: ردیف بودجه ردیف بودجه

عنوان دستگاه اجرایی: عنوان دستگاه اجرایی طبق قانون بودجه سال موردنظر

( قانون محاسبات عمومی کشور( مطابق 75اي واحد ابالغ دهنده )موضوع ماده ) اي ابالغ دهنده: ردیف بودجه ردیف بودجه

قانون بودجه سال موردنظر

اي سال: سال مربوط به گزارش عملكرد بودجه

/اي، ردیف متفرقه یا ردیف تملک  هاي سرمایه بندي برنامه، طرح تملک دارایی طرح/ ردیف: شماره طبقه شماره برنامه

هاي مالی دستگاه اجرایی طبق قانون بودجه سال موردنظردارایی

اي دستگاه اجرایی طبق قانون بودجه سال موردنظر هاي سرمایه عنوان طرح: عنوان طرح تملک دارایی

بينی شده مطابق قانون بودجه سال موردنظر بندي منبع پيش شماره طبقهبندي:  شماره طبقه

 بينی شده مطابق قانون بودجه سال موردنظر منبع پيشعنوان منابع: عنوان

ها مطابقت داشته باشد، این عنوان انتخاب  ثبتی: چنانچه مبالغ ارایه شده در فرم مربوط با مبالغ سال قبل و یا تراز حساب

شود. می

ها مغایرت داشته باشد، این  اهی: در صورتی که مبالغ ارایه شده در فرم مربوط با مبالغ سال قبل و یا تراز حسابواخو

گردد. عنوان انتخاب می

 شود. ها تكميل می توسط واحد رسيدگی کننده حساب "واخواهی"و  "ثبتی"الزم به ذکر است، عناوین
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تملهک   /)متفرقهه  1/ طهرح و ردیهف  بر حسب برنامهه  اي هاي سرمایه ملک دارایی/ تصورت خالصه نماینده اعتبارات هزینه -1

 (1)فرم  هاي مالی( دارایی

برآوردشهده   اعتبهار ههاي مهالی(   برنامه یا طرح و ردیف )متفرقهه/ تملهک دارایهی   تغييرات صورت گرفته در این فرم به منظور انعكاس    

هاي مربوط به اعتبارات هزینهه یها اعتبهارات    گزینه ،تكميل این فرم براي گردد. میتكميل اي  هاي اجرایی در طی یک دوره بودجه دستگاه

 شود. تعيينبایستی حسب مورد  (عمومی یا اختصاصی)اي و نوع منبع هاي سرمایهتملک دارایی

 هاي مالی(تملک دارایی/ ) متفرقه بر حسب برنامه و ردیفصورت خالصه نماینده اعتبارات هزینه  (1-1

ابللن   براي اعتبارات ملي طبق قانون بودجه ساالنه كل  كولور ب بلراي اعتبلارات اسلتاني بلر اسلا          ودجه اعتبار اوليه:بستون 

 موافقتنامه

 هاي متفرقه ب ساير مواد قانوني طبق آخري  موافقتنامه اعتبار رديف :تغييرات ناشی از استنادات قانونیستون 

 هاي اصالحي موافقتنامهبر اسا  در هر برنامه كاهش خالص يا افزايش خالص  :خالص تغييراتستون 

 (رديف يا برنامه/ / سال جارييا اختصاصي معن  )حواله اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي :ها هستون حوال

/  سال جاريتفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  ])بودجه اعتبار هزينه( منهاي )حواله اعتبار هزينه([ معن  ستون بودجه اعتبار نهایی: 

 اعتبار هزينه پس از كسر حواله مطابق آخري  موافقتنامه يا (برنامه يا رديفمصوب/ 

  ردیهف  و بهر حسهب برنامهه    هزینهه اعتبهارات  گزارش نماینهده عملكهرد    بودجه اعتبار نهایی به ستون ستون مبالغ مندرج در این 

اختصاصهی بهر حسهب     -اي نده عملكرد اعتبارات هزینهه یا ستون بودجه اعتبار نهایی گزارش نمای هاي مالی()متفرقه/تملک دارایی

 کند. انتقال پيدا میبرنامه 

 .شود ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي فوق، سطح تفصیلي حساب  های نكته: در تكمیل ستون

 هاي مالی(راییتملک دا /) متفرقه بر حسب طرح و ردیفاي  هاي سرمایه صورت خالصه نماینده اعتبارات تملک دارایی (2-1

براي اعتبارات ملي طبق قانون بودجه ساالنه كل  كولور ب بلراي اعتبلارات اسلتاني بلر اسلا  ابللن           ستون بودجه اعتبار اوليه:

 موافقتنامه

 هاي متفرقه ب ساير مواد قانوني طبق آخري  موافقتنامه اعتبار رديف ستون تغييرات ناشی از استنادات قانونی:

 هاي اصالحي خالص افزايش يا خالص كاهش در هر طرح بر اسا  موافقتنامه ستون خالص تغييرات:

 (يا رديف طرح/  سال جاري/  اختصاصييا  اي( تفصنلي )عمومي معن  )حواله اعتبار سرمايه ها: ستون حواله

                                                           
 شود. های مالی می های تملک دارایی های متفرقه و ردیف عنوان ردیف شامل ردیف  1
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سلال  )عمومي يا اختصاصي/  تفصنلي([ اي سرمايه( منهاي )حواله اعتبار اي سرمايه])بودجه اعتبار معن  جه اعتبار نهايي: ستون بود

 اياعتبار سرمايه هپس از كسر حوال مطابق آخري  موافقتنامه يا (يا رديف طرح/ مصوب/  جاري

 اي بهر حسهب   هاي سرمایهنماینده عملكرد اعتبارات تملک داراییگزارش  مبالغ مندرج در این ستون به ستون  بودجه اعتبار نهایی

  -ايهاي مالی( یا ستون بودجهه اعتبهار نههایی گهزارش نماینهده عملكهرد اعتبهارات سهرمایه        طرح و ردیف )متفرقه/ تملک دارایی

 کند. اختصاصی بر حسب طرح انتقال پيدا می

 .شود می تعيين اختصاصی یا عمومی مورد حسب ها حساب تفصيلی سطح فوق،  هاي ستون تكميل در: نكته

 

 (2)فرم  اي سرمایههاي  دارایی ملکت/ صورت خالصه نماینده اعتبارات بر حسب فصول هزینه -2

اعتبهار برآوردشهده   اي ههاي سهرمایه  بندي فصول هزینه یها تملهک دارایهی   طبقهاین فرم به منظور انعكاس تغييرات صورت گرفته در    

ا تملهک  یه  فصهول هزینهه  ههاي مربهوط بهه    گزینه ،تكميل این فرم. براي گردداي تكميل می هاي اجرایی در طی یک دوره بودجه دستگاه

هاي تملک هر یک از طرح ها یامرتبط با آن هاي متفرقهها و ردیفمجموع برنامه ( وعمومی یا اختصاصی)نوع منبع  اي،هاي سرمایه دارایی

 شود. تعيينبایستی حسب مورد هاي مالی هاي تملک داراییهریک از ردیف ها یاهاي متفرقه مرتبط با آنو ردیفاي هاي سرمایهدارایی

 

 بر حسب فصول هزینه اتصورت خالصه نماینده اعتبار( 1-2

براي اعتبارات ملي طبق قانون بودجه ساالنه كل  كولور ب بلراي اعتبلارات اسلتاني بلر اسلا  ابللن           :بودجه اعتبار اوليهستون 

 موافقتنامه

 آخري  موافقتنامه هاي متفرقه ب ساير مواد قانوني طبق اعتبار رديف ستون تغييرات ناشی از استنادات قانونی:

 هاي اصالحي خالص افزايش يا خالص كاهش در هر فص  بر اسا  موافقتنامه :خالص تغييراتستون 

 (فصول اعتبار هزينه/ سال جاري/ يا اختصاصي معن  )حواله اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي :ستون حواله ها

/ سال جاري تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  )حواله اعتبار هزينه([ معن  ])بودجه اعتبار هزينه( منهاي  :بودجه اعتبار نهاییستون 

 اعتبار هزينه هپس از كسر حوال مطابق آخري  موافقتنامه يا (فصول اعتبار هزينهمصوب/ 

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي فوق، سطح تفصیلي حساب  های نكته: در تكمیل ستون
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 2اي هاي سرمایه تملک داراییبر حسب فصول  اتعتبارصورت خالصه نماینده ا (2-2

براي اعتبارات ملي طبق قانون بودجه ساالنه كل  كولور ب بلراي اعتبلارات اسلتاني بلر اسلا  ابللن           ستون بودجه اعتبار اوليه:

 موافقتنامه

 ي  موافقتنامههاي متفرقه ب ساير مواد قانوني طبق آخر اعتبار رديف ستون تغييرات ناشی از استنادات قانونی:

 هاي اصالحي خالص افزايش يا خالص كاهش در هر فص  بر اسا  موافقتنامه ستون خالص تغييرات:

تملل    اعتبلار  فصول/ يا رديف / طرحسال جاري /  اختصاصي يا اي( تفصنلي )عمومي معن  )حواله اعتبار سرمايه ها: ستون حواله

 (اي هاي سرمايه دارايي

سال تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  اي([  اي( منهاي )حواله اعتبار سرمايه معن  ])بودجه اعتبار سرمايه: ستون بودجه اعتبار نهایی

حوالله اعتبلار   پس از كسلر   آخري  موافقتنامهمطابق  يا (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي/ يا رديف / طرح/ مصوبجاري 

 ايسرمايه

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي صیلي حسابفوق، سطح تف  های نكته: در تكمیل ستون

 (3ابالغی )فرم  و بر حسب اعتبار مصوب اي سرمایه/ تملک دارایی هاي گزارش نماینده عملكرد اعتبارات هزینه -3

 تكميل اي بودجه دوره یک طی درنسبت به برآورد آن هاي اجرایی دستگاهمصوب و ابالغی اعتبارات این فرم به منظور انعكاس عملكرد    

عمهومی یها   )اي و نهوع منبهع   ههاي سهرمایه  هاي مربوط به اعتبارات هزینه یا اعتبارات تملک داراییتكميل این فرم گزینه. براي گردد می

 شود. حسب مورد بایستی تعيين (اختصاصی

 ابالغی و بر حسب اعتبار مصوب گزارش نماینده عملكرد اعتبارات هزینه (1-3

 ه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغیستون بودج

معن  )اعتبار هزينه + اعتبار هزينه تخصنص يافته+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبار هزينه مصرف شلده +   الف( اعتبارات مصوب:

ي بابلت اعتبلار هزينله( تفصلنلي     جمع هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابواب اعتبار هزينه بابت پرداخت

يلا   معن  ])بودجه اعتبار هزينه( منهاي )حوالله اعتبلار هزينله([ تفصلنلي )عملومي      يا (مصوب/ سال جاري / يا اختصاصي )عمومي

 پس از كسر حواله اعتبار هزينه مطابق آخري  موافقتنامه يا (مصوب/ سال جاري / اختصاصي

ينه ابالغي + اعتبار هزينه تلامن  شلده+ اعتبلار هزينله مصلرف شلده + اعتبلار هزينله بابلت          معن  )اعتبار هز :3ب( اعتبارات ابالغی

سال / يا اختصاصي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي هاي پرداخت

 نامه ابالغ اعتباراسا  آخري   بر يا (ابالغي/ سال جاري / يا اختصاصي معن  )بودجه اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي يا (4ابالغي/ جاري 

                                                           
 شود. تکمیل میه صورت جداگانه بهر طرح برای این فرم   2

 یابد. ( قانون محاسبات عمومی کشور به واحد گزارشگر ابالغ گیرنده اختصاص می75اعتباری که طی ماده )  3
 .شود تعیین می ابالغ دهنده های اجرایی دستگاه ای های بودجه از ردیفبه تفکیک هر یک  "ابالغی"سطح تفصیلی   4
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 ستون اعتبار تخصيص یافته: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

مصرف شلده + اعتبلار هزينله     معن  )اعتبار هزينه تخصنص يافته+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبار هزينهالف( اعتبارات مصوب: 

يلا   + كسري ابوابجمعي بابلت اعتبلار هزينله( تفصلنلي )عملومي      غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه ايه پرداختبابت 

 تخصنص اعتبار اعالمنهاسا  آخري   بريا  (مصوب/ سال جاري / اختصاصي

اعتبلار هزينله بابلت     معن  )اعتبار هزينه ابالغي+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبلار هزينله مصلرف شلده +    ب( اعتبارات ابالغی: 

/ يا اختصاصي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي هاي پرداخت

 نامه ابالغ اعتباربراسا  آخري  يا  (ابالغي/ سال جاري 

 ستون دریافتی از محل اعتبارات تخصيص یافته:

( دريلافتي بابلت بجلوه يارانله     + دريافتي از خزانه بابت حقلو  ب مزايلا   + ريافتي بابت عملنات جاريدمعن  )] بابت اعتبار عمومی:

+  (ملوردنظر  سلال ابرا  مرابحه( تفصلنلي )  -اسناد خزانه اسالمي + حساب انتظامي  -انتظامي   + معن  )حساب(مصوبتفصنلي )

منهلاي معلن     (/ مصوب يلا ابالغلي  ي )عمومي/ سال جاري/ هزينهها بابت اعتبار( تفصنل كنترل دريافتي –انتظامي   معن  )حساب

آخري   ياپس از كسر حواله اعتبار هزينه  براسا  تاينديه دريافتي از خزانهيا  ( [سال جاري)حواله اعتبار هزينه(  تفصنلي )عمومي / 

 نامه ابالغ اعتبار

كنتلرل   –انتظلامي    (+ معلن  )حسلاب  مصلوب تفصلنلي ) معن  )دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصلي(  ] بابت اعتبار اختصاصی:

منهاي معن  )حوالله اعتبلار هزينله(  تفصلنلي      (/ مصوب يا ابالغيها بابت اعتبار( تفصنلي )اختصاصي/ سال جاري/ هزينه دريافتي

 ابالغ اعتبار براسا  تاينديه دريافتي از خزانه پس از كسر حواله اعتبار هزينه يا آخري  نامهيا  ( [سال جاري)اختصاصي/ 

 (مصوب يا ابالغي/ سال جاري / يا اختصاصي معن  )اعتبار هزينه مصرف شده( تفصنلي )عمومي ستون اعتبار مصرف شده:

سلال  / يلا اختصاصلي   غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخلت / عملومي   هاي پرداختمعن  )اعتبار هزينه بابت  :ستون پيش پرداخت

 (مصوب يا ابالغي/ جاري 

غنر قطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار اسلنادي/      هاي پرداختمعن  )اعتبار هزينه بابت  رداخت اعتبار اسنادي:ستون پيش پ

 (مصوب يا ابالغي/ سال جاري / يا اختصاصي عمومي

هاي غنر قطعي( تفصنلي )علي الحساب / عمومي يا اختصاصي/ سال جاري  پرداختمعن  )اعتبار هزينه بابت  ستون علی الحساب:

 (مصوب يا ابالغي /
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مصلوب يلا   معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي يا اختصاصلي/ سلال جلاري /    : ستون اسناد واخواهی شده

 (ابالغي

مصلوب يلا   معن  )كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال جلاري /   جمعی: ستون کسري ابواب

 (ابالغي

جمعي برداشتي مرتبط با اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری  کسری ابواب -صورت وجود حساب انتظامي نكته: در

 شود.جمعي اضافه مي ابواب

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصلنص يافتله( منهلاي سلتون     ستون وجوه ارسالی به خزانه:

بجلوه انتقلالي + ابرا     جمعلي +  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب تبار اسنادي + عليپرداخت اع پرداخت + پنش پنش

 بابت باريز بجوه مصرف نودهمصرف نوده + ابرا  انتقالي( يا بر اسا  تاينديه خزانه 

ستون وجوه انتقالی
5
پرداخلت +   ده + پلنش هاي )اعتبار مصرف ش ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستون :

ابرا  مصلرف   + بجوه ارسالي به خزانله  جمعي + الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پنش

 (+ ابرا  انتقالي نوده

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      سلتون منهلاي   (دريلافتي از محل  اعتبلارات تخصلنص يافتله     )ستون : مصرف نشدهستون اوراق 

+ بجوه ارسالي به خزانه +  جمعي ابوابالحساب + اسناد باخواهي شده + كسري  پرداخت اعتبار اسنادي + علي رداخت + پنشپ پنش

 (ابرا  انتقالي +بجوه انتقالي

پرداخلت +   هاي )اعتبار مصرف شده + پنش ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستون: 6ستون اوراق انتقالی

 +جمعي + بجوه ارسالي به خزانه + بجوه انتقلالي  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب اخت اعتبار اسنادي + عليپرد پنش

 (ابرا  مصرف نوده

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي فوق، سطح تفصیلي حساب  های نكته: در تكمیل ستون

 
                                                           

5 
 شود. ای بعد تکمیل می رای واحدهای دارای مجوز جهت انتقال وجوه مصرف نشده به دوره بودجهانتقالی صرفا ب وجوه ستون 
7 

 شود. ای بعد تکمیل می ستون اوراق انتقالی صرفا برای واحدهای دارای مجوز جهت انتقال اوراق مصرف نشده به دوره بودجه 

 

 

6
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 ابالغی و بر حسب اعتبار مصوباي  هاي سرمایه اراییگزارش نماینده عملكرد اعتبارات تملک د (2-3

 ستون بودجه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

 اي سرمايهتامن  شده+ اعتبار  اي سرمايهتخصنص يافته+ اعتبار  اي سرمايه+ اعتبار  اي سرمايهمعن  )اعتبار  الف( اعتبارات مصوب:

جمعي بابت  + كسري ابواب اي سرمايههاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار بابت پرداخت اي سرمايهمصرف شده + اعتبار 

اي( منهاي )حواله اعتبار  معن  ])بودجه اعتبار سرمايه يا (مصوب/ سال جاري / يا اختصاصي تفصنلي )عمومي (اي سرمايهاعتبار 

 ايمطابق آخري  موافقتنامه پس از كسر حواله اعتبار سرمايه يا (مصوب/ سال جاري / يا اختصاصي  تفصنلي )عمومي اي([ سرمايه

مصلرف شلده + اعتبلار     اي سلرمايه تامن  شلده+ اعتبلار    اي سرمايهابالغي + اعتبار  اي سرمايهمعن  )اعتبار  ب( اعتبارات ابالغی:

( تفصنلي اي سرمايهوابجمعي بابت اعتبار + كسري اباي سرمايهغنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار  هاي پرداختبابت  اي سرمايه

/ يلا اختصاصلي    ( تفصنلي )عملومي اي سرمايهمعن  )بودجه اعتبار  يا (ابالغ دهنده يا ابالغي/ سال جاري / يا اختصاصي  )عمومي

 نامه ابالغ اعتباربراسا  آخري   يا (ابالغي/ سال جاري 

 ب یا ابالغیستون اعتبار تخصيص یافته: حسب مورد براي اعتبارات مصو

مصلرف شلده +    اي سلرمايه تامن  شده+ اعتبلار   اي سرمايهتخصنص يافته+ اعتبار  اي سرمايهمعن  )اعتبار الف( اعتبارات مصوب: 

( اي سلرمايه جمعي بابلت اعتبار  + كسري ابواباي سرمايهغنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار  هاي پرداختبابت  اي سرمايهاعتبار 

 بر اسا  آخري  اعالمنه تخصنص اعتبار يا (مصوب/ سال جاري / يا اختصاصي  تفصنلي )عمومي

مصلرف شلده + اعتبلار     اي سلرمايه تلامن  شلده+ اعتبلار     اي سرمايهابالغي+ اعتبار  اي سرمايهمعن  )اعتبار ب( اعتبارات ابالغی: 

( اي سلرمايه جمعلي بابلت اعتبلار     كسلري ابلواب  +  اي سرمايهغنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار  هاي پرداختبابت  اي سرمايه

 نامه ابالغ اعتباربراسا  آخري   يا (ابالغي/ سال جاري / يا اختصاصي  تفصنلي )عمومي

  ستون دریافتی از محل اعتبارات تخصيص یافته:

اسناد خزانه اسالمي +  -انتظامي   + معن  )حساب (مصوبتفصنلي )( اي سرمايهمعن  )دريافتي بابت عملنات ] بابت اعتبار عمومی:

هلا بابلت اعتبلار( تفصلنلي      كنتلرل دريلافتي   –انتظامي   + معن  )حساب (سال موردنظرابرا  مرابحه( تفصنلي ) -حساب انتظامي 

يلا   ( [ سال جلاري اي(  تفصنلي )عمومي /  منهاي معن  )حواله اعتبار سرمايه (مصوب يا ابالغي /اي )عمومي/ سال جاري/ سرمايه

 نامه ابالغ اعتبارآخري   يااي پس از كسر حواله اعتبار سرمايه ينديه دريافتي از خزانهبراسا  تا

كنتلرل   –انتظلامي    ( + معلن  )حسلاب  مصلوب معن  )دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصي( تفصلنلي ) ] بابت اعتبار اختصاصی:

اي(   منهلاي معلن  )حوالله اعتبلار سلرمايه      (ا ابالغيمصوب ي اي/ ها بابت اعتبار( تفصنلي )اختصاصي/ سال جاري/ سرمايه دريافتي
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اي يلا آخلري  نامله ابلالغ     براسا  تاينديه دريافتي از خزانه پس از كسر حواله اعتبار سرمايهيا  ( [سال جاريتفصنلي )اختصاصي/ 

 اعتبار

 (مصوب يا ابالغي/ جاري  سال/ يا اختصاصي  مصرف شده( تفصنلي )عمومي اي سرمايهمعن  )اعتبار  ستون اعتبار مصرف شده:

سال جاري / يا اختصاصي  )موجودي ها/ عمومي هاي غنر قطعي( تفصنلي اي بابت پرداخت سرمايهمعن ) اعتبار  ها: ستون موجودي

 (مصوب يا ابالغي/ 

سلال  / ييا اختصاص هاي غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت / عمومي بابت پرداخت اي سرمايهمعن  )اعتبار  :ستون پيش پرداخت

 (مصوب يا ابالغي/ جاري 

)پلنش پرداخلت ملواد ب كلاال/      هاي غنر قطعلي( تفصلنلي   بابت پرداخت اي سرمايه) اعتبار  معن  پرداخت مواد و کاال: ستون پيش

 (مصوب يا ابالغي/ سال جاري / يا اختصاصي  عمومي

غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت اعتبار اسنادي/  هاي پرداختبابت  اي سرمايهمعن  )اعتبار  ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (مصوب يا ابالغي/ سال جاري / يا اختصاصي  عمومي

سلال  / يلا اختصاصلي   غنر قطعي( تفصنلي )علي الحساب/ عمومي هاي پرداختبابت  اي سرمايهمعن  )اعتبار  ستون علی الحساب:

 (مصوب يا ابالغي/ جاري 

مصوب يلا  / سال جاري / يا اختصاصي ( تفصنلي )عمومياي سرمايهد باخواهي بابت اعتبار معن  )اسنا: ستون اسناد واخواهی شده

 (ابالغي

مصوب / سال جاري / يا اختصاصي  ( تفصنلي )عمومياي سرمايهمعن  )كسري ابوابجمعي بابت اعتبار  جمعی: ستون کسري ابواب

 (يا ابالغي

اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری  مرتبط بارداشتي ب جمعي ابوابکسری  -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.اضافه مي جمعي ابواب

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصلنص يافتله( منهلاي سلتون     ستون وجوه ارسالی به خزانه:

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده +      اسنادي + علي پرداخت اعتبار پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش ها + پنش موجودي

 يا بر اسا  تاينديه خزانه بابت باريز بجوه مصرف نوده (+ ابرا  انتقاليابرا  مصرف نوده بجوه انتقالي + جمعي + كسري ابواب
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هلا +   وجلودي هاي )اعتبار مصلرف شلده + م   ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستون ستون وجوه انتقالی:

جمعي  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش پنش

 (+ ابرا  انتقاليابرا  مصرف نوده بجوه ارسالي به خزانه+ +

 ها موجوديهاي )اعتبار مصرف شده +  نستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستو: مصرف نشدهستون اوراق 

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده + كسلري       عللي + پرداخت اعتبلار اسلنادي    پنشپرداخت مواد ب كاال  +  پنشپرداخت +  پنش+ 

 (ابرا  انتقالي +جمعي + بجوه ارسالي به خزانه + بجوه انتقالي ابواب

هلا +   هاي )اعتبار مصلرف شلده + موجلودي    تخصنص يافته( منهاي ستونستون )دريافتي از مح  اعتبارات ستون اوراق انتقالی: 

جمعي  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش پنش

 (ابرا  مصرف نوده ++ بجوه ارسالي به خزانه + بجوه انتقالي

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي وق، سطح تفصیلي حسابف  های نكته: در تكمیل ستون

تملهک   /)متفرقهه  / طهرح و ردیهف  بر حسب برنامه اي سرمایه/ تملک دارایی هاي هزینهاعتبارات گزارش نماینده عملكرد  -4

 (4)فرم  هاي مالی(دارایی

 طهی  درنسبت به برآورد آن هاي اجرایی دستگاهاي  هاي سرمایه ایییا تملک داراین گزارش به منظور انعكاس عملكرد اعتبارات هزینه    

ي مربوط تكميل این فرم گزینهبراي  .گردد می تكميلهاي مالی( تملک دارایی )متفرقه/ برنامه یا طرح و ردیف بر حسب ايبودجه دوره یک

 .شودبایستی تعيين  حسب مورد ايهاي سرمایهبه اعتبارات هزینه یا تملک دارایی

 هاي مالی(تملک دارایی )متفرقه/ بر حسب برنامه و ردیف گزارش نماینده عملكرد اعتبارات هزینه (1-4

 ستون بودجه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی
هزينه مصرف شلده +  معن  )اعتبار هزينه + اعتبار هزينه تخصنص يافته+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبار  الف( اعتبارات مصوب:

جمعي بابلت اعتبلار هزينله( تفصلنلي      هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابواب اعتبار هزينه بابت پرداخت

/  معن  ])بودجه اعتبار هزينه( منهاي )حواله اعتبار هزينله([ تفصلنلي )عملومي    يا (برنامه يا رديف/ مصوب/  سال جاري/  )عمومي

 حواله اعتبار هزينهمطابق آخري  موافقتنامه پس از كسر  يا (برنامه يا رديف/ مصوب/  سال جاري

معن  )اعتبار هزينه ابالغي + اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبلار هزينله مصلرف شلده + اعتبلار هزينله بابلت         ب( اعتبارات ابالغی:

/  سال جاري/  وابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عموميهاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري اب پرداخت

براسا  آخري   يا (برنامه يا رديف/ ابالغي/  سال جاري/  معن  )بودجه اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي ( يابرنامه يا رديف ابالغي/

 نامه ابالغ اعتبار
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 ستون اعتبار تخصيص یافته: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

معن  )اعتبار هزينه تخصنص يافته+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبار هزينه مصرف شلده + اعتبلار هزينله    لف( اعتبارات مصوب: ا

سلال  /  هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عملومي  بابت پرداخت

 تخصنص اعتبار اعالمنهاسا  آخري   بريا  (برنامه يا رديف/ مصوب / جاري 

معن  )اعتبار هزينه ابالغي+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبلار هزينله مصلرف شلده + اعتبلار هزينله بابلت        ب( اعتبارات ابالغی: 

/  سال جاري/  هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي پرداخت

 نامه ابالغ اعتباراسا  آخري   بر يا (برنامه يا رديفابالغي/ 

 + دريافتي از خزانه بابلت حقلو  ب مزايلا    + معن  )دريافتي بابت عملنات جاري] ستون دریافتی از محل اعتبارات تخصيص یافته:

 -+ حسلاب انتظلامي   اسناد خزانه اسالمي  - اميانتظ  + معن  )حساب(برنامه يا رديفدريافتي بابت بجوه يارانه( تفصنلي )مصوب/ 

/  ها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي/ سلال جلاري   كنترل دريافتي –انتظامي   + معن  )حساب (سال موردنظرتفصنلي ) ابرا  مرابحه(

يا  ( [ رنامه يا رديفب /منهاي معن  )حواله اعتبار هزينه(  تفصنلي )عمومي / سال جاري (/ برنامه يا رديفمصوب يا ابالغي/ هزينه

 نامه ابالغ اعتبارآخري   يا پس از كسر حواله اعتبار هزينه براسا  تاينديه دريافتي از خزانه

 (برنامه يا رديف/ مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  معن  )اعتبار هزينه مصرف شده( تفصنلي )عمومي ستون اعتبار مصرف شده:

/ مصوب يا  سال جاري/  هاي غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت / عمومي ابت پرداختمعن  )اعتبار هزينه ب :ستون پيش پرداخت

 (برنامه يا رديفابالغي/ 

هاي غنر قطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار اسلنادي/      معن  )اعتبار هزينه بابت پرداخت ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (برنامه يا رديف/ مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  عمومي

/ مصوب يا  سال جاري/  هاي غنر قطعي( تفصنلي )علي الحساب / عمومي معن  )اعتبار هزينه بابت پرداخت ستون علی الحساب:

 (برنامه يا رديفابالغي/ 

برنامه يا / مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي: ستون اسناد واخواهی شده

 (رديف

برنامه / مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  معن  )كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي جمعی: ستون کسري ابواب

 (يا رديف
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اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری مرتبط با جمعي برداشتي  کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.جمعي اضافه مي ابواب

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصلنص يافتله( منهلاي سلتون     ستون وجوه ارسالی به خزانه:

ابرا   بجلوه انتقلالي+   جمعلي +  باخواهي شده + كسري ابوابالحساب + اسناد  پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت + پنش پنش

 خزانه بابت باريز بجوه مصرف نودهنديه بر اسا  تاييا  (+ ابرا  انتقاليمصرف نوده

پرداخلت +   هاي )اعتبار مصرف شلده + پلنش   ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستون ستون وجوه انتقالی:

 ابرا  مصلرف  بجوه ارسالي به خزانله+  جمعي + الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پنش

 (+ ابرا  انتقالينوده

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      ستون )دريلافتي از محل  اعتبلارات تخصلنص يافتله( منهلاي سلتون       : مصرف نشدهستون اوراق 

جمعي + بجوه ارسالي به خزانه +  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت + پنش پنش

 (نتقالي+ ابرا  ابجوه انتقالي

پرداخلت +   هاي )اعتبار مصرف شده + پلنش  ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستونستون اوراق انتقالی: 

 + جمعي + بجوه ارسالي به خزانه + بجوه انتقالي الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پنش

 (ابرا  مصرف نوده

 هاي مالی(تملک دارایی )متفرقه/ اي بر حسب طرح و ردیف هاي سرمایه گزارش نماینده عملكرد اعتبارات تملک دارایی( 2-4

 ستون بودجه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

اي  اي تامن  شده+ اعتبار سرمايه اي تخصنص يافته+ اعتبار سرمايه اي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه الف( اعتبارات مصوب:

جمعي بابت  اي + كسري ابواب هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبارسرمايه اي بابت پرداخت مصرف شده + اعتبار سرمايه

عتبار اي( منهاي )حواله ا معن  ])بودجه اعتبار سرمايه ( ياطرح يا رديف/ مصوب/  سال جاري/  اي( تفصنلي )عمومي اعتبار سرمايه

 اي حواله اعتبار سرمايهمطابق آخري  موافقتنامه پس از كسر يا  طرح يا رديف(/ مصوب/  سال جاري/  اي([ تفصنلي )عمومي سرمايه

اي مصلرف شلده + اعتبلار     اي تامن  شلده+ اعتبلار سلرمايه    اي ابالغي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه ب( اعتبارات ابالغی:

اي( تفصنلي  اي+ كسري ابوابجمعي بابت اعتبار سرمايه هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه اختاي بابت پرد سرمايه

/  سال جلاري /  اي( تفصنلي )عمومي معن  )بودجه اعتبار سرمايه ( ياطرح يا رديفابالغ دهنده/  يا / ابالغي سال جاري/  )عمومي

 ه ابالغ اعتبارنامبراسا  آخري   يا طرح يا رديف(ابالغي/ 
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 ستون اعتبار تخصيص یافته: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

اي مصلرف شلده +    اي تامن  شده+ اعتبلار سلرمايه   اي تخصنص يافته+ اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايهالف( اعتبارات مصوب: 

اي(  جمعي بابلت اعتبارسلرمايه   اي+ كسري ابواب ار سرمايههاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتب اي بابت پرداخت اعتبار سرمايه

 تخصنص اعتبار اعالمنهبراسا  آخري   يا (طرح يا رديف/ مصوب /  سال جاري/  تفصنلي )عمومي

اي مصلرف شلده + اعتبلار     اي تلامن  شلده+ اعتبلار سلرمايه     اي ابالغي+ اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايهب( اعتبارات ابالغی: 

اي(  جمعلي بابلت اعتبلار سلرمايه     اي + كسلري ابلواب   هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت سرمايه

 نامه ابالغ اعتباراسا  آخري   بر يا (طرح يا رديف/ ابالغي/ سال جاري /  تفصنلي )عمومي

+  (طلرح يلا رديلف   اي( تفصنلي )مصوب/  ات سرمايهمعن  )دريافتي بابت عملن] ستون دریافتی از محل اعتبارات تخصيص یافته:

انتظامي   + معن  )حساب (سال موردنظرابرا  مرابحه( تفصنلي ) -اسناد خزانه اسالمي + حساب انتظامي  -انتظامي   معن  )حساب

منهاي معن  )حواله  (/ طرح يا رديف / مصوب يا ابالغياي / سرمايه ها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي/ سال جاري كنترل دريافتي –

پس از كسر حوالله اعتبلار    اسا  تاينديه دريافتي از خزانه بريا  ( [طرح يا رديف اي(  تفصنلي )عمومي / سال جاري/ اعتبار سرمايه

 آخري  نامه ابالغ اعتبار يا سرمايه اي

 (طرح يا رديفمصوب يا ابالغي/  /سال جاري /  اي مصرف شده( تفصنلي )عمومي معن  )اعتبار سرمايه ستون اعتبار مصرف شده:

/ مصوب يلا  سال جاري /  هاي غنر قطعي( تفصنلي )موجودي ها/ عمومي اي بابت پرداخت معن ) اعتبار سرمايه ها: ستون موجودي

 (طرح يا رديفابالغي/ 

/  سلال جلاري   / هاي غنر قطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت / عملومي    اي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه :ستون پيش پرداخت

 (طرح يا رديفمصوب يا ابالغي/ 

هاي غنر قطعي( تفصلنلي )پلنش پرداخلت ملواد ب كلاال/       اي بابت پرداخت معن  ) اعتبار سرمايه ستون پيش پرداخت مواد و کاال:

 (طرح يا رديف/ مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  عمومي

هاي غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت اعتبار اسنادي/  بت پرداختاي با معن  )اعتبار سرمايه ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (طرح يا رديف/ مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  عمومي

/  سلال جلاري  /  هاي غنر قطعي( تفصلنلي )عللي الحسلاب / عملومي     اي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون علی الحساب:

 (طرح يا رديفمصوب يا ابالغي/ 
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طرح / مصوب يا ابالغي/ سال جاري /  اي( تفصنلي )عمومي معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه: اهی شدهستون اسناد واخو

 (يا رديف

/ مصوب يلا ابالغلي/    سال جاري/  اي( تفصنلي )عمومي معن  )كسري ابوابجمعي بابت اعتبار سرمايه جمعی: ستون کسري ابواب

 (طرح يا رديف

اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری مرتبط با جمعي برداشتي  کسری ابواب -تظامينكته: در صورت وجود حساب ان

 شود.جمعي اضافه مي ابواب

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصلنص يافتله( منهلاي سلتون     ستون وجوه ارسالی به خزانه:

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده +      پرداخت اعتبار اسنادي + علي اال  + پنشپرداخت مواد ب ك پرداخت + پنش ها + پنش موجودي

 بر اسا  تاينديه خزانه بابت باريز بجوه مصرف نودهيا  (+ ابرا  انتقاليابرا  مصرف نوده وجوه انتقالی+ جمعي + كسري ابواب

هلا +   اي )اعتبار مصلرف شلده + موجلودي   ه ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستون ستون وجوه انتقالی:

جمعي  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش پنش

 (+ ابرا  انتقالي ابرا  مصرف نوده  وجوه ارسالی به خزانه+ +

ها  هاي )اعتبار مصرف شده + موجودي ات تخصنص يافته( منهاي ستونستون )دريافتي از مح  اعتبار: مصرف نشدهستون اوراق 

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده + كسلري       پرداخت اعتبلار اسلنادي + عللي    پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش + پنش

 (+ ابرا  انتقاليجمعي + بجوه ارسالي به خزانه + بجوه انتقالي ابواب

هلا +   هاي )اعتبار مصلرف شلده + موجلودي    )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستونستون ستون اوراق انتقالی: 

جمعي  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش پنش

 (ابرا  مصرف نوده ++ بجوه ارسالي به خزانه + بجوه انتقالي

 (5)فرم  اي سرمایههاي  / تملک داراییبر حسب فصول هزینه اعتباراتگزارش نماینده عملكرد  -5

 طهی  درنسبت به برآورد آن اي دستگاه هاي اجرایی  هاي سرمایه این گزارش به منظور انعكاس عملكرد اعتبارات هزینه یا تملک دارایی   

تملهک  هزینهه یها   فصهول  هاي مربوط به تكميل این فرم گزینه. براي گرددمی لتكميها آنفصول بندي بر حسب طبقه اي بودجه دوره یک

اي و ههاي سهرمایه  ههاي تملهک دارایهی    ها یا هر یهک از طهرح  هاي متفرقه مرتبط با آنها و ردیفو مجموع برنامه ايهاي سرمایهدارایی

 الی حسب مورد بایستی تعيين شود.هاي مهاي تملک داراییها یا هریک از ردیفهاي متفرقه مرتبط با آن ردیف
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 گزارش نماینده عملكرد اعتبارات بر حسب فصول هزینه (1-5

 ستون بودجه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

ف شلده +  معن  )اعتبار هزينه + اعتبار هزينه تخصنص يافته+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبار هزينه مصر الف( اعتبارات مصوب:

جمعي بابلت اعتبلار هزينله( تفصلنلي      هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابواب اعتبار هزينه بابت پرداخت

 معن  ])بودجه اعتبار هزينه( منهاي )حواله اعتبار هزينه([ تفصنلي )عمومي ( يافصول اعتبار هزينه/ مصوب/  سال جاري/  )عمومي

 حواله اعتبار هزينه مطابق آخري  موافقتنامه پس از كسر يا (فصول اعتبار هزينهب/ / مصو سال جاري/ 

معن  )اعتبار هزينه ابالغي + اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبلار هزينله مصلرف شلده + اعتبلار هزينله بابلت         ب( اعتبارات ابالغی:

/  سال جاري/  جمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عموميهاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابواب پرداخت

 بلر  يلا  (فصول اعتبلار هزينله  / ابالغي/  سال جاري/  معن  )بودجه اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي ( يافصول اعتبار هزينه ابالغي/

 نامه ابالغ اعتباراسا  آخري  

 غیستون اعتبار تخصيص یافته: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابال

معن  )اعتبار هزينه تخصنص يافته+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبار هزينه مصرف شلده + اعتبلار هزينله    الف( اعتبارات مصوب: 

سلال  /  هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عملومي  بابت پرداخت

 اسا  آخري  تاينديه تخصنص اعتبار بر يا (هزينهفصول اعتبار / مصوب /  جاري

معن  )اعتبار هزينه ابالغي+ اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبلار هزينله مصلرف شلده + اعتبلار هزينله بابلت        ب( اعتبارات ابالغی: 

/  سال جاري/  موميهاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )ع پرداخت

 نامه ابالغ اعتباراسا  آخري   بر يا (فصول اعتبار هزينهابالغي/ 

 + دريافتي از خزانه بابلت حقلو  ب مزايلا   + معن  )دريافتي بابت عملنات جاري ] ستون دریافتی از محل اعتبارات تخصيص یافته:

 -اسناد خزانه اسالمي + حسلاب انتظلامي    -انتظامي   حساب+ معن  )(برنامه يا رديفدريافتي بابت بجوه يارانه( تفصنلي )مصوب/ 

/  ها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي/ سلال جلاري   كنترل دريافتي –انتظامي   + معن  )حساب (سال موردنظرابرا  مرابحه( تفصنلي )

براسلا    يلا  ( [تبلار هزينله  فصول اع منهاي معن  )حواله اعتبار هزينه(  تفصنلي )عمومي / سال جاري/ (مصوب يا ابالغي /هزينه

 نامه ابالغ اعتبارآخري  يا  پس از كسر حواله اعتبار هزينه تاينديه دريافتي از خزانه

فصلول اعتبلار   / مصلوب يلا ابالغلي/     سال جاري/  معن  )اعتبار هزينه مصرف شده( تفصنلي )عمومي ستون اعتبار مصرف شده:

 (هزينه
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/ مصوب يا  سال جاري/  هاي غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت / عمومي بت پرداختمعن  )اعتبار هزينه با :ستون پيش پرداخت

 (فصول اعتبار هزينهابالغي/ 

هاي غنر قطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار اسلنادي/      معن  )اعتبار هزينه بابت پرداخت ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (هزينهفصول اعتبار / مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  عمومي

/ مصوب يا  سال جاري/  هاي غنر قطعي( تفصنلي )علي الحساب / عمومي معن  )اعتبار هزينه بابت پرداخت ستون علی الحساب:

 (فصول اعتبار هزينهابالغي/ 

فصلول  / مصوب يا ابالغلي/   سال جاري/  معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي: ستون اسناد واخواهی شده

 (عتبار هزينها

/ مصلوب يلا ابالغلي/     سلال جلاري  /  جمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )عمومي معن  )كسري ابواب جمعی: ستون کسري ابواب

 (فصول اعتبار هزينه

اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری مرتبط با جمعي برداشتي  کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.ي اضافه ميجمع ابواب

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصلنص يافتله( منهلاي سلتون     ستون وجوه ارسالی به خزانه:

ابرا   بجلوه انتقلالي+   جمعلي +  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابلواب  پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت + پنش پنش

 بر اسا  تاينديه خزانه بابت باريز بجوه مصرف نودهيا  (+ ابرا  انتقالي مصرف نوده

پرداخلت +   هاي )اعتبار مصرف شلده + پلنش   ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستون ستون وجوه انتقالی:

ابرا  مصلرف   زانله+ بجوه ارسالي به خ جمعي + الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پنش

 (+ ابرا  انتقالي نوده

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      ستون )دريلافتي از محل  اعتبلارات تخصلنص يافتله( منهلاي سلتون       : مصرف نشدهستون اوراق 

جمعي + بجوه ارسالي به خزانه +  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت + پنش پنش

 (ابرا  انتقالي +انتقالي بجوه

هلا +   هاي )اعتبار مصلرف شلده + موجلودي    ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستونستون اوراق انتقالی: 

جمعي  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش پنش

 (ابرا  مصرف نوده +ارسالي به خزانه + بجوه انتقالي+ بجوه 



 ها کنترل آن با تراز حساب اي و هاي بودجهراهنماي تكميل فرم 

 

466 

 

 ههاي   باشد، مبهالغ ههر فصهل سهتون     هاي دریافتی مشخص نمی با عنایت به این که سطح تفصيلی فصول اعتبار هزینه براي حساب

آوردي تكميهل  دریافتی از محل اعتبارات تخصيص یافته، وجوه ارسالی به خزانه، وجوه انتقالی و اوراق مصرف نشده بهه صهورت بهر   

 شود. می

 7اي سرمایههاي  تملک داراییگزارش نماینده عملكرد اعتبارات بر حسب فصول  (2-5

 ستون بودجه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

اي  ده+ اعتبار سرمايهاي تامن  ش اي تخصنص يافته+ اعتبار سرمايه اي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه الف( اعتبارات مصوب:

جمعي بابت  اي + كسري ابواب هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبارسرمايه اي بابت پرداخت مصرف شده + اعتبار سرمايه

معن   ( يااي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي / مصوب/ طرح يا رديف/ سال جاري/  اي( تفصنلي )عمومي اعتبار سرمايه

فصول اعتبار  طرح يا رديف// مصوب/  سال جارياي([ تفصنلي )عمومي/  اي( منهاي )حواله اعتبار سرمايه ار سرمايه])بودجه اعتب

 اي حواله اعتبار سرمايهپس از كسر ري  موافقتنامه مطابق آخيا  (اي هاي سرمايه تمل  دارايي

اي مصلرف شلده + اعتبلار     ي تامن  شلده+ اعتبلار سلرمايه   ا اي ابالغي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه ب( اعتبارات ابالغی:

اي( تفصنلي  اي+ كسري ابوابجمعي بابت اعتبار سرمايه هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت سرمايه

معن  )بودجله اعتبلار    ( يااي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف/ابالغ دهنده/  يا / ابالغيسال جاري /  )عمومي

اسا  آخري   بر يا (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف// ابالغي/  سال جاري/  اي( تفصنلي )عمومي سرمايه

 نامه ابالغ اعتبار

 ستون اعتبار تخصيص یافته: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

اي مصلرف شلده +    اي تامن  شده+ اعتبلار سلرمايه   اي تخصنص يافته+ اعتبار سرمايه سرمايهمعن  )اعتبار الف( اعتبارات مصوب: 

اي(  جمعي بابلت اعتبارسلرمايه   اي+ كسري ابواب هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت اعتبار سرمايه

 اعالمنله اسا  آخلري    بر يا (اي هاي سرمايه تمل  داراييفصول اعتبار  طرح يا رديف// مصوب /  سال جاري/  تفصنلي )عمومي

 تخصنص اعتبار

اي مصلرف شلده + اعتبلار     اي تلامن  شلده+ اعتبلار سلرمايه     اي ابالغي+ اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايهب( اعتبارات ابالغی: 

اي(  جمعلي بابلت اعتبلار سلرمايه     ي ابلواب اي + كسلر  هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت سرمايه

                                                           
7
 شود. تکمیل میبه صورت جداگانه هر طرح برای این فرم   
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نامه ابلالغ  اسا  آخري   بر يا (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف// ابالغي/  سال جاري/  تفصنلي )عمومي

 اعتبار

+  (يلا رديلف   طرحاي( تفصنلي )مصوب/  معن  )دريافتي بابت عملنات سرمايه ] ستون دریافتی از محل اعتبارات تخصيص یافته:

انتظامي   + معن  )حساب (سال موردنظرابرا  مرابحه( تفصنلي ) -اسناد خزانه اسالمي + حساب انتظامي  -انتظامي   معن  )حساب

منهاي معن  )حواله  (/ طرح يا رديف / مصوب يا ابالغياي / سرمايه ها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي/ سال جاري كنترل دريافتي –

براسا  تاينديله  يا  ( [  اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف/ اي(  تفصنلي )عمومي/ سال جاري/ هاعتبار سرماي

 نامه ابالغ اعتبارآخري   يا اي پس از كسر حواله اعتبار سرمايه دريافتي از خزانه

 طرح يا رديف// مصوب يا ابالغي/  ل جاريسا/  اي مصرف شده( تفصنلي )عمومي معن  )اعتبار سرمايه ستون اعتبار مصرف شده:

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي

/ مصوب يلا   سال جاري/  هاي غنر قطعي( تفصنلي )موجودي ها/ عمومي اي بابت پرداخت معن ) اعتبار سرمايه ها: ستون موجودي

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف/ابالغي/ 

/  سلال جلاري  /  هاي غنر قطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت / عملومي    اي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه :پرداخت ستون پيش

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف/مصوب يا ابالغي/ 

پرداخلت ملواد ب كلاال/     هاي غنر قطعي( تفصلنلي )پلنش   اي بابت پرداخت معن  ) اعتبار سرمايه ستون پيش پرداخت مواد و کاال:

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف// مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  عمومي

هاي غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت اعتبار اسنادي/  اي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف/ / مصوب يا ابالغي/سال جاري /  عمومي

/  سلال جلاري  /  هاي غنر قطعي( تفصلنلي )عللي الحسلاب / عملومي     اي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون علی الحساب:

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف/مصوب يا ابالغي/ 

طرح / مصوب يا ابالغي/  سال جاري/  اي( تفصنلي )عمومي )اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايهمعن  : ستون اسناد واخواهی شده

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي يا رديف/

/ مصوب يا ابالغلي/   سال جاري/  اي( تفصنلي )عمومي جمعي بابت اعتبار سرمايه معن  )كسري ابواب جمعی: ستون کسري ابواب

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح يا رديف/
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اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری مرتبط با جمعي برداشتي  کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.جمعي اضافه مي ابواب

ي )اعتبلار مصلرف شلده +    هلا  ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصلنص يافتله( منهلاي سلتون     ستون وجوه ارسالی به خزانه:

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده +      پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش ها + پنش موجودي

 بر اسا  تاينديه خزانه بابت باريز بجوه مصرف نودهيا  (+ ابرا  انتقالي ابرا  مصرف نوده بجوه انتقالي+ جمعي + كسري ابواب

هلا +   هاي )اعتبار مصلرف شلده + موجلودي    ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستون ه انتقالی:ستون وجو

جمعي  الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت مواد ب كاال  + پنش پرداخت + پنش پنش

 (+ ابرا  انتقالي + ابرا  مصرف نوده+ بجوه ارسالي به خزانه 

ها  هاي )اعتبار مصرف شده + موجودي ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستون: مصرف نشدهستون اوراق 

 پرداخت  پرداخت + پنش + پنش

انله + بجلوه   جمعي + بجوه ارسالي به خز الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي كاال  + پنش

جمعي + بجوه ارسالي به خزانله +   الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي مواد ب كاال  + پنش

 ابرا  انتقالي( بجوه انتقالي +

هلا +   جلودي هاي )اعتبار مصلرف شلده + مو   ستون )دريافتي از مح  اعتبارات تخصنص يافته( منهاي ستونستون اوراق انتقالی: 

 (ابرا  مصرف نوده + انتقاليپرداخت مواد ب  پرداخت + پنش پنش

 باشد، مبالغ هر  هاي دریافتی مشخص نمی اي  براي حساب هاي سرمایه با عنایت به این که سطح تفصيلی فصول اعتبار تملک دارایی

جوه انتقالی و اوراق مصرف نشهده بهه صهورت    هاي دریافتی از محل اعتبارات تخصيص یافته، وجوه ارسالی به خزانه، و فصل ستون

 شود. برآوردي تكميل می

 (6اختصاصی بر حسب برنامه/ طرح )فرم  -اي سرمایهاختصاصی/  -اي هزینه عملكرد اعتباراتنماینده گزارش  -6

نسبت به بهرآورد آن  جرایی هاي ادستگاهاختصاصی  –اي یا سرمایهاختصاصی  - هزینه این گزارش به منظور انعكاس عملكرد اعتبارات   

اختصاصهی یها    -ي اعتبهارات هزینهه   براي تكميل ایهن فهرم گزینهه    .گردد می تكميل برنامه یا طرحبر حسب  اي بودجه دوره یک طی در

 اختصاصی حسب مورد بایستی تعيين شود. –اي  سرمایه
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  اختصاصی بر حسب برنامه -اي هزینه عملكرد اعتبارات نماینده ( گزارش1-6

 ستون بودجه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

هاي  معن  )اعتبار هزينه + اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبار هزينه مصرف شده + اعتبار هزينه بابت پرداخت الف( اعتبارات مصوب:

/ مصوب/  سال جارينه( تفصنلي )اختصاصي/ جمعي بابت اعتبار هزي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابواب

مطلابق   يلا  (برنامله / مصوب/  سال جاريمعن  ])بودجه اعتبار هزينه( منهاي )حواله اعتبار هزينه([ تفصنلي )اختصاصي/  ( يابرنامه

 اختصاصي - حواله اعتبار هزينهآخري  موافقتنامه پس از كسر 

+ اعتبار هزينه تامن  شده + اعتبار هزينله مصلرف شلده + اعتبلار هزينله بابلت        معن  )اعتبار هزينه ابالغي ب( اعتبارات ابالغی:

سلال  جمعي بابت اعتبار هزينله( تفصلنلي )اختصاصلي/     هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابواب پرداخت

نامله  اسا  آخلري    بر يا (برنامه/ ابالغي/ ري سال جامعن  )بودجه اعتبار هزينه( تفصنلي )اختصاصي/  ( يابرنامه/ ابالغي/ جاري 

 ابالغ اعتبار

+ معلن    (برنامله معن  )دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصي( تفصنلي )مصلوب/  ] :محل درآمدهاي اختصاصیستون دریافتی از 

منهاي معن   (برنامه/ غي/ مصوب يا ابال /هزينه ها بابت اعتبار( تفصنلي )اختصاصي/سال جاري كنترل دريافتي –انتظامي   )حساب

پلس از كسلر حوالله اعتبلار      دريافتي از خزانله اسا  تاينديه  بريا ( [ برنامه)حواله اعتبار هزينه( تفصنلي ) اختصاصي/ سال جاري/ 

 نامه ابالغ اعتباريا آخري   اختصاصي -هزينه 

 (برنامه/ مصوب يا ابالغي/  جاريسال ( تفصنلي )اختصاصي/ مصرف شده معن  )اعتبار هزينه ستون اعتبار مصرف شده:

/ مصوب  سال جاريهاي غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت / اختصاصي/  معن  )اعتبار هزينه بابت پرداخت :ستون پيش پرداخت

 (برنامهيا ابالغي/ 

بلار اسلنادي/   هاي غنر قطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت اعت   معن  )اعتبار هزينه بابت پرداخت ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (برنامه/ مصوب يا ابالغي/  سال جارياختصاصي/ 

/ مصوب  سال جاريهاي غنر قطعي( تفصنلي )علي الحساب / اختصاصي/  معن  )اعتبار هزينه بابت پرداخت ستون علی الحساب:

 (برنامهيا ابالغي/ 

 (برنامه/ مصوب يا ابالغي/  سال جاريتصاصي/ معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )اخ: ستون اسناد واخواهی شده

/ مصلوب يلا ابالغلي/     سال جاريجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )اختصاصي/  معن  )كسري ابواب جمعی: ستون کسري ابواب

 (برنامه
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ستون کسری اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به مرتبط با جمعي برداشتي  کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.جمعي اضافه مي ابواب

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      ( منهلاي سلتون  از محل  درآملدهاي اختصاصلي   سلتون )دريلافتي    ستون وجوه ارسالی به خزانه:

بر اسا  يا  (+ بجوه انتقاليجمعي الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت + پنش پنش

  ه خزانه بابت باريز بجوه مصرف نودهتايندي

پرداخلت +   هلاي )اعتبلار مصلرف شلده + پلنش      ( منهاي ستوندريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصيستون ) ستون وجوه انتقالی:

 (بجوه ارسالي به خزانه + جمعي الحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابواب پرداخت اعتبار اسنادي + علي پنش

  طرح بر حسباي  سرمایهد اعتبارات اختصاصی ( گزارش عملكر2-6

 ستون بودجه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

اي  اي مصرف شده + اعتبار سلرمايه  اي تامن  شده+ اعتبار  سرمايه اي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار  سرمايه الف( اعتبارات مصوب:

اي( تفصلنلي   اي + كسلري ابلوابجمعي بابلت اعتبلار سلرمايه      باخواهي بابلت اعتبلار سلرمايه   هاي غنر قطعي+ اسناد  بابت پرداخت

اي([ تفصنلي )اختصاصلي/   اي( منهاي )حواله اعتبار سرمايه معن  ])بودجه اعتبار سرمايه ( ياطرح/ مصوب/  سال جاري)اختصاصي/ 

 اختصاصي - اي اعتبار سرمايهحواله مطابق آخري  موافقتنامه پس از كسر  يا (طرح/ مصوب/  سال جاري

اي مصلرف شلده + اعتبلار      اي تامن  شلده+ اعتبلار سلرمايه    اي ابالغي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه اعتبارات ابالغی: ب(

فصنلي اي( ت اي + كسري ابوابجمعي بابت اعتبار سرمايه هاي غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت سرمايه

 بلر  يا (طرح/ ابالغي/  سال جارياي( تفصنلي )اختصاصي/  معن  )بودجه اعتبار سرمايه ( ياطرح/ ابالغي/  سال جاري)اختصاصي/ 

 نامه ابالغ اعتباراسا  آخري  

+ معلن    (طلرح معن  )دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصي( تفصلنلي )مصلوب/   ] :ستون دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی

منهلاي   (/ طلرح / مصوب يا ابالغياي / سرمايه ها بابت اعتبار( تفصنلي )اختصاصي/ سال جاري كنترل دريافتي –انتظامي   اب)حس

پلس از كسلر حوالله     براسا  تاينديه دريافتي از خزانله يا  ([ طرح اي( تفصنلي )اختصاصي/ سال جاري/ معن  )حواله اعتبار سرمايه

 نامه ابالغ اعتبارخري  آ يا اختصاصي -اي  اعتبار سرمايه

 (طرح/ مصوب يا ابالغي/  سال جارياي مصرف شده( تفصنلي )اختصاصي/  معن  )اعتبار سرمايه ستون اعتبار مصرف شده:

/ مصوب يا  سال جارياي بابت پرداخت هاي غنر قطعي( تفصنلي)موجودي ها/ اختصاصي/  معن ) اعتبار سرمايه ها: ستون موجودي

 (طرحابالغي/ 
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/ سلال جلاري   هاي غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت / اختصاصلي/   اي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه :پيش پرداختستون 

 (طرحمصوب يا ابالغي/ 

اي بابت پرداخت هاي غنلر قطعلي( تفصلنلي)پنش پرداخلت ملواد ب كلاال/        معن ) اعتبار سرمايه ستون پيش پرداخت مواد و کاال:

 (طرحيا ابالغي/  / مصوب سال جارياختصاصي/ 

هاي غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت اعتبار اسنادي/  اي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (طرح/ مصوب يا ابالغي/  سال جارياختصاصي/ 

/  سلال جلاري  / اختصاصلي/   هاي غنر قطعي( تفصنلي )علي الحسلاب  اي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون علی الحساب:

 (طرحمصوب يا ابالغي/ 

/ مصلوب يلا ابالغلي/     سال جارياي( تفصنلي )اختصاصي/  معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه: ستون اسناد واخواهی شده

 (طرح

 ب يلا ابالغلي/   / مصو سال جارياي( تفصنلي )اختصاصي/  معن  )كسري ابوابجمعي بابت اعتبار سرمايه ستون کسري ابوابجمعی:

 (طرح

اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری مرتبط با جمعي برداشتي  کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.جمعي اضافه مي ابواب

 ها وديهاي )اعتبار مصرف شده + موج ( منهاي ستوندريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصيستون ) ستون وجوه ارسالی به خزانه:

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده + كسلري       پرداخلت اعتبلار اسلنادي + عللي     پرداخت مواد ب كاال + پنش پرداخت + پنش + پنش

 بر اسا  تاينديه خزانه بابت باريز بجوه مصرف نودهيا  (بجوه انتقالي +جمعي ابواب

هلا +   هلاي )اعتبلار مصلرف شلده + موجلودي      ن( منهاي سلتو دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصيستون ) ستون وجوه انتقالی:

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده + كسلري       پرداخلت اعتبلار اسلنادي + عللي     پرداخت مواد ب كاال  + پلنش  پرداخت + پنش پنش

 (بجوه ارسالي به خزانه +جمعي ابابو

 (7)فرم  اي رمایههاي س فصول هزینه/ فصول تملک دارییعملكرد اعتبارات اختصاصی بر حسب نماینده گزارش  -7

بر حسب  اي بودجه دوره یک طی درنسبت به برآورد آن هاي اجرایی این گزارش به منظور انعكاس عملكرد اعتبارات اختصاصی دستگاه   

ک هاي مربوط به فصول هزینه یا تمله براي تكميل این فرم گزینه .گردد می تكميل اي هاي سرمایه فصول هزینه یا تملک داراییبندي طبقه

 اي حسب مورد بایستی تعيين شود.هاي سرمایههاي تملک دارایی ها یا هر یک از طرحاي و مجموع برنامههاي سرمایهدارایی
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 عملكرد اعتبارات اختصاصی بر حسب فصول هزینهنماینده ( گزارش 1-7

 : حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغیبودجه اعتبار نهایی ستون

 هاي پرداختمعن  )اعتبار هزينه + اعتبار هزينه تامن  شده+ اعتبار هزينه مصرف شده + اعتبار هزينه بابت  اعتبارات مصوب: الف(

/ مصلوب/   سال جاري( تفصنلي )اختصاصي/ + اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه + كسري ابوابجمعي بابت اعتبار هزينهغنر قطعي

فصول / مصوب/  سال جاريدجه اعتبار هزينه( منهاي )حواله اعتبار هزينه([ تفصنلي )اختصاصي/ معن  ])بو يا (فصول اعتبار هزينه

 اختصاصي -حواله اعتبار هزينه مطابق آخري  موافقتنامه پس از كسر  يا (اعتبار هزينه

ده + اعتبلار هزينله بابلت    مصلرف شل   + اعتبار هزينله  معن  )اعتبار هزينه ابالغي + اعتبار هزينه تامن  شده اعتبارات ابالغی: ب(

سلال  ( تفصلنلي )اختصاصلي/   + كسري ابوابجمعي بابت اعتبلار هزينله   + اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينهغنر قطعي هاي پرداخت

 (فصول اعتبار هزينه/ ابالغي/ سال جاري معن  )بودجه اعتبار هزينه( تفصنلي )اختصاصي/  يا (فصول اعتبار هزينهابالغي/  /جاري

 نامه ابالغ اعتبارسا  آخري  برا يا
+ معلن    (برنامله ( تفصنلي )مصلوب/  دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصيمعن  )] :ستون دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی

منهاي معن   (برنامه // مصوب يا ابالغيها بابت اعتبار( تفصنلي )اختصاصي/ سال جاري/ هزينه كنترل دريافتي –انتظامي   )حساب

پس از كسر حواله  دريافتي از خزانه بر اسا  تاينديهيا  ( [فصول اعتبار هزينهسال جاري/  ه اعتبار هزينه( تفصنلي )اختصاصي/)حوال

 اختصاصي يا آخري  نامه ابالغ اعتبار –اعتبار هزينه 

فصلول اعتبلار   غلي/  اباليا  / مصوب سال جاري( تفصنلي )اختصاصي/ مصرف شده معن  )اعتبار هزينه :اعتبار مصرف شدهستون 

 (هزينه

/ مصوب  سال جاريغنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت / اختصاصي/  هاي پرداختمعن  )اعتبار هزينه بابت  :ستون پيش پرداخت

 (فصول اعتبار هزينهيا ابالغي/ 

اعتبلار اسلنادي/    غنر قطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت   هاي پرداختمعن  )اعتبار هزينه بابت  ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (فصول اعتبار هزينه/ مصوب يا ابالغي/  سال جارياختصاصي/ 

/ مصوب  سال جاريغنر قطعي( تفصنلي )علي الحساب / اختصاصي/  هاي پرداختمعن  )اعتبار هزينه بابت  ستون علی الحساب:

 (فصول اعتبار هزينهيا ابالغي/ 

فصول  // مصوب يا ابالغي سال جاريت اعتبار هزينه( تفصنلي )اختصاصي/ معن  )اسناد باخواهي باب: ستون اسناد واخواهی شده

 (اعتبار هزينه



 ها کنترل آن با تراز حساب اي و هاي بودجهراهنماي تكميل فرم 

 

473 

 

/ مصلوب يلا ابالغلي/     سال جاريجمعي بابت اعتبار هزينه( تفصنلي )اختصاصي/  معن  )كسري ابواب جمعی: ستون کسري ابواب

 (فصول اعتبار هزينه

اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری مرتبط با داشتي بر جمعي ابوابکسری  -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.اضافه مي جمعي ابواب

هلاي )اعتبلار مصلرف شلده +      سلتون )دريلافتي از محل  درآملدهاي اختصاصلي( منهلاي سلتون        ستون وجوه ارسالی به خزانه:

بر اسا  يا  (بجوه انتقالي +جمعي كسري ابوابالحساب + اسناد باخواهي شده +  پرداخت اعتبار اسنادي + علي پرداخت + پنش پنش

 تاينديه خزانه بابت باريز بجوه مصرف نوده

پرداخلت +   هلاي )اعتبلار مصلرف شلده + پلنش      ستون )دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصي( منهاي ستون ستون وجوه انتقالی:

 (بجوه ارسالي به خزانه +جمعي بالحساب + اسناد باخواهي شده + كسري ابوا پرداخت اعتبار اسنادي + علي پنش

 ههاي   باشد، مبهالغ ههر فصهل سهتون     هاي دریافتی مشخص نمی با عنایت به این که سطح تفصيلی فصول اعتبار هزینه براي حساب

 شود. ، وجوه ارسالی به خزانه و وجوه انتقالی به صورت برآوردي تكميل میدرآمدهاي اختصاصیدریافتی از محل 

 8اي هاي سرمایه ملكرد اعتبارات اختصاصی بر حسب فصول تملک داراییعنماینده ( گزارش 2-7

 ستون بودجه اعتبار نهایی: حسب مورد براي اعتبارات مصوب یا ابالغی

 اي سلرمايه مصرف شده + اعتبلار   اي سرمايهتامن  شده+ اعتبار  اي سرمايه + اعتبار اي سرمايهمعن  )اعتبار  الف( اعتبارات مصوب:

( تفصلنلي  اي سلرمايه + كسلري ابلوابجمعي بابلت اعتبلار      اي سلرمايه غنر قطعي+ اسناد باخواهي بابلت اعتبلار    ايه پرداختبابت 

اي( منهلاي   معن  ])بودجله اعتبلار سلرمايه    يا (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي // مصوب/ طرح سال جاري)اختصاصي/ 

مطلابق   يلا  (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح// مصوب/ ري سال جااي([ تفصنلي )اختصاصي/  )حواله اعتبار سرمايه

 اختصاصي –اي  حواله اعتبار سرمايهآخري  موافقتنامه پس از كسر 

مصلرف شلده + اعتبلار      اي سلرمايه تامن  شلده+ اعتبلار    اي سرمايهابالغي + اعتبار  اي سرمايهمعن  )اعتبار  اعتبارات ابالغی: ب(

( تفصنلي اي سرمايه+ كسري ابوابجمعي بابت اعتبار  اي سرمايهغنر قطعي+ اسناد باخواهي بابت اعتبار  هاي رداختپبابت  اي سرمايه

( تفصلنلي  اي سلرمايه معن  )بودجله اعتبلار    يا (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح// ابالغي/  سال جاري)اختصاصي/ 

 نامه ابالغ اعتباراسا  آخري   بر يا (اي هاي سرمايه عتبار تمل  داراييفصول ا طرح// ابالغي/ سال جاري )اختصاصي/ 

                                                           
8
 شود. تکمیل میبه صورت جداگانه هر طرح برای این فرم   
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+ معلن    (طلرح معن  )دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصي( تفصلنلي )مصلوب/   ] :ستون دریافتی از محل درآمدهاي اختصاصی

منهلاي   (/ طلرح / مصوب يا ابالغياي / سرمايه ها بابت اعتبار( تفصنلي )اختصاصي/ سال جاري كنترل دريافتي –انتظامي   )حساب

بلر اسلا    يلا   ( [اي هاي سرمايه / فصول اعتبار تمل  دارايياي( تفصنلي )اختصاصي/ سال جاري/ طرح معن  )حواله اعتبار سرمايه

 اختصاصي يا آخري  نامه ابالغ اعتبار –اي  پس از كسر حواله اعتبار سرمايه تاينديه دريافتي از خزانه

فصول  طرح// مصوب يا ابالغي/  سال جاريمصرف شده( تفصنلي )اختصاصي/  اي سرمايهمعن  )اعتبار  ده:ستون اعتبار مصرف ش

 (اي هاي سرمايه اعتبار تمل  دارايي

/ مصوب يا  سال جاريبابت پرداخت هاي غنر قطعي( تفصنلي)موجودي ها/ اختصاصي/  اي سرمايهمعن ) اعتبار  ها: ستون موجودي

 (اي هاي سرمايه تبار تمل  داراييفصول اع طرح/ابالغي/ 

/  سلال جلاري  غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت / اختصاصلي/   هاي پرداختبابت  اي سرمايهمعن  )اعتبار  :ستون پيش پرداخت

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح/مصوب يا ابالغي/ 

پرداخت هاي غنلر قطعلي( تفصلنلي)پنش پرداخلت ملواد ب كلاال/       بابت  اي سرمايهمعن ) اعتبار  ستون پيش پرداخت مواد و کاال:

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح// مصوب يا ابالغي/  سال جارياختصاصي/ 

غنر قطعي( تفصنلي )پنش پرداخت اعتبار اسنادي/  هاي پرداختبابت  اي سرمايهمعن  )اعتبار  ستون پيش پرداخت اعتبار اسنادي:

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح// مصوب يا ابالغي/  ال جاريساختصاصي/ 

/ سلال جلاري   غنر قطعي( تفصنلي )علي الحسلاب / اختصاصلي/    هاي پرداختبابت  اي سرمايهمعن  )اعتبار  ستون علی الحساب:

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح/مصوب يا ابالغي/ 

/ مصلوب يلا ابالغلي/     سال جاري( تفصنلي )اختصاصي/ اي سرمايهمعن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار : شدهستون اسناد واخواهی 

 (اي هاي سرمايه فصول اعتبار تمل  دارايي طرح/

 / مصوب يلا ابالغلي/    سال جاري( تفصنلي )اختصاصي/ اي سرمايهمعن  )كسري ابوابجمعي بابت اعتبار  ستون کسري ابوابجمعی:

 (اي هاي سرمايه اعتبار تمل  داراييفصول  طرح/

اعتبارات سال جاری، مبلغ مذکور به ستون کسری مرتبط با برداشتي  جمعي ابوابکسری  -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.اضافه مي جمعي ابواب
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ها  مصرف شده + موجودي هاي )اعتبار ستون )دريافتي از مح  درآمدهاي اختصاصي( منهاي ستون ستون وجوه ارسالی به خزانه:

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده + كسلري       پرداخلت اعتبلار اسلنادي + عللي     پرداخت مواد ب كاال + پنش پرداخت + پنش + پنش

 بر اسا  تاينديه خزانه بابت باريز بجوه مصرف نودهيا  (بجوه انتقالي +جمعي ابواب

هلا +   هلاي )اعتبلار مصلرف شلده + موجلودي      صاصي( منهاي سلتون ستون )دريافتي از مح  درآمدهاي اخت ستون وجوه انتقالی:

الحسلاب + اسلناد باخلواهي شلده + كسلري       پرداخلت اعتبلار اسلنادي + عللي     پرداخت مواد ب كلاال + پلنش   پرداخت + پنش پنش

 (+ بجوه ارسالي به خزانهجمعي ابواب

 باشد، مبالغ هر  هاي دریافتی مشخص نمی براي حساب اي هاي سرمایه با عنایت به این که سطح تفصيلی فصول اعتبار تملک دارایی

هاي دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصيص یافته، وجوه ارسالی به خزانه و وجوه انتقالی به صورت برآوردي تكميل  فصل ستون

 شود. می

ههاي   ذاري دارایهی عمهومی/ درآمهدهاي اختصاصهی و واگه     اي سهرمایه گزارش درآمدهاي عمومی و واگذاري دارایی ههاي   -8

 (8)فرم  9هاي مالی دارایی ياختصاصی/ واگذار اي سرمایه

 استانی /به تفكيک ملیبينی شده  پيش منابعهاي اجرایی نسبت به  وصول شده دستگاه منابعانعكاس به منظور  گزارشاین    

اي عمهومی یها درآمهدهاي    ههاي سهرمایه  راییمربوط به درآمدهاي عمومی و واگذاري دا يبراي تكميل این فرم گزینه .گرددمیتكميل 

 هاي مالی حسب مورد بایستی تعيين شود.اي اختصاصی یا واگذاري داراییهاي سرمایهاختصاصی و واگذاري دارایی

 اي عمومی ( گزارش درآمدهاي عمومی و واگذاري دارایی هاي سرمایه1-8

ماهنت منلابع )درآملد عملومي/ بارل اري     )]بنني شده( تفصنلي  منابع پنش -معن  )حساب انتظامي  :شده پيش بينیمنابع ستون 

 ساالنه ك  كوورقانون بودجه ( 2پنوست شماره )يا مبالغ مندرج در  [(بندي بودجه شماره طبقه) /(اي عمومي هاي سرمايه دارايي

درآملد/ بارل اري   نلي )اي( تفصل  معن  )بجوه ارسالي بابت منابع عمومي + حسلاب انتظلامي كنتلرل منلابع بودجله      وصولی:ستون 

 اي عملومي  هاي سرمايه يا تاينديه خزانه بابت درآمدهاي عمومي/ بار اري دارايي (شماره طبقه بندي بودجهاي/  هاي سرمايه دارايي

 بان  دريافتمانده حساب + 
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درآملد/  )اي( تفصلنلي   همعن  )بجوه ارسالي بابت منابع عمومي + حساب انتظامي كنترل منابع بودج: وجوه ارسالی به خزانهستون 

اي  هاي سرمايه تاينديه خزانه بابت درآمدهاي عمومي/ بار اري دارايي يا (شماره طبقه بندي بودجهاي/  هاي سرمايه بار اري دارايي

 عمومي

 شده نيبن پنشمنابع نسبت به ستون بجوه ارسالي به خزانه به منزان افزايش ستون بينی:  نسبت به پيش وجوه ارسالیستون افزایش 

 بنني شده منابع پنشنسبت به ستون بجوه ارسالي به خزانه به منزان كاهش ستون  بينی: نسبت به پيش وجوه ارسالیستون کاهش 

 اي اختصاصی ( گزارش درآمدهاي اختصاصی و واگذاري دارایی هاي سرمایه2-8

لي ])ماهنت منابع )درآمد اختصاصي/ بارل اري  منابع پنش بنني شده( تفصن -معن  )حساب انتظامي  ستون منابع پيش بينی شده:

 ( قانون بودجه ساالنه ك  كوور2يا مبالغ مندرج در پنوست شماره ) ([بندي بودجه شماره طبقه) /اي اختصاصي( هاي سرمايه دارايي

بنلدي  ره طبقله شلما اي/  هلاي سلرمايه   درآمد/ بار اري داراييمعن  )بجوه ارسالي بابت منابع اختصاصي( تفصنلي ) ستون وصولی:

 اي اختصاصي + مانده حساب بان  دريافت هاي سرمايه يا تاينديه خزانه بابت درآمدهاي اختصاصي/ بار اري دارايي (بودجه

شلماره  اي/  هاي سرمايه درآمد/ بار اري داراييمعن  )بجوه ارسالي بابت منابع اختصاصي( تفصنلي )ستون وجوه ارسالی به خزانه: 

 اي اختصاصي هاي سرمايه ا تاينديه خزانه بابت درآمدهاي اختصاصي/ بار اري داراييي (بندي بودجهطبقه

 بنني شده به منزان افزايش ستون بجوه ارسالي به خزانه نسبت به ستون منابع پنشبينی:  ستون افزایش وجوه ارسالی نسبت به پيش

 بنني شده ارسالي به خزانه نسبت به ستون منابع پنشبه منزان كاهش ستون بجوه  بينی: ستون کاهش وجوه ارسالی نسبت به پيش

 هاي مالی( گزارش واگذاري دارایی3-8

هاي ملالي(/   منابع پنش بنني شده( تفصنلي ])ماهنت منابع )بار اري دارايي -معن  )حساب انتظامي  ستون منابع پيش بينی شده:

 ([بندي بودجه شماره طبقه)

هلاي   بارل اري دارايلي  اي( تفصلنلي )  منابع عمومي + حساب انتظامي كنترل منابع بودجه معن  )بجوه ارسالي بابتستون وصولی: 

 هاي مالي يا تاينديه خزانه بابت بار اري دارايي (شماره طبقه بندي بودجهمالي/ 

بار اري ي )اي( تفصنل معن  )بجوه ارسالي بابت منابع عمومي + حساب انتظامي كنترل منابع بودجهستون وجوه ارسالی به خزانه: 

 هاي مالي يا تاينديه خزانه بابت بار اري دارايي (شماره طبقه بندي بودجههاي مالي/  دارايي

 بنني شده به منزان افزايش ستون بجوه ارسالي به خزانه نسبت به ستون منابع پنشبينی:  ستون افزایش وجوه ارسالی نسبت به پيش

 بنني شده منزان كاهش ستون بجوه ارسالي به خزانه نسبت به ستون منابع پنشبه  بينی: ستون کاهش وجوه ارسالی نسبت به پيش
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 (9)فرم  10اي هاي سرمایه تملک دارایی قبل اعتبارات هزینه/ هاي سالهاي غيرقطعی  گزارش پرداخت -9

ههاي   هزینهه یها تملهک دارایهی    اعتبارات هاي قبل به تفكيک  هاي غيرقطعی سال این فرم به منظور ارایه اطالعات در خصوص پرداخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

اي و ههاي سهرمایه  مربوط به اعتبارات هزینه یا تملک دارایی هايبراي تكميل این فرم گزینه شود. تكميل میها و نوع منبع آناي  سرمایه

 نوع منبع )عمومی/ اختصاصی( حسب مورد بایستی تعيين شود.

 اعتبارات هزینه هاي قبل سالهاي غيرقطعی  گزارش پرداخت (1-9

يلا   هلا   پرداخلت  فصلنلي )پلنش  ( تسالابتداي در هاي غنرقطعي  معن  )اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت ستون مانده ابتداي سال:

 اي سال قب  هاي عملکرد بودجه هاي مرتبط با فرم بر اسا  مبالغ مندرج در ستونيا  (سنواتي/ يا اختصاصي / عموميالحساب  علي

يلا   / عملومي الحسلاب  يا علي ها پرداخت معن  )اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده( تفصنلي )پنش ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 (سنواتي/ صاصياخت

الحسلاب/   يلا عللي   هلا  پرداخت معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )پنش ستون اسناد واخواهی شده انتقالی:

 (سنواتي/ يا اختصاصي عمومي

الحساب/  يا علي ها پرداخت معن  )كسري ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )پنش ستون کسري ابواب جمعی انتقالی:

 (سنواتي /يا اختصاصي عمومي

، مبلغ مذکور به ستون های قبل اعتبارات سالمرتبط با برداشتي  جمعي کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.جمعي اضافه مي کسری ابواب

 هاي قب  ي سالهاي غنرقطع بابت باريز پرداخت خزانه تاينديهبر اسا   ستون وجوه ارسالی به خزانه:

ستون اسناد باخواهي انتقالي + سلتون   )ستون مانده ابتداي سال( منهاي ) ستون اعتبار انتقالي مصرف شده + ستون وجوه انتقالی:

 كسري ابواب جمعي انتقالي + ستون بجوه ارسالي به خزانه + ستون مانده پايان سال(

عللي الحسلاب/   يلا   هلا  پرداخلت  ابت پرداخت هاي غنرقطعي( تفصنلي )پلنش معن  )اعتبار هزينه انتقالي ب ستون مانده پایان سال:

 (سنواتي/ يا اختصاصي عمومي

 شود. تعیین مي الحساب پرداخت يا علي پیشعمومي با اختصاصي و ها حسب مورد  های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 
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 شود. ها در پایان سال مالی تکمیل می تراز حسابمانده بر اساس گزارش فوق   
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 اي هاي سرمایه اراییبارات تملک دهاي قبل اعت هاي غيرقطعی سال ( گزارش پرداخت2-9

، هلا  پرداخلت  هاي غنرقطعي در ابتداي سال( تفصنلي )پلنش  اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده ابتداي سال:

هلاي عملکلرد    هاي مرتبط با فلرم  بر اسا  مبالغ مندرج در ستونيا ( + سنواتي/ يا اختصاصي الحساب/ عمومي ها يا علي موجودي

 سال قب  اي بودجه

هلا يلا    موجلودي  يلا  هلا پرداخلت  اي انتقالي مصرف شلده( تفصلنلي )پلنش    معن  )اعتبار سرمايه ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 (سنواتي/ يا اختصاصي الحساب/ عمومي علي

عملومي يلا    هلا/  هلاي غنرقطعلي( تفصلنلي )موجلودي     اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايهدر  افزايش: ها ستون موجودي

 الحسابعلييا تسويه  هاپرداخت تسويه پنش( بابت سنواتياختصاصي/ 

ها يا  موجودي يا ها پرداخت پنشاي انتقالي( تفصنلي ) معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه ستون اسناد واخواهی شده انتقالی:

 (سنواتي/ عمومي يا اختصاصي/ الحساب علي

 يلا  هلا پرداخلت  پلنش اي انتقلالي( تفصلنلي )   معن  )كسري ابواب جمعي بابت اعتبلار سلرمايه   قالی:ستون کسري ابواب جمعی انت

 (سنواتي/ عمومي يا اختصاصي/ الحساب ها يا علي موجودي

هاای قبال، مبلاغ ماذکور باه ساتون        جمعي برداشتي مرتبط با اعتبارات سال کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود.ي اضافه ميجمع کسری ابواب

 هاي قب  هاي غنرقطعي سال بر اسا  تاينديه خزانه بابت باريز پرداخت ستون وجوه ارسالی به خزانه:

سلتون اسلناد    + هلا  )ستون مانده ابتداي سال( منهاي ) ستون اعتبار انتقالي مصرف شده + سلتون موجلودي   ستون وجوه انتقالی:

 انتقالي + ستون بجوه ارسالي به خزانه + ستون مانده پايان سال(باخواهي انتقالي + ستون كسري ابواب جمعي 

هلا يلا    موجودي يا هاپرداخت پنشاي انتقالي بابت پرداخت هاي غنر قطعي( تفصنلي ) معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده پایان سال:

 (سنواتي/ يا اختصاصي / عموميالحساب علي

 الحساب ها يا علي موجودی يا هاپرداخت پیشعمومي يا اختصاصي و ا حسب مورد ه های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 

 شود. تعیین مي
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ههاي   تملهک دارایهی   هزینهه/  ها از محل اعتبارات گذاري سرمایه و قبل هاي سال نشده مصرف وجوه وضعيت گزارش -10–الف

 (10 –)فرم الف  11هاي مالی( اي بر حسب برنامه/ طرح و ردیف )متفرقه/ تملک دارایی سرمایه

 بهه  مجاز کشور توسعه هاي برنامه دائمی احكام قانون (1) هاي اجرایی موضوع ماده دستگاه مربوط، مقررات و قوانين اساس چنانچه بر   

ایهن  ( اقدام نمایند. 10-گذاري از محل آن باشند، بایستی نسبت به تكميل فرم )الف بعد و سرمایه سال به خود نشده مصرف وجوه انتقال

گهذاري از محهل    هاي قبل بر حسب برنامه / طرح و ردیف یا سرمایه فرم براي ارایه اطالعات در خصوص عملكرد وجوه مصرف نشده سال

هاي مربوط بهه   شود. براي تكميل این فرم گزینه ها تكميل می اي و نوع منبع آن هاي سرمایه آن به تفكيک اعتبارات هزینه یا تملک دارایی

 اي و نوع منبع )عمومی/ اختصاصی( حسب مورد بایستی تعيين گردد. هاي سرمایه نه یا تملک داراییاعتبارات هزی

  هزینه از محل اعتبارات ها گذاري سرمایه و قبل بر حسب )برنامه یا ردیف( هاي سال نشده مصرف وجوه وضعيت گزارش( 10-الف  -الف

 ات هزینه:از محل اعتبار "وجوه انتقالی"هاي مرتبط با سطر  ستون

معن  )اعتبار هزينه انتقالي در ابتداي سال+ اعتبار هزينه انتقالي تامن  شلده در ابتلداي سلال( تفصلنلي      ستون مانده ابتداي سال:

اي سلال   هاي بودجه هاي مرتبط با فرم بر اسا  مبالغ مندرج در ستونيا  (برنامه يا رديف)عمومي يا اختصاصي/ مصوب يا ابالغي/ 

 قب 

هلاي غنرقطعلي    مندرج در رزارش پرداخت ستون بجوه انتقالي هاي قبل: هاي غيرقطعی سال ه انتقالی از محل پرداختستون وجو

 (9هاي قب  اعتبارات هزينه )فرم  سال

منلدرج در رلزارش اسلناد     ستون بجوه انتقاليستون وجوه انتقالی از محل اسناد واخواهی و کسري ابواب جمعی سال هاي قبل: 

 (11هاي قب  اعتبارات هزينه )فرم  جمعي سال ب كسري ابواب باخواهي شده

 هاي مندرج در همن  فرم ر اري سرمايه ستون بجوه انتقاليها:  گذاري ستون وجوه انتقالی از محل سرمایه

 ( برنامه يا رديفمعن  )حواله اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  ستون حواله انتقالی:

  معلن  )حسلاب  يا  انتقاليفرم ابالغ اعتبار  يا انتقاليهاي  رزارش ابالغ اعتبار ب حوالهابالغی:  انتقالی اعتبار محل از فتیستون دریا

 (/برنامه يا رديف/ مصوب يا ابالغيهزينه /  / سنواتيها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي كنترل دريافتي –انتظامي 

هاي قب  +  هاي غنرقطعي سال )ستون مانده ابتداي سال + ستون بجوه انتقالي از مح  پرداخت رف:ستون منابع انتقالی قابل مص

ها +  ر اري ستون بجوه انتقالي از مح  اسناد باخواهي ب كسري ابواب جمعي سال هاي قب  + ستون بجوه انتقالي از مح  سرمايه

 حواله انتقالي(ابالغي( منهاي )ستون  انتقالي اعتبار مح  از ستون دريافتي

                                                           
11

 شود. کمیل میها در پایان سال مالی ت تراز حسابمانده بر اساس گزارش فوق   
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معن  )اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال جاري / مصوب يا  ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 (/ برنامه يا رديفابالغي

/ سلال  پرداخت/ عمومي يا اختصاصي هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش معن  )اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت پرداخت: ستون پيش

 (برنامه يا رديفجاري/ مصوب يا ابالغي / 

هلاي غنرقطعلي( تفصلنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار        معن  )اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخلت  پرداخت اعتبار اسنادي: ستون پيش

 (برنامه يا رديفاسنادي/ عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا ابالغي/ 

هاي غنرقطعي( تفصنلي )علي الحساب/ عمومي يا اختصاصي/ سال  ه انتقالي بابت پرداختمعن  )اعتبار هزين ستون علی الحساب:

 (برنامه يا رديفجاري/ مصوب يا ابالغي/ 

عملومي يلا اختصاصلي/    سرمايه ر اري ها / معن  )اعتبار هزينه انتقالي تامن  شده( تفصنلي ) افزايش در ها: گذاري ستون سرمایه

 (رديفبرنامه يا مصوب يا ابالغي / 

 بر اسا  تاينديه خزانه  ستون وجوه ارسالی به خزانه:

معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال جلاري/   ستون اسناد واخواهی شده انتقالی:

 (برنامه يا رديفمصوب يا ابالغي/ 

ابت اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )عمومي يلا اختصاصلي/ سلال    معن  )كسري ابواب جمعي ب ستون کسري ابواب جمعی انتقالی:

 (برنامه يا رديفجاري/ مصوب يا ابالغي/ 

جمعي برداشتي مرتبط باا وجاوا انتلاالي، مبلاغ ماذکور باه ساتون کساری          کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود. جمعي اضافه مي ابواب

 ابرا  مرابحه( تفصنلي )سال موردنظر( -اسناد خزانه اسالمي + حساب انتظامي -اميانتظ  معن  )حساباوراق مصرف نشده: 

معن  )اعتبار هزينه انتقالي + اعتبار هزينه انتقالي تامن  شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ مصلوب يلا    ستون مانده پایان سال:

 (برنامه يا رديفابالغي / 

 از محل اعتبارات هزینه: "ها گذاري سرمایه"هاي مرتبط با سطر  ستون

ها/ عمومي يا اختصاصي/  ( تفصنلي )سرمايه ر ارياعتبار هزينه انتقالي تامن  شده در ابتداي سالمعن  ) ستون مانده ابتداي سال:

اي  فرم در سلال   "مانده پايان سال"بر اسا  مبلغ مندرج در ستون يا  ها در همن  فرم + ستون سرمايه ر اري (مصوب يا ابالغي

 قب 
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ها/ عمومي يا اختصاصي/ سال  معن  )اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده( تفصنلي )سرمايه ر اري ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 (مصوب يا ابالغيجاري/ 

 بر اسا  تاينديه خزانه ستون وجوه ارسالی به خزانه:

لي مصرف شده + ستون بجوه ارسالي به خزانله + سلتون   )ستون مانده ابتداي سال( منهاي )ستون اعتبار انتقاستون وجوه انتقالی: 

  مانده پايان سال(

ها/ عمومي يلا اختصاصلي/    معن  )اعتبار هزينه انتقالي تامن  شده در پايان سال( تفصنلي )سرمايه ر اري ستون مانده پایان سال:

 (مصوب يا ابالغي

 شود. ا اختصاصي تعیین ميها حسب مورد عمومي ي های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 

تملک  از محل اعتبارات ها گذاري سرمایه و قبل بر حسب )طرح یا ردیف( هاي سال نشده مصرف وجوه وضعيت گزارش( 10-الف -ب

  اي هاي سرمایه دارایی

 اي: هاي سرمایه از محل اعتبارات تملک دارایی "وجوه انتقالی"هاي مرتبط با سطر  ستون

اي انتقالي تلامن  شلده در ابتلداي سلال(      اي انتقالي در ابتداي سال+ اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه ل:ستون مانده ابتداي سا

هاي عملکرد  هاي مرتبط با فرم بر اسا  مبالغ مندرج در ستون( يا طرح يا رديف تفصنلي )عمومي يا اختصاصي / مصوب يا ابالغي/

 اي سال قب  بودجه

هلاي غنرقطعلي    مندرج در رزارش پرداخت ستون بجوه انتقالي هاي قبل: هاي غيرقطعی سال پرداختستون وجوه انتقالی از محل 

 ( 9اي )فرم  هاي قب  اعتبارات سرمايه سال

منلدرج در رلزارش اسلناد     ستون بجوه انتقاليستون وجوه انتقالی از محل اسناد واخواهی و کسري ابواب جمعی سال هاي قبل: 

 (11اي )فرم  هاي قب  اعتبارات سرمايه جمعي سال بباخواهي شده ب كسري ابوا

 هاي مندرج در همن  فرم ر اري سرمايه ستون بجوه انتقاليها:  گذاري ستون وجوه انتقالی از محل سرمایه

 ( طرح يا رديف اي انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ معن  )حواله اعتبار سرمايه ستون حواله انتقالی:

  معلن  )حسلاب   يا انتقاليفرم ابالغ اعتبار يا  انتقاليهاي  رزارش ابالغ اعتبار ب حوالهابالغی:  انتقالی اعتبار محل از ستون دریافتی

 (/ طرح يا رديفها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سنواتي / سرمايه اي / مصوب يا ابالغي كنترل دريافتي –انتظامي 
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هاي قب  +  هاي غنرقطعي سال ستون مانده ابتداي سال + ستون بجوه انتقالي از مح  پرداخت) ستون منابع انتقالی قابل مصرف:

ها +  ر اري ستون بجوه انتقالي از مح  اسناد باخواهي ب كسري ابواب جمعي سال هاي قب  + ستون بجوه انتقالي از مح  سرمايه

 انتقالي( ابالغي( منهاي )ستون حواله انتقالي اعتبار مح  از ستون دريافتي

اي انتقالي مصرف شده( تفصنلي )عملومي يلا اختصاصلي/ سلال جلاري /       معن  )اعتبار سرمايه ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 (طرح يا رديف مصوب يا ابالغي/

سلال  ها/ عمومي يا اختصاصي/  هاي غنرقطعي( تفصنلي )موجودي اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ها: ستون موجودي

 (طرح يا رديف جاري / مصوب يا ابالغي/

پرداخت/ عمومي يلا اختصاصلي/    هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه پرداخت: ستون پيش

 (طرح يا رديف سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش پرداخت مواد ب كلاال/   رداختاي انتقالي بابت پ معن  )اعتبار سرمايه پرداخت مواد و کاال: ستون پيش

 (طرح يا رديف عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

هاي غنرقطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار     اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه پرداخت اعتبار اسنادي: ستون پيش

 (طرح يا رديف / مصوب يا ابالغي/اسنادي / عمومي يا اختصاصي/ سال جاري

هاي غنرقطعي( تفصنلي )علي الحساب/ عمومي يا اختصاصلي/   اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون علی الحساب:

 (طرح يا رديف سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

عمومي يا اختصاصي/ سرمايه ر اري ها/ فصنلي )اي انتقالي تامن  شده( ت معن  )اعتبار سرمايه افزايش درها:  گذاري ستون سرمایه

 (طرح يا رديف مصوب يا ابالغي/

 بر اسا  تاينديه خزانه ستون وجوه ارسالی به خزانه:

اي انتقالي( تفصلنلي )عملومي يلا اختصاصلي/ سلال       معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه ستون اسناد واخواهی شده انتقالی:

 (رح يا رديفط جاري/ مصوب يا ابالغي/

اي انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال  معن  )كسري ابواب جمعي بابت اعتبار سرمايه ستون کسري ابواب جمعی انتقالی:

 (طرح يا رديفجاري/ مصوب يا ابالغي/ 

ون کساری  جمعي برداشتي مرتبط باا وجاوا انتلاالي، مبلاغ ماذکور باه سات        کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود. جمعي اضافه مي ابواب
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 ابرا  مرابحه( تفصنلي )سال موردنظر( -اسناد خزانه اسالمي + حساب انتظامي  -انتظامي   معن  )حساباوراق مصرف نشده: 

صلي/  اي انتقالي تامن  شده( تفصنلي )عملومي يلا اختصا   اي انتقالي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده پایان سال:

 (طرح يا رديف مصوب يا ابالغي/

 اي: هاي سرمایه ها از محل اعتبارات تملک دارایی گذاري هاي مرتبط با سطر سرمایه ستون

هلا/ عملومي يلا     )سلرمايه رل اري   اي انتقالي تامن  شده در ابتداي سلال( تفصلنلي   معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده ابتداي سال:

ايل    "مانده پايان سلال "بر اسا  مبلغ مندرج در ستون يا  ها در همن  فرم ون سرمايه ر اري+ ست (مصوب يا ابالغياختصاصي/ 

 سال قب فرم در 

ها/ عمومي يا اختصاصلي/   اي انتقالي مصرف شده( تفصنلي )سرمايه ر اري معن  )اعتبار سرمايه ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 (مصوب يا ابالغيسال جاري/ 

 بر اسا  تاينديه خزانه ه خزانه:ستون وجوه ارسالی ب

)ستون مانده ابتداي سال( منهاي ) ستون اعتبار انتقالي مصرف شده + ستون بجوه ارسالي به خزانه + سلتون  ستون وجوه انتقالی: 

 مانده پايان سال(

هلا/ عملومي يلا      اريسلرمايه رل  اي انتقالي تامن  شلده در پايلان سلال( تفصلنلي )     معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده پایان سال:

 (مصوب يا ابالغياختصاصي/ 

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 

بهر حسهب    اي هاي سهرمایه  تملک دارایی هزینه/ قبل از محل اعتبارات هاي سال نشده مصرف وجوه وضعيت گزارش -10–ب

 (10–)فرم ب (مالی هاي دارایی تملک / متفرقه)برنامه / طرح و ردیف 

 دائمهی  احكهام  قانون (1) هاي اجرایی موضوع ماده هاي اجرایی )به استثناي دستگاه دستگاه مربوط، مقررات و قوانين اساس چنانچه بر   

( اقدام نمایند. 10-)ببعد باشند، بایستی نسبت به تكميل فرم  سال به خود نشده مصرف وجوه انتقال به مجاز کشور( توسعه هاي برنامه

اي  هاي سرمایه این فرم براي ارایه اطالعات در خصوص عملكرد این وجوه به تفكيک برنامه/طرح و ردیف اعتبارات هزینه یا تملک دارایی

و نهوع منبهع   اي  هاي سهرمایه  هاي مربوط به اعتبارات هزینه یا تملک دارایی شود. براي تكميل این فرم گزینه ها تكميل می و نوع منبع آن

 )عمومی/ اختصاصی( حسب مورد بایستی تعيين گردد.
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 بر حسب برنامه / طرح و ردیف هزینه از محل اعتبارات قبل هاي سال نشده مصرف وجوه وضعيت گزارش (10-ب -الف

ابتلداي سلال( تفصلنلي    معن  )اعتبار هزينه انتقالي در ابتداي سال+ اعتبار هزينه انتقالي تامن  شلده در   ستون مانده ابتداي سال:

اي سلال   هاي بودجه هاي مرتبط با فرم بر اسا  مبالغ مندرج در ستون( يا برنامه يا رديف )عمومي يا اختصاصي/ مصوب يا ابالغي/

 قب 

هلاي غنرقطعلي    مندرج در رزارش پرداخت ستون بجوه انتقالي هاي قبل: هاي غيرقطعی سال ستون وجوه انتقالی از محل پرداخت

 (9قب  اعتبارات هزينه )فرم هاي  سال

منلدرج در رلزارش اسلناد     ستون بجوه انتقاليستون وجوه انتقالی از محل اسناد واخواهی و کسري ابواب جمعی سال هاي قبل: 

 (11هاي قب  اعتبارات هزينه )فرم  جمعي سال باخواهي شده ب كسري ابواب

 ( برنامه يا رديف تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/معن  )حواله اعتبار هزينه انتقالي(  ستون حواله انتقالی:

  معلن  )حسلاب  يا  انتقاليفرم ابالغ اعتبار  يا انتقاليهاي  رزارش ابالغ اعتبار ب حوالهابالغی:  انتقالی اعتبار محل از ستون دریافتی

 (برنامه يا رديف /يا ابالغيها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سنواتي / هزينه / مصوب  كنترل دريافتي –انتظامي 

هاي قب  +  هاي غنرقطعي سال )ستون مانده ابتداي سال + ستون بجوه انتقالي از مح  پرداخت ستون منابع انتقالی قابل مصرف:

ابالغلي(   انتقلالي  اعتبار مح  از ستون بجوه انتقالي از مح  اسناد باخواهي ب كسري ابواب جمعي سال هاي قب  + ستون دريافتي

 هاي )ستون حواله انتقالي(من

معن  )اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا  ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 (برنامه يا رديف ابالغي/

ا اختصاصي/ سلال  پرداخت/ عمومي ي هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش معن  )اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت پرداخت: ستون پيش

 (برنامه يا رديفجاري/ مصوب يا ابالغي/ 

هلاي غنرقطعلي( تفصلنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار        معن  )اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخلت  پرداخت اعتبار اسنادي: ستون پيش

 (برنامه يا رديف اسنادي/ عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

هاي غنرقطعي( تفصنلي )علي الحساب/ عمومي يا اختصاصي/ سال  بار هزينه انتقالي بابت پرداختمعن  )اعت ستون علی الحساب:

 (برنامه يا رديفجاري / مصوب يا ابالغي/ 

 بر اسا  تاينديه خزانه  ستون وجوه ارسالی به خزانه:



 ها کنترل آن با تراز حساب اي و هاي بودجهراهنماي تكميل فرم 

 

485 

 

نلي )عمومي يا اختصاصي/ سال جلاري/  معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه انتقالي( تفص ستون اسناد واخواهی شده انتقالی:

 (برنامه يا رديف مصوب يا ابالغي/

معن  )كسري ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )عمومي يلا اختصاصلي/ سلال     ستون کسري ابواب جمعی انتقالی:

 (برنامه يا رديفجاري/ مصوب يا ابالغي/ 

جمعي برداشتي مرتبط باا وجاوا انتلاالي، مبلاغ ماذکور باه ساتون کساری          کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود. جمعي اضافه مي ابواب

 ابرا  مرابحه( تفصنلي )سال موردنظر( -اسناد خزانه اسالمي + حساب انتظامي -انتظامي  معن  )حساباوراق مصرف نشده: 

انتقالي تامن  شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي / مصوب يلا   معن  )اعتبار هزينه انتقالي + اعتبار هزينه ستون مانده پایان سال:

 (برنامه يا رديف ابالغي/

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 

 سب برنامه / طرح و ردیفاي بر ح هاي سرمایه تملک دارایی اعتبارات از محل قبل هاي سال نشده مصرف وجوه وضعيت گزارش (10-ب -ب

اي انتقالي تلامن  شلده در ابتلداي سلال(      اي انتقالي در ابتداي سال+ اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده ابتداي سال:

هاي عملکرد  هاي مرتبط با فرم بر اسا  مبالغ مندرج در ستونيا  طرح يا رديف( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ مصوب يا ابالغي/

 اي سال قب  بودجه

هلاي غنرقطعلي    مندرج در رزارش پرداخت ستون بجوه انتقالي هاي قبل: هاي غيرقطعی سال ستون وجوه انتقالی از محل پرداخت

 ( 9اي )فرم  هاي قب  اعتبارات سرمايه سال

درج در رلزارش اسلناد   منل  ستون بجوه انتقاليستون وجوه انتقالی از محل اسناد واخواهی و کسري ابواب جمعی سال هاي قبل: 

 (11اي )فرم  هاي قب  اعتبارات سرمايه جمعي سال باخواهي شده ب كسري ابواب

  طرح يا رديف( اي انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ معن  )حواله اعتبار سرمايه ستون حواله انتقالی:

  معلن  )حسلاب   يا انتقاليفرم ابالغ اعتبار يا  انتقاليهاي  رزارش ابالغ اعتبار ب حوالهابالغی:  انتقالی اعتبار محل از ستون دریافتی

 / طرح يا رديف(ها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سنواتي / سرمايه اي / مصوب يا ابالغي كنترل دريافتي –انتظامي 

هاي قب  +  هاي غنرقطعي سال خت)ستون مانده ابتداي سال + ستون بجوه انتقالي از مح  پردا ستون منابع انتقالی قابل مصرف:

ابالغلي(   انتقلالي  اعتبار مح  از ستون بجوه انتقالي از مح  اسناد باخواهي ب كسري ابواب جمعي سال هاي قب  + ستون دريافتي

 منهاي )ستون حواله انتقالي (
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يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب اي انتقالي مصرف شده( تفصنلي )عمومي  معن  )اعتبار سرمايه ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 يا رديف( طرح يا ابالغي/

ها/ عمومي يا اختصاصي/ سلال   هاي غنرقطعي( تفصنلي )موجودي اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ها: ستون موجودي

 طرح يا رديف(جاري/ مصوب يا ابالغي/ 

پرداخت/ عمومي يلا اختصاصلي/    هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش ختاي انتقالي بابت پردا معن  )اعتبار سرمايه پرداخت: ستون پيش

 طرح يا رديف( سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش پرداخت مواد ب كلاال/   اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه پرداخت مواد و کاال: ستون پيش

 ح يا رديف(طر عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

هاي غنرقطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار     اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه پرداخت اعتبار اسنادي: ستون پيش

 طرح يا رديف( اسنادي / عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

رقطعي( تفصنلي )علي الحساب/ عمومي يا اختصاصلي/  هاي غن اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون علی الحساب:

 طرح يا رديف( سال جاري / مصوب يا ابالغي/

 بر اسا  تاينديه خزانه ستون وجوه ارسالی به خزانه:

اي انتقالي( تفصلنلي )عملومي يلا اختصاصلي/ سلال       معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه ستون اسناد واخواهی شده انتقالی:

 طرح يا رديف(ب يا ابالغي/ جاري/ مصو

اي انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال  معن  )كسري ابواب جمعي بابت اعتبار سرمايه ستون کسري ابواب جمعی انتقالی:

 طرح يا رديف(جاري/ مصوب يا ابالغي/ 

لاغ ماذکور باه ساتون کساری      جمعي برداشتي مرتبط باا وجاوا انتلاالي، مب    کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود. جمعي اضافه مي ابواب

 ابرا  مرابحه( تفصنلي )سال موردنظر( -اسناد خزانه اسالمي + حساب انتظامي -انتظامي  معن  )حساباوراق مصرف نشده: 

ومي يلا اختصاصلي/   اي انتقالي تامن  شده( تفصنلي )عمل  اي انتقالي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده پایان سال:

 طرح يا رديف(مصوب يا ابالغي/ 

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 
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 (10–)فرم پ اي هاي سرمایه تملک دارایی هزینه/ بر حسب فصول قبل هاي سال نشده مصرف وجوه وضعيت گزارش -10–پ

 دائمهی  احكهام  قهانون  (1) هاي اجرایی موضوع ماده هاي اجرایی )به استثناي دستگاه دستگاه مربوط، رراتمق و قوانين اساس چنانچه بر

( اقدام نمایند. 10-بعد باشند، بایستی نسبت به تكميل فرم )پ سال به خود نشده مصرف وجوه انتقال به مجاز کشور( توسعه هاي برنامه

اي و نوع منبهع   هاي سرمایه این وجوه به تفكيک فصول اعتبارات هزینه یا تملک داراییاین فرم براي ارایه اطالعات در خصوص عملكرد 

اي و نهوع منبهع )عمهومی/     ههاي سهرمایه   هاي مربوط به اعتبارات هزینه یا تملک دارایی شود. براي تكميل این فرم گزینه ها تكميل می آن

 اختصاصی( حسب مورد بایستی تعيين گردد.

 هزینه بر حسب فصول قبل هاي سال نشده مصرف وجوه يتوضع گزارش( 10–پ -الف

معن  )اعتبار هزينه انتقالي در ابتداي سال+ اعتبار هزينه انتقالي تامن  شلده در ابتلداي سلال( تفصلنلي      ستون مانده ابتداي سال:

اي سلال   هاي بودجله  فرم هاي مرتبط با بر اسا  مبالغ مندرج در ستون( يا فصول هزينه)عمومي يا اختصاصي/ مصوب يا ابالغي/ 

 قب 

هلاي غنرقطعلي    مندرج در رزارش پرداخت ستون بجوه انتقالي هاي قبل: هاي غيرقطعی سال ستون وجوه انتقالی از محل پرداخت

 (9هاي قب  اعتبارات هزينه )فرم  سال

منلدرج در رلزارش اسلناد     يستون بجوه انتقالستون وجوه انتقالی از محل اسناد واخواهی و کسري ابواب جمعی سال هاي قبل: 

 (11هاي قب  اعتبارات هزينه )فرم  جمعي سال باخواهي شده ب كسري ابواب

 ( فصول هزينه معن  )حواله اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ ستون حواله انتقالی:

  + معلن  )حسلاب  انتقلالي فرم ابالغ اعتبار  يا انتقاليهاي  رزارش ابالغ اعتبار ب حوالهابالغی:  انتقالی اعتبار محل از ستون دریافتی

 (برنامه يا رديف ها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سنواتي / هزينه/ مصوب يا ابالغي/ كنترل دريافتي –انتظامي 

هاي قب  +  رقطعي سالهاي غن )ستون مانده ابتداي سال + ستون بجوه انتقالي از مح  پرداخت ستون منابع انتقالی قابل مصرف:

ابالغلي(   انتقلالي  اعتبار مح  از هاي قب  + ستون دريافتي ستون بجوه انتقالي از مح  اسناد باخواهي ب كسري ابواب جمعي سال

 منهاي )ستون حواله انتقالي(

ل جاري/ مصوب يا معن  )اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سا ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 (فصول هزينه ابالغي/

پرداخت/ عمومي يا اختصاصي/ سلال   هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش معن  )اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت پرداخت: ستون پيش

 (فصول هزينهجاري/ مصوب يا ابالغي/ 
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نرقطعلي( تفصلنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار      هلاي غ  معن  )اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخلت  پرداخت اعتبار اسنادي: ستون پيش

 (فصول هزينه اسنادي/ عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

هاي غنرقطعي( تفصنلي )علي الحساب/ عمومي يا اختصاصي/ سال  معن  )اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت ستون علی الحساب:

 (فصول هزينه جاري/ مصوب يا ابالغي/

 بر اسا  تاينديه خزانه  الی به خزانه:ستون وجوه ارس

معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال جلاري/   ستون اسناد واخواهی شده انتقالی:

 (فصول هزينه مصوب يا ابالغي/

ي( تفصنلي )عمومي يلا اختصاصلي/ سلال    معن  )كسري ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه انتقال ستون کسري ابواب جمعی انتقالی:

 (فصول هزينهجاري/ مصوب يا ابالغي/ 

جمعي برداشتي مرتبط باا وجاوا انتلاالي، مبلاغ ماذکور باه ساتون کساری          کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود. جمعي اضافه مي ابواب

 ابرا  مرابحه( تفصنلي )سال موردنظر( -ساب انتظامياسناد خزانه اسالمي + ح -انتظامي  معن  )حساباوراق مصرف نشده: 

معن  )اعتبار هزينه انتقالي + اعتبار هزينه انتقالي تامن  شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ مصلوب يلا    ستون مانده پایان سال:

 (فصول هزينه ابالغي/

 شود. یین ميها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تع های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 

 اي هاي سرمایه تملک دارایی اعتبارات بر حسب فصول قبل هاي سال نشده مصرف وجوه وضعيت گزارش (10–پ -ب

اي انتقالي تلامن  شلده در ابتلداي سلال(      اي انتقالي در ابتداي سال+ اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده ابتداي سال:

هلاي   بر اسا  مبلالغ منلدرج در سلتون   يا  (اي هاي سرمايه تمل  دارايي فصول /يا ابالغي تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ مصوب

 اي سال قب  هاي عملکرد بودجه مرتبط با فرم

هلاي غنرقطعلي    مندرج در رزارش پرداخت ستون بجوه انتقالي هاي قبل: هاي غيرقطعی سال ستون وجوه انتقالی از محل پرداخت

 ( 9اي )فرم  هاي قب  اعتبارات سرمايه سال

منلدرج در رلزارش اسلناد     ستون بجوه انتقاليستون وجوه انتقالی از محل اسناد واخواهی و کسري ابواب جمعی سال هاي قبل: 

 (11اي )فرم  هاي قب  اعتبارات سرمايه جمعي سال باخواهي شده ب كسري ابواب

  اي( هاي سرمايه تمل  دارايي فصول )عمومي يا اختصاصي/ اي انتقالي( تفصنلي معن  )حواله اعتبار سرمايه ستون حواله انتقالی:
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  + معلن  )حسلاب  انتقلالي فرم ابالغ اعتبار يا  انتقاليهاي  رزارش ابالغ اعتبار ب حوالهابالغی:  انتقالی اعتبار محل از ستون دریافتی

 / طرح يا رديف(ه اي / مصوب يا ابالغيها بابت اعتبار( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سنواتي / سرماي كنترل دريافتي –انتظامي 

هاي قب  +  هاي غنرقطعي سال )ستون مانده ابتداي سال + ستون بجوه انتقالي از مح  پرداخت ستون منابع انتقالی قابل مصرف:

بالغلي(  ا انتقلالي  اعتبار مح  از ستون بجوه انتقالي از مح  اسناد باخواهي ب كسري ابواب جمعي سال هاي قب  + ستون دريافتي

 منهاي )ستون حواله انتقالي(

اي انتقالي مصرف شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب  معن  )اعتبار سرمايه ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 اي( هاي سرمايه تمل  دارايي فصول يا ابالغي/

ها/ عمومي يا اختصاصي/ سلال   طعي( تفصنلي )موجوديهاي غنرق اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ها: ستون موجودي

 اي( هاي سرمايه تمل  دارايي فصول جاري/ مصوب يا ابالغي/

پرداخت/ عمومي يلا اختصاصلي/    هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه پرداخت: ستون پيش

 اي( ي سرمايهها تمل  دارايي فصول سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

هاي غنرقطعي( تفصنلي )پنش پرداخت مواد ب كلاال/   اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه پرداخت مواد و کاال: ستون پيش

 اي( هاي سرمايه تمل  دارايي / فصولعمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا ابالغي

هاي غنرقطعي( تفصنلي )پلنش پرداخلت اعتبلار     اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه پرداخت اعتبار اسنادي: ستون پيش

 اي( هاي سرمايه تمل  دارايي فصول اسنادي / عمومي يا اختصاصي/ سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

ي/ هاي غنرقطعي( تفصنلي )علي الحساب/ عمومي يا اختصاصل  اي انتقالي بابت پرداخت معن  )اعتبار سرمايه ستون علی الحساب:

 اي( هاي سرمايه تمل  دارايي فصول سال جاري/ مصوب يا ابالغي/

 بر اسا  تاينديه خزانه ستون وجوه ارسالی به خزانه:

اي انتقالي( تفصلنلي )عملومي يلا اختصاصلي/ سلال       معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار سرمايه ستون اسناد واخواهی شده انتقالی:

 اي( هاي سرمايه اراييتمل  د فصولجاري/ مصوب يا ابالغي/ 

اي انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ سال  معن  )كسري ابواب جمعي بابت اعتبار سرمايه ستون کسري ابواب جمعی انتقالی:

 اي( هاي سرمايه تمل  دارايي فصولجاري/ مصوب يا ابالغي/ 

وا انتلاالي، مبلاغ ماذکور باه ساتون کساری       جمعي برداشتي مرتبط باا وجا   کسری ابواب -نكته: در صورت وجود حساب انتظامي

 شود. جمعي اضافه مي ابواب
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 ابرا  مرابحه( تفصنلي )سال موردنظر( -اسناد خزانه اسالمي + حساب انتظامي  -انتظامي   معن  )حساباوراق مصرف نشده: 

شده( تفصنلي )عملومي يلا اختصاصلي/     اي انتقالي تامن  اي انتقالي + اعتبار سرمايه معن  )اعتبار سرمايه ستون مانده پایان سال:

 اي( هاي سرمايه تمل  دارايي فصول مصوب يا ابالغي/

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 

 (11)فرم  اي ایهسرمهاي  تملک دارایی/ گزارش اسناد واخواهی شده و کسري ابواب جمعی سال هاي قبل اعتبارات هزینه -11

یها   تفكيک اعتبهارات هزینهه  به جمعی ایجاد شده واحدها  این فرم براي ارایه اطالعات در خصوص اسناد واخواهی شده و کسري ابواب   

ههاي مربهوط بهه اعتبهارات هزینهه یها تملهک        شود. براي تكميل این فرم گزینه ها تكميل میو نوع منبع آن اي هاي سرمایه تملک دارایی

 اي و نوع منبع )عمومی/ اختصاصی( حسب مورد بایستی تعيين گردد.هاي سرمایه ییدارا

 هاي قبل اعتبارات هزینه گزارش اسناد واخواهی شده و کسري ابواب جمعی سال( 1-11

 ستون مانده ابتداي سال:

  ( + ستون اسناد باخلواهي شلده   سنواتي/ يا اختصاصي ( تفصنلي )عموميسالر ابتداي دانتقالي معن  )اسناد باخواهي بابت اعتبار هزينه

 (9)فرم  هاي قب  اعتبارات هزينه انتقالي مندرج در فرم رزارش پرداخت هاي غنر قطعي سال

     ( + سللتون سلنواتي ( تفصلنلي )عمللومي يلا اختصاصللي/   سللالدر ابتلداي   انتقلالي  معلن  )كسلري ابللواب جمعلي بابللت اعتبلار هزينلله

ستون كسري ابلواب  + (9)فرم  م رزارش پرداخت هاي غنر قطعي سال هاي قب  اعتبارات هزينهانتقالي مندرج در فر جمعي ابواب كسري

 همن  فرم در جمعي

 (عمومي يا اختصاصي/ سنواتيكسري ابواب جمعي برداشتي در ابتداي دبره( تفصنلي ) -معن  )حساب انتظامي 

  ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

  از مح  رفلع اسلناد باخلواهي شلده بابلت       (سنواتيعمومي يا اختصاصي/ لي مصرف شده( تفصنلي )معن  )اعتبار هزينه انتقاافزايش در

 اعتبار هزينه انتقالي

  از مح  رفع كسلري ابلواب جمعلي بابلت     ( سنواتيمعن  )اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ افزايش در

 اعتبار هزينه انتقالي

 ( سنواتي/ با تفصنلي )عمومي يا اختصاصي كسري ابواب جمعي برداشتي – تظاميكاهش در حساب ان 

 بر اسا  تاينديه خزانه ستون وجوه ارسالی به خزانه:

ستون اعتبار انتقالي مصرف شده+ سلتون بجلوه ارسلالي بله خزانله+ سلتون       ( منهاي )معن  )ستون مانده ابتداي سال ستون وجوه انتقالی:

 ده پايان سال(كسري ابواب جمعي+ ستون مان

  هاي قب  به كسري ابواب جمعي به منزان اسناد باخواهي انتقال يافته سال ستون کسري ابواب جمعی:
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 ستون مانده پایان سال:

 ( بسنواتيمعن  )كسري ابواب جمعي بابت اعتبار هزينه انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/ 

 (سنواتي/ تفصنلي )عمومي يا اختصاصيكسري ابواب جمعي برداشتي(  -معن  )حساب انتظامي

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 

 اي هاي سرمایه هاي قبل اعتبارات تملک دارایی گزارش اسناد واخواهی شده و کسري ابواب جمعی سال( 2-11

  ستون مانده ابتداي سال:

  ( + سلتون اسلناد باخلواهي    سنواتياي انتقالي در ابتداي سال( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  بابت اعتبار سرمايهمعن  )اسناد باخواهي

 (9اي )فرم  هاي قب  اعتبارات سرمايه شده انتقالي مندرج در فرم رزارش پرداخت هاي غنر قطعي سال

     ( + سلتون  سلنواتي ( تفصلنلي )عملومي يلا اختصاصلي/     در ابتلداي دبره  انتقلالي  اي معن  )كسري ابواب جمعلي بابلت اعتبلار سلرمايه

 + (9اي/ اختصاصلي )فلرم    جمعي انتقالي مندرج در فرم رزارش پرداخت هاي غنر قطعي سال هاي قب  اعتبلارات سلرمايه   ابواب كسري

 ستون كسري ابواب جمعي در همن  فرم

 (سنواتي)عمومي يا اختصاصي/ كسري ابواب جمعي برداشتي در ابتداي دبره( تفصنلي  -معن  )حساب انتظامي 

  ستون اعتبار انتقالی مصرف شده:

 ( از مح  رفع اسناد باخواهي شده بابلت  سنواتياي انتقالي مصرف شده( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  افزايش در معن  )اعتبار سرمايه

 اي انتقالي اعتبار سرمايه

 ( از مح  رفع كسري ابواب جمعي بابلت  سنواتينلي )عمومي يا اختصاصي/ اي انتقالي مصرف شده( تفص افزايش در معن  )اعتبار سرمايه

 اي انتقالي اعتبار سرمايه

  ( سنواتيكسري ابواب جمعي برداشتي با تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  –كاهش در حساب انتظامي 

 بر اسا  تاينديه خزانه ستون وجوه ارسالی به خزانه:

ه ابتداي سال( منهاي ) ستون اعتبار انتقالي مصرف شده+ ستون بجلوه ارسلالي بله خزانله+ سلتون      معن  )ستون ماند ستون وجوه انتقالی:

 كسري ابواب جمعي+ ستون مانده پايان سال(

  هاي قب  به كسري ابواب جمعي به منزان اسناد باخواهي انتقال يافته سال ستون کسري ابواب جمعی:

 ستون مانده پایان سال:

 ( بسنواتياي انتقالي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  بابت اعتبار سرمايه معن  )كسري ابواب جمعي

 (سنواتيكسري ابواب جمعي برداشتي( تفصنلي )عمومي يا اختصاصي/  -معن  )حساب انتظامي

 شود. ها حسب مورد عمومي يا اختصاصي تعیین مي های فوق، سطوح تفصیلي حساب در تكمیل ستون 
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 (12)فرم  کارکنان مستمر ایايمز و حقوق عملكرد گزارش -12

 شود. این فرم به منظور ارایه گزارش کلی عملكرد حقوق و مزایاي مستمر به تفكيک کارکنان رسمی، پيمانی و قراردادي تكميل می   

 معادل پرداختي بابت حقو  ب مزاياي مستمر كاركنان رسميحقوق و مزایاي مستمر کارکنان رسمی:  ستون عملكرد

 معادل پرداختي بابت حقو  ب مزاياي مستمر كاركنان پنماني حقوق و مزایاي مستمر کارکنان پيمانی: ستون عملكرد

 معادل پرداختي بابت حقو  ب مزاياي مستمر كاركنان قرارداديحقوق و مزایاي مستمر کارکنان قراردادي:  ستون عملكرد

 ريافتي از خزانه  بابت حقو  ب مزاياي مستمر كاركنانمعادل تاينديه د حقوق و مزایاي مستمر کارکنان: ستون جمع عملكرد

 ( 13)فرم اسالمی  مالی اوراق گزارش عملكرد -13

در نظر  ( براي هر نوع از اوراقمانند اسناد خزانه اسالمی) اسالمی اطالعاتی در خصوص عملكرد اوراق مالیبه منظور ارایه این فرم    

 ي مربوط به نوع اوراق حسب مورد بایستی تعيين گردد.هبراي تكميل این فرم گزین .است گرفته شده

  بر اسا  تاينديه دريافتي از خزانه دریافتی:اوراق ستون 

 (شماره طبقه بندي بودجههاي مالي/  اي( تفصنلي )بار اري دارايي كنترل منابع بودجه - معن  )حساب انتظامي ستون اوراق واگذار شده:

 ستون ابرا  انتقالي(+  ستون ابرا  بار ار شده)منهاي  را  دريافتيستون اب :مصرف نشده ستون اوراق

 + ستون ابرا  مصرف نوده( ستون ابرا  بار ار شده)منهاي  ابرا  دريافتيستون  :12ستون اوراق انتقالی

                                                           
شود. ای بعد تکمیل می ستون اوراق انتقالی صرفا برای واحدهای دارای مجوز جهت انتقال اوراق مصرف نشده به دوره بودجه 12

  



 

 

9 پیوست 

های مالی تلفیقیتهیه صورتدستورالعمل  
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 مقدمه -1

تصادی، اجتماعی و ق( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ا8نامه اجرایی بندهای )الف(، )ب( و )پ( ماده ) آیین اساس بر   

خود را بر اساس  حسابرسی شده های مالی تلفیقی صورتهای گزارشگر مکلفند  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، گروه

مردادماه به وزارت امور تا پایان امور اقتصادی و دارایی های ابالغی وزارت  استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل

های مالی  صورت( دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی 10مطابق ماده )نمایند. افزون بر این،  اقتصادی و دارایی ارسال

گروه های گزارشگر مکلف به ارائه  14/11/1398مورخ  223738/54واحدهای گزارشگر بخش عمومی موضوع بخشنامه شماره 

 های مالی تلفیقی حداکثر تا پایان تیرماه به حسابرس منتخب هستند. صورت

ها و نحوه  رشگر و واحدهای تشکیل دهنده آنهای گزا یادشده، فهرست گروهآیین نامه  (4) ( ماده5مطابق تبصره )همچنین،    

( قانون محاسبات عمومی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و 128اقدام بر اساس دستورالعملی خواهد بود که در اجرای ماده )

 شود.  دارایی ابالغ می

 تعاریف -2

 های جریان و ها هزینه درآمدها، خالص، ارزش ها، بدهی ها، دارایی آن در گروه که مالی های صورت: تلفیقی مالی های صورت

 .واحد است  یک شخصیت به متعلق گویی که شود می ارائه ای گونه به آن کنترل تحت واحدهای و کننده کنترل واحد نقدی

 .کنترل آن تحت واحدهای و کننده کنترل واحد: گروه

 کند. که یک یا چند واحد دیگر را کنترل می واحدی :کننده کنترل واحد

 .شود می کنترل کننده کنترل واحد توسط که واحد دیگری: کنترل تحت واحد

 های مالی تلفیقی تهیه صورت رویه اجرایی -3

های مالی  کننده بایستی صورت های گزارشگر، واحد کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و فهرست گروه   

( است  کننده و واحدهای تحت کنترل آن های مالی یک گروه )واحد کنترل های مالی تلفیقی، صورت تلفیقی تهیه نماید. صورت

ای  کننده و واحدهای تحت کنترل هر کدام شخصیت قانونی جداگانه د کنترلشوند. واح که به عنوان یک واحد شناخته می

های مالی  های قانونی نیز صورت ها نیز مجزا از هم است. همچنین هر کدام از شخصیت دارند و دفاتر و مدارک حسابداری آن

 کنند. جداگانه تهیه می
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 های نقدی و جریان ها درآمدها و هزینهارزش خالص، ها،  دهیها، ب دارایی اقالم مشابه های مالی تلفیقی برای تهیه صورت   

شوند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و  گروهی با هم جمع می های درون گروه، پس از انجام تعدیالت و حذف اثر معامالت و مانده

ابداری واحدهای عضو گروه های مالی تلفیقی در دفاتر حس های مربوط به تهیه صورت های نقدی گروه را نشان دهد. ثبت جریان

 گیرد. های خاصی صورت می شود بلکه خارج از آن و معموال در قالب کاربرگ انجام نمی

شوند. به این دلیل برای تهیه  های مالی تلفیقی، اعضای گروه به عنوان یک شخصیت واحد تلقی می در تهیه صورت   

تهیه شود. در این کاربرگ ابتدا  منظور انجام برخی تعدیالت به های مالی تلفیقی های مالی تلفیقی باید کاربرگ صورت صورت

شود. در  الی جداگانه واحد کنترل کننده و واحد)های( تحت کنترل درج میهای م شرح اقالم و سپس مبلغ اقالم طبق صورت

های مالی واحد کنترل کننده و  ها اقالم صورت یابد. در این ستون کاربرگ تلفیقی دو ستون به تعدیالت تلفیقی اختصاص می

های آخر کاربرگ  به ستون یالت()جمع اقالم با درنظر گرفتن تعد آن نهایی و نتیجه شوند واحد)های( تحت کنترل تعدیل می

گروهی در دفاتر هیچ  های درون های تعدیلی مربوط به حذف مانده ، ثبتگردد تاکید میشود.  که اقالم تلفیقی است منتقل می

های مالی تلفیقی  ها تنها بخشی از کاربرگ تهیه صورت شود و این ثبت یک از واحدهای کنترل کننده و تحت کنترل وارد نمی

 است.

 روه ...گ

 های مالی تلفیقی کاربرگ صورت

 29/12/113xبرای سال مالی منتهی به 

 ها عنوان حساب

 تعدیالت تلفیقی های مالی صورت
های  صورت

 مالی تلفیقی
واحد 

 کننده کنترل

واحد تحت 

 1 کنترل

واحد تحت 

 2کنترل

 بستانکار بدهکار ...
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 های مالی گروه:اقدامات ضروری برای تلفیق صورت

کننده با واحددهای تحدت کنتدرل،     های نقدی واحد کنترل اقالم مشابه دارایی، بدهی، ارزش خالص، درآمد، هزینه و جریان (الف

 شود. ترکیب می

کنندده از ارزش   کننده در هر یک از واحدهای تحت کنترل بدا سدهم واحدد کنتدرل     گذاری واحد کنترل مبلغ دفتری سرمایه ب(

 د.شو خالص هر یک از واحدهای تحت کنترل، تهاتر )حذف( می

ن واحدهای گروه، گروهی مرتبط با معامالت بی های نقدی درون ها و جریان ها، ارزش خالص، درآمدها، هزینه ها، بدهی دارایی پ(

هدایی مانندد    گروهی کده در دارایدی   ی ناشی از معامالت درونها( )کسری ها یا زیان)مازادها( شود. سودها  طور کامل حذف می به

دهندده   گروهی ممکن است نشان های درون شود. زیان طور کامل حذف می است، به  های ثابت شناسایی شده ها و دارایی موجودی

  های مالی تلفیقی است. ه مستلزم شناسایی در صورتکاهش ارزشی باشد ک

 :های کاربرگ تلفیق برای اقدام موضوع بند )ب(ثبت

اعمال  شده تعدیل های مالی تلفیقی به روش ارزش ویژه های تحت کنترل در صورت با توجه به اینکه در دوره گذار، شرکت

صورت کننده  های مالی واحد کنترل ثبت شده در صورتگذاری  شود، ابتدا تعدیالت الزم برای حذف آثار سرمایه حساب می

کننده  شود که واحد کنترل (( در صورتی اعمال می3( الی )1های شماره ) پذیرد. شایان ذکر است، این تعدیالت حذفی )ثبت می

های بهای تمام شده یا  ها به یکی از روش گذاری ها به شناسایی سرمایه گذاری در شرکت  با استفاده از دستورالعمل سرمایه

 تجدید ارزیابی اقدام کرده باشد.

 ای  های ترازنامه حذف حساب(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ابتدای سال ارزش خالص انباشته

 ** هاگذاری در شرکتسرمایه  

 های درآمد و هزینه  حذف حساب(: 2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها

 ** ها و اسناد دریافتنی حساب  

  
 /وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 اختصاصیوجوه ارسالی بابت منابع 
** 
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 های قبل گذاری در دورهسرمایه مطالبات مربوط به درآمدحذف مانده (: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ابتدای سال ارزش خالص انباشته

 ** ها و اسناد دریافتنی حساب  

  
 /وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 1 اختصاصیوجوه ارسالی بابت منابع 
** 

 که بخشی از مطالبات سود سهام سنواتی در سال جاری به خزانه واریز شود. صورتیدر  -1

 باید به صورت زیر شناسایی شود: گذاری به روش ارزش ویژه تعدیل شده های فوق در کاربرگ تلفیق، سرمایهپس از انجام ثبت   

 در ابتدای سال پذیر تحت کنترل سرمایه واحد یها ییدارا خالصسهم واحد گزارشگر از  زانیم به یگذار هیسرما ییشناسا(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاشرکت گذاری درسرمایه

 ** ارزش خالص انباشته ابتدای سال  

 . نیستمنفی باشد، نیازی به اعمال ثبت فوق  سالابتدای در  تحت کنترل ریپذ هیسرما واحد های میزان خالص دارایی در صورتی که   

 ریپذ هیسرما واحد( سود) مازاد از گزارشگر واحد سهم ییشناسا(: 5ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** هاشرکت گذاری درسرمایه

 ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها  

 ریپذ هیسرما واحد( انیز) یکسر از گزارشگر واحد سهم ییشناسا(: 6)ثبت شماره 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بندی اقتصادی دولت ها به تفکیک طبقه هزینه

 
 

 ** ها گذاری در شرکت سرمایه

باا  ، تحصایل  تااری   در آنهاا  منصفانه ارزش برمبنای داراییها سایر و سرقفلی ارزش کاهش زیان یا استهالکشایان ذکر است، تعدیالت الزم بابت    

 در “دساتی  پاایین  باا ” و “باالدساتی  باا ” معامالت از ناشی هایزیان و همچنین، در روش ارزش ویژه سودهاشود.  های فوق اعمال می استفاده از ثبت

 وابسته شناسایی واحد در غیروابسته گذارانسرمایه منافع میزان تا فقط ،(آن تلفیقی فرعی تجاری واحدهای شامل)گزارشگر  واحد مالی هایصورت

این اقدام حسب مورد با انجام تعدیل . شود می حذف است، معامالت این از ناشی که وابسته واحد هایزیان یا سودها واحد گزارشگر از سهم. شود می

ها و  گذاری در شرکت شود. حذف سود یا زیان تحقق نیافته موجب تعدیل مانده حساب سرمایه انجام می(( 6( یا )5شماره ) های در دو ثبت اخیر )ثبت

 خالص در کاهش از شواهدی دستی، پایین با معامالت هرگاه شود. شایان ذکر است پذیر می همچنین سهم واحد گزارشگر از سود یا زیان واحدسرمایه

 کامال  طاور ه واحاد گزارشاگر با    توسط باید هازیان این کند، ارائه هادارایی آن ارزش در کاهش یا شود گذاروا باید که هاییدارایی بازیافتنی ارزش

 آن ارزش کااهش  زیاان  یاا  خریاداری  قابال  هاای دارایی بازیافتنی ارزش خالص در کاهش از شواهدی باالدستی، با معامالت هرگاه. شود شناسایی

 .کند شناسایی را هازیان آن از خود سهم بایدواحد گزارشگر  کند، ارائه ها دارایی
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 .است نشده ییشناسا آن مازاد در که ریپذ هیسرما واحد در گزارشگر واحد منافع در شیافزا ییشناسا(: 7ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها گذاری در شرکت سرمایه

 ** ارزیدابدی تدجددیدد مدازاد  

 ** ارزی هایبدهی و هادارایی تسعیر تفاوت  

 ** خارجی عملیات ارز تسعیر تفاوت  

 .است نشده ییشناسا آن مازاد در که ریپذ هیسرما واحد در گزارشگر واحد منافع در کاهش ییشناسا(: 8ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزیدابدی تدجددیدد مدازاد

   ** ارزی هایبدهی و هادارایی تسعیر تفاوت

   ** خارجی عملیات ارز تسعیر تفاوت

 ** ها گذاری در شرکت سرمایه  

  ریپذ هیسرما واحد توسط سهام سود بیتصو ییشناسا(: 9ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها و اسناد دریافتنی   حساب

 ** ها گذاری در شرکت سرمایه  

 ریپذ هیسرما واحداز  سهام سود افتیدر ییشناسا(: 10ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** وجوه ارسالی بابت منابع عمومی/اختصاصی

 ** ها و اسناد دریافتنی  حساب  

 :گ تلفیق برای اقدام موضوع بند )پ(های کاربر ثبت

طوری  به گرددطور کامل حذف  مابین واحدهای گروه باید به فرض شود، کلیه روابط فی واحدچنانچه کل گروه یک شخصیت 

های  حسابحذف درون گروهی شامل  که در گزارشگری گروه تنها معامالت با اشخاص خارج از گروه گزارش شود. تعدیالت

های  ، هزینه و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معامالت درون گروهی و حسابدرآمدمربوط به انتقاالت درون گروهی، 

 دریافتنی و پرداختنی مربوط و ... است. 
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 بین واحدهای عضو گروه ها و هدایای صورت گرفته ( تعدیالت مربوط به کمک1-پ

  درآمد و هزینههای متقابل  حذف حساب(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** انتقاالت -درآمدها ریسا

 ** انتقاالت - هانهیهز ریسا  

 منابع ریسا وجوه ابالغ ( وفصل چهارم نظام (4-29( و )3-29) ثبت شمارهموضوع )گروه  عضو یواحدها نیب گرفته صورت یایهدا و ها کمک   

از سرفصل  براساس نظام حسابداری بخش عمومی ضمنا چنانچه مصداق دارد.( فصول دوم و چهارم نظام (14) ثبت شماره ذیلتوضیحات موضوع )

های یاد شده در مقابل هم سرفصل و هزینه کمک های بالعوض در انتقاالت بین اعضای گروه استفاده شده باشد، بایستی هاهدایا و کمکحساب 

 حذف شود. 

های  با هم برابر نباشد، حساب گروه عضو یواحدها نیب گرفته صورت یایهدا و ها کمکهای موضوع  شایان ذکر است چنانچه ارزش منصفانه دارایی   

عامل موازنه ثبت مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی، نحوه عنوان  دارایی مزبور بهدفتری ثبت فوق با هم برابر نبوده و بایستی تفاوت ارزش منصفانه و 

( انجام خواهد 7-( و )پ6-(، )پ4-های )پ التفاوت ارزش منصفانه و ارزش دفتری دارایی یادشده حسب مورد مشابه بخش تعدیالت  بعدی با مابه

 شد.

 ها بین واحدهای عضو گروه ( تعدیالت مربوط به انتقال دارایی2-پ 

 قالیتو ان یفتدریا یها ییداراهای متقابل  حذف حساب(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دریددافدتدی یهدا یدیدارا

 ** یانتقدالد یهدا یدیدارا  

 عضو گروه واحدهای سایر به متعلق عمومی منابعرویدادهای مرتبط با تحقق ( تعدیالت مربوط به 3-پ

 ای های متقابل ترازنامه حذف حساب(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** واحدها ریسا به یبده

 ** واحددهدا سدایدر از مطالبات  

 بین اعضای گروه ها و فروش موجودی تعدیالت مربوط به خرید( 4-پ

 شود:  منظور خنثی شدن تمامی آثار معامالت بین واحدهای عضو گروه، دو نوع حذف انجام می به   

 "دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز") درآمد و هزینههای متقابل  گروهی شامل مانده های متقابل در معامالت درون حذف حساب -1

( و "... محل از خزانه از دریافتی"در برابر  "یاختصاص/یعموم منابع بابت یارسال وجوه" و "مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها" در برابر

 در برابر "درآماد افتیدر شیپ"و  "پرداخاتنی اساناد و ها حساب" در برابر "یافتنیدر اسناد و ها حساب"ای ) های متقابل ترازنامه مانده

 ("... بابت پاارداخاات پایااش"
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ها به اشخاص خارج از گروه که مازاد یا  گروهی )این عمل تا زمان فروش موجودی حذف سود یا زیان )مازاد یا کسری( حاصل از معامالت درون -2

 یابد ادامه خواهد یافت.(  کسری تحقق می

ها و  ارائه شده است. بدیهی است تجزیه و تحلیلگروهی  ها با فرض بر وجود سود )مازاد( تحقق نیافته ناشی از مبادالت درون شایان ذکر است، ثبت   

 های بیان شده در مورد زیان تحقق نیافته نیز مصداق دارد. ثبت

  ای های متقابل ترازنامه حذف حساب(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** پرداخدتنی اسدناد و ها حساب

   ** درآمدد افتیدر شیپ

 ** یافتنیدر اسناد و ها حساب  

 ** و کاال  پیش پرداخت مواد  

 ** ... بابت پددرداخددت پدیددش  

 گروهی( )خرید و فروش درون درآمد و هزینههای متقابل  حذف حساب(: 2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها

 /  ....بابت عملیات . دریافتی

 اختصاصیدرآمدهای دریافتی از محل 
**  

 

 **  دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز  

  
 /وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 اختصاصیوجوه ارسالی بابت منابع 
** 

 موجودی پایان دورهتحقق نیافته سود )مازاد( حذف (: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز

 ** ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها موجودی  

هایی نظیر حمل، بیمه و ... که قابل انتساب به بهای تمام شده  هزینهها بین واحدهای عضو گروه  شایان ذکر است، چنانچه بابت انتقال موجودی   

بدیهی  شود و تأثیری بر سود )مازاد( تحقق نیافته ندارد. های مالی تلفیقی نیز لحاظ می باشد، در بهای تمام شده موجودیها در صورت موجودی می

منظور حذف زیان )کسری( تحقق نیافته  بهای تمام شده به واحد خریدار بفروشد، بهها را به مبلغی کمتر از  در مواردی که واحد فروشنده موجودیاست، 

 های بعد نیز با توجه به آن اعمال خواهد شد.  های تعدیلی دوره شود و ثبت ثبت فوق معکوس اعمال می
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 ها در دوره)های( بعد موجودییا مصرف به دلیل فروش  حذف شناسایی سود معوق شده سال)های( قبل در موجودی اول دوره(: 4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته ابتدای سال

 ** دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز  
برای فروش گزارش شده )مازاد( شود، سود  وخته میرفخارج از گروه به اشخاص گروهی  وره ناشی از معامالت درونهای اول د هنگامی که موجودی      

گزارش شده توسط گروه باید )مازاد( به اشخاص خارج از گروه مبتنی بر بهای تمام شده برای واحد خریدار درون گروهی است، در حالی که سود 

که موجودی را در گروهی  درونه تحمل شده توسط واحد فروشنده مبتنی بر بهای تمام شده موجودی برای گروه باشد که عبارت است بهای تمام شد

به  گروهی درون ابتدا از اشخاص خارج از گروه خریداری نموده است. بنابراین از دیدگاه تلفیقی، سود )مازاد( شناسایی شده توسط واحد خریدار

این استدالل در خصوص قبل حذف )معوق( شده بود، تعدیل گردد. )های(  اشخاص خارج از گروه باید معادل سود )مازاد( تحقق نیافته که در دوره

گروهی توسط واحد  های اول دوره ناشی از معامالت درون هنگامی که موجودیگروهی نیز مصداق دارد.  ها توسط واحد خریدار درون مصرف موجودی

شود، هزینه شناسایی شده مبتنی بر بهای تمام شده برای واحد خریدار است، در حالی که هزینه گزارش شده توسط گروه باید  ف میرمص خریدار

مبتنی بر بهای تمام شده موجودی برای گروه باشد که عبارت است بهای تمام شده تحمل شده توسط واحد فروشنده که موجودی را در ابتدا از 

کند  ها شناسایی می ای که واحد خریدار در نتیجه مصرف موجودی ه خریداری نموده است. بنابراین، از دیدگاه تلفیقی، هزینهاشخاص خارج از گرو

منظور شناسایی سود  بر این اساس، ثبت فوق به)های( قبل حذف )معوق( شده بود، تعدیل گردد.  باید معادل سود )مازاد( تحقق نیافته که در دوره

 شود. ته موجودی اول دوره انجام میمعوق تحقق نیاف

 های قبل گروهی دوره حذف مازاد یا کسری تحقق نیافته موجودی پایان دوره ناشی از معامالت درون(: 5ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته ابتدای سال

 ** ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها موجودی  
گونه  یندر برخی موارد ممکن است موجودی مبادله شده بین واحدهای عضو گروه برای دو یا چند دوره مالی در انبار واحد خریدار نگهداری شود. در ا   

های  ، هنگام تهیه صورتگروهی به مصرف نرسیده باشد درونیا توسط واحد خریدار موارد، تا زمانی که موجودی به اشخاص خارج از گروه فروخته نشده 

 .مالی تلفیقی، جهت تعیین بهای تمام شده موجودی برای گروه باید سود )مازاد( تحقق نیافته آن حذف شود

 ( تعدیالت مربوط به ارائه و دریافت خدمات5-پ

 باشد. می ها یموجود فروش و دیخر بهتعدیالت مربوط به ارائه و دریافت خدمات بین واحدهای عضو گروه مشابه تعدیالت    

 ای  های متقابل ترازنامه حذف حساب(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** پرداخدتنی اسدناد و ها حساب

   ** درآمدد افتیدر شیپ

 ** یافتنیدر اسناد و ها حساب  

 ** ... بابت پددرداخددت پدیددش  
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 درآمد و هزینههای متقابل  حذف حساب(: 2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها

 بابت عملیات ..... /  دریافتی

 اختصاصیدریافتی از محل درآمدهای 
**  

 

 **  دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز  

  
 /وجوه ارسالی بابت منابع عمومی

 اختصاصیوجوه ارسالی بابت منابع 
** 

 بین اعضای گروه های نامشهود مشهود و دارایی های ثابت دارایییا معاوضه ( تعدیالت مربوط به خرید و فروش 6-پ

های ثابت، تنها به موازات استفاده از آن توسط واحد خریدار عضو گروه  که سود )مازاد( یا زیان )کسری( تحقق نیافته در مورد دارایی با توجه به این   

یابد، تعدیالت مربوط به این  خاص خارج از گروه تحقق میدارایی مربوط به اشناری یا فروش پذیر( و یا در زمان برک های استهالک )تنها در مورد دارایی

 بخش بستگی به استهالک پذیر بودن یا نبودن آن دارایی دارد. 

 های استهالک ناپذیر بین اعضای گروه تعدیالت مربوط به خرید و فروش دارایی( 1-6-پ

  ای های متقابل ترازنامه حذف حساب(: 1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** پرداخدتنی اسدناد و ها حساب

 ** یافتنیدر اسناد و ها حساب  

 در سال رخداد معاملهو تعدیل ارزش دارایی تحقق نیافته  )مازاد( سودحذف (: 2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ معینعنوان حساب  مبلغ عنوان حساب معین

   ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها

 ** ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی  

ره گروهی، در همان سال به اشخاص خارج از گروه فروخته شود، دارایی مزبور در پایاان دو  در مواردی که دارایی ناشی از مبادالت درونشایان ذکر است    

گروه گزارش نخواهد شد و نیازی به اعمال ثبت فوق نیست. از طرفی، از آنجا که ماازاد )کساری( فاروش دارایای بار       مالی واحدهای عضوهای  در صورت

معامله برون گروهی بعادی   و گروهی با سود )زیان( شود، در برخی حاالت خاص )زمانی که معامله درون مبنای بهای تمام شده برای گروه درنظر گرفته می

 نیاز به تعدیل داشته باشند.  ای(  )درآمد و هزینهزیانی  های سود و یان )سود( باشد( ممکن است حساببا ز

ناپذیر را به مبلغی کمتر از بهای تمام شده به واحد خریدار بفروشد، بایاد   های استهالک همچنین، الزم به ذکر است در مواردی که واحد فروشنده دارایی   

 ناماه  شایوه  بنادی  طبقه تفکیک به ها دارایی" در برابر "دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز"با استفاده از حساب ه زیان )کسری( تحقق نیافت

 های بعد نیز با توجه به آن اعمال خواهد شد. های تعدیلی دوره و ثبت شودمعوق  "ها دارایی
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 متقابل درآمد و هزینه های حسابحذف (: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** .....بابت عملیات  دریافتی

 ** 1وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  

 ه دریافتی از خزانهیبه میزان مبلغ مورد معامله و تایید -1

 های پس از انجام مبادله سالدر های مربوط به دارایی  و تعدیل حسابتحقق نیافته  (مازادسود )حذف  (:4ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته ابتدای سال

 ** ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی  

 دارایی به خارج از گروه در دوره)های( بعد)های( قبل در به دلیل فروش سالشده  معوقحذف شناسایی سود )مازاد(  (:5شماره ) ثبت

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته ابتدای سال

 ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها  

بارای   گازارش شاده  )ماازاد(   شود، سود وخته میگروه فر خارج ازبه اشخاص گروهی  ناشی از معامالت درونناپذیر  های استهالک هنگامی که دارایی   

گزارش شده توساط گاروه   )مازاد( فروش به اشخاص خارج از گروه مبتنی بر بهای تمام شده برای واحد خریدار درون گروهی است، در حالی که سود 

باه اشاخاص    گروهی درون شناسایی شده توسط واحد خریدار باید مبتنی بر بهای تمام شده برای گروه باشد. بنابراین از دیدگاه تلفیقی، سود )مازاد(

منظاور   )های( قبل حذف )معوق( شده بود، تعدیل گردد. بر این اساس، ثبات فاوق باه    خارج از گروه باید معادل سود )مازاد( تحقق نیافته که در دوره

 شود. انجام می قبل( یها)سال شده معوق تحقق نیافته و(مازاد)سود شناسایی 

 های استهالک ناپذیر بین اعضای گروه تعدیالت مربوط به معاوضه دارایی( 2-6-پ

باشاد. چنانچاه معاوضاه     ها می آن فروش و دیخر بهبین واحدهای عضو گروه مشابه تعدیالت  ریناپذ استهالک یها ییدارا معاوضهتعدیالت مربوط به    

های یادشاده ماالک ثبات قارار      های معاوضه شده، ارزش دفتری دارایی منصفانه داراییفاقد محتوای تجاری باشد یا به دلیل نامشخص بودن ارزش 

اما چنانچه معاوضه محتوای تجاری داشاته و   ؛گرفته باشد، سود )مازد( یا زیان )کسری( شناسایی نشده و در نتیجه تعدیالتی از این بابت نیاز نیست

اب این رویداد قرار گرفته باشد، قاعدتا یکی از واحدهای عضو گروه در نتیجاه معاوضاه باا    های مورد معاوضه مالک اعمال حس ارزش منصفانه دارایی

( انجاام  1-6-هاا و توضایحات قسامت )پ    سود )مازاد( و یکی با زیان )کسری( مواجه شده است. تعدیالت الزم برای این رویداد با استفاده از ثبات 

 گردد. اعمال نمی "وجوه ارسالی بابت منابع عمومی"در برابر " ... اتیعمل بابت تیدریاف"مربوط به حذف   با این تفاوت که ثبت شود. می
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 بین اعضای گروهپذیر  استهالکهای  تعدیالت مربوط به خرید و فروش دارایی( 3-6-پ

  ای های متقابل ترازنامه حذف حساب (:1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** پرداخدتنی اسدناد و ها حساب

 ** یافتنیدر اسناد و ها حساب  

 در سال رخداد معاملههای مربوط به دارایی  و تعدیل حسابحذف سود )مازاد( تحقق نیافته  (:2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها

   ** ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی

 ** ... انباشته استهالک  
رایی به بیشتر از مبلغ دفتری ولی کمتر از بهای تمام شده اولیه آن فروخته شده است. بدیهی است چنانچه، دا یثبت فوق با فرض اینکه دارایی به مبلغ   

 شود. نیز بستانکار می "ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی"م شده اولیه آن فروخته شود، در ثبت فوق حساب  مبلغی بیشتر از بهای تما

ره گروهی، در همان سال به اشخاص خارج از گروه فروخته شود، دارایی مزبور در پایان دو شایان ذکر است در مواردی که دارایی ناشی از مبادالت درون

گروه گزارش نخواهد شد و نیازی به اعمال ثبت فوق نیست. از طرفی، از آنجا که مازاد )کسری( فروش دارایی بر  های مالی واحدهای عضو رتدر صو

معامله برون گروهی بعدی  و گروهی با سود )زیان( شود، در برخی حاالت خاص )زمانی که معامله درون مبنای بهای تمام شده برای گروه درنظر گرفته می

 نیاز به تعدیل داشته باشند. ای(  )درآمد و هزینهزیانی  های سود و با زیان )سود( باشد( ممکن است حساب

باید  ناپذیر را به مبلغی کمتر از بهای تمام شده به واحد خریدار بفروشد، های استهالک همچنین، الزم به ذکر است در مواردی که واحد فروشنده دارایی   

 نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی" ،"دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز"های  با استفاده از حسابزیان )کسری( تحقق نیافته 

 های بعد نیز با توجه به آن اعمال خواهد شد. های تعدیلی دوره معوق شود و ثبت" ... انباشته استهالک" و "ها دارایی

 های متقابل درآمد و هزینه حذف حساب(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** بابت عملیات ... دریافتی

 ** 1وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  
 به میزان مبلغ مورد معامله و تاییده دریافتی از خزانه -1

متفاوت بودن قیمت انتقالی )مورد مبادله(  ناشی از ثبت شده در دفاتر واحد خریدار تفاوت استهالکحذف هرگونه  (:4ثبت شماره )

   برای گروه نسبت به مبلغ دفتری

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ...استهالک انباشته 

 ** دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز  
 شود. پذیر در کاربرگ تلفیقی انجام می ثبت فوق تا پایان عمر مفید دارایی استهالک   
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 های پس از انجام مبادله در سالهای مربوط به دارایی  و تعدیل حسابحذف سود )مازاد( تحقق نیافته  (:5ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی

   ** ارزش خالص انباشته ابتدای سال

 ** ...استهالک انباشته   

عالوه بر ثبت حذفی تعادیل اساتهالک بابات تحقاق      پذیر به خارج از گروه منتقل نشود، زمانی که دارایی استهالکتا های بعد از رخداد معامله  در سال   

 ارزش خالص انباشته ابتادای ساال  گروهی، جهت حذف سود )مازاد( تحقق نیافته ناشی از معامله در که مبلغ  بخشی از سود )مازاد( ناشی از معامله درون

 .شود ثبت فوق در کاربرگ تلفیقی انجام می برای گروه آن ریمبلغ دفتهای مربوط به دارایی به  واحد خریدار قرار دارد و همچنین انعکاس مانده حساب

 حذف شناسایی سود )مازاد( معوق شده سال)های( قبل به دلیل فروش دارایی به خارج از گروه در دوره)های( بعد (:6ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** سالارزش خالص انباشته ابتدای 

 ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها  

گزارش شده برای فروش )مازاد( شود، سود  خارج از گروه فروخته میگروهی به اشخاص  پذیر ناشی از معامالت درون های استهالک داراییهنگامی که    

گزارش شده توسط گروه باید مبتنی )مازاد( برای واحد خریدار درون گروهی است، در حالی که سود  مبلغ دفتریبه اشخاص خارج از گروه مبتنی بر 

به اشخاص خاارج از گاروه    گروهی درون برای گروه باشد. بنابراین از دیدگاه تلفیقی، سود )مازاد( شناسایی شده توسط واحد خریدارمبلغ دفتری بر 

منظاور شناساایی    )های( قبل حذف )معوق( شده بود، تعدیل گردد. بر این اساس، ثبت فوق به فته که در دورهسود )مازاد( تحقق نیامانده باید معادل 

  شود. انجام می قبل( یها)سال شده معوقتحقق نیافته و ( مازاد)سود 

 پذیر بین اعضای گروه های استهالک تعدیالت مربوط به معاوضه دارایی( 4-6-پ

باشد. چنانچه معاوضه فاقد  ها می آن فروش و دیخر بهبین واحدهای عضو گروه مشابه تعدیالت  ریپذ استهالک یها ییدارا معاوضهتعدیالت مربوط به    

های یادشده مالک ثبت قرار گرفته  های معاوضه شده، ارزش دفتری دارایی محتوای تجاری باشد یا به دلیل نامشخص بودن ارزش منصفانه دارایی

شود. اما چنانچه معاوضه  ط به استهالک انباشته قبل از معاضه اعمال میبوان )کسری( شناسایی نشده و تنها تعدیالت مرباشد، سود )مازد( یا زی

های مورد معاوضه مالک اعمال حساب این رویداد قرار گرفته باشد، قاعدتا یکی از واحدهای عضو  محتوای تجاری داشته و ارزش منصفانه دارایی

ها و توضیحات  با سود )مازاد( و یکی با زیان )کسری( مواجه شده است. تعدیالت الزم برای این رویداد با استفاده از ثبتگروه در نتیجه معاوضه 

 "وجوه ارسالی بابت منابع عمومی"در برابر " ... اتیعمل بابت دریافتی"مربوط به حذف   با این تفاوت که ثبت شود. ( انجام می3-6-قسمت )پ

 گردد. اعمال نمی
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 عنوان دارایی ثابت در واحد خریدار ( تعدیالت مربوط به استفاده از موجودی مبادله شده بین واحدهای عضو گروه به7-پ

عنوان دارایی ثابت مورد اساتفاده   عنوان موجودی و در واحد خریدار به در مواردی که دارایی مورد معامله بین واحدهای عضو گروه، در واحد فروشنده به   

 قرار گیرد، از نظر گروه دارایی ثابت خواهد بود.  

  ای های متقابل ترازنامه حذف حساب (:1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ حساب معینعنوان 

   ** پرداخدتنی اسدناد و ها حساب

 ** یافتنیدر اسناد و ها حساب  

 های مربوط به دارایی در سال رخداد معامله حذف سود )مازاد( تحقق نیافته و تعدیل حساب (:2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها

 ** دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز  

 ** ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی  

هایی نظیر حمل، بیمه و ... که قابل انتساب باه بهاای تماام شاده      ها بین واحدهای عضو گروه هزینه شایان ذکر است، چنانچه بابت انتقال موجودی   

ارد. شود و تأثیری بر سود )ماازاد( تحقاق نیافتاه ناد     های مالی تلفیقی نیز لحاظ می باشد، در بهای تمام شده دارایی در صورت موجودی )دارایی( می

منظور حذف زیان )کسری( تحقاق   ها را به مبلغی کمتر از بهای تمام شده به واحد خریدار بفروشد، به در مواردی که واحد فروشنده موجودیبدیهی است، 

های تعدیلی مرباوط باه اساتهالک و همچناین      شود و ثبت در ثبت فوق بدهکار می "ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی" نیافته حساب

 های بعد نیز با توجه به آن اعمال خواهد شد.  های تعدیلی دوره ثبت

 های متقابل درآمد و هزینه حذف حساب(: 3ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ... اتیعمل بابت دریافتی

 ** 1وجوه ارسالی بابت منابع عمومی  

 به میزان مبلغ مورد معامله و تاییده دریافتی از خزانه -1

حذف هرگونه تفاوت استهالک ثبت شده در دفاتر واحد خریدار ناشی از متفاوت بودن قیمت انتقالی )مورد مبادله( (: 4ثبت شماره )

   برای گروه بهای تمام شدهنسبت به 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ...استهالک انباشته 

 ** دولت اقتصادی بندی طبقه تفکیک به ها نهیهز  
 شود. پذیر در کاربرگ تلفیقی انجام می ثبت فوق تا پایان عمر مفید دارایی استهالک   
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 های پس از انجام مبادله های مربوط به دارایی در سال و تعدیل حسابحقق نیافته تحذف سود )مازاد(  (:5ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته ابتدای سال

   ** ...استهالک انباشته 

 ** ها دارایی نامه شیوه بندی طبقه تفکیک به ها دارایی  

پذیر به خارج از گروه منتقل نشود، عالوه بر ثبت حذفی تعدیل استهالک بابت تحقق  های بعد از رخداد معامله تا زمانی که دارایی استهالک در سال   

 ابتدای سالارزش خالص انباشته مبلغ در گروهی، جهت حذف سود )مازاد( تحقق نیافته ناشی از معامله که  بخشی از سود )مازاد( ناشی از معامله درون

 .شود ثبت فوق در کاربرگ تلفیقی انجام می ،برای گروهآن  مبلغ دفتریهای مربوط به دارایی به  دارد و همچنین انعکاس مانده حساب وجودواحد خریدار 

 دوره)های( بعدسال)های( قبل به دلیل فروش دارایی به خارج از گروه در در حذف شناسایی سود )مازاد( معوق شده (: 6ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ارزش خالص انباشته ابتدای سال

 ** مربوط بندی طبقه تفکیک به درآمدها  

 عضو گروه واحدهای گردان پرداخت موجود بین تعدیالت مربوط به تنخواه( 8-پ

  ای ترازنامههای متقابل  حذف حساب (:1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** حساب ها و اسناد پرداختنی

 ** ... بابت پدرداخدت گردان تنخواه  

  ای های ترازنامه تعدیل حساب (:2ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** ... پددرداخدت بداندک

 ** بانک وجدددوه سایر منابددددددع              

گردان پرداخات از محال    شود. اما چنانچه تنخواه گردان پرداخت از محل منابع عمومی یا اختصاصی انجام شود، ثبت فوق انجام می چنانچه تنخواه   

 سایر منابع پرداخت شود اعمال ثبت باال الزم نیست.
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 اوراق تسویه خزانه صادر شده توسط واحدهای عضو گروه در قبال یک شخص واحد( تعدیالت مربوط به 9-پ

 های متقابل ارزش خالص   حذف حساب (:1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** خزانه تسویه اوراق – ها بدهی تسدویده

 ** خزانه تسویه اوراق –مطالبات تسدویده  

، به میزان اوراق صادر شده ثبت فوق اعمال باشددر واحدهای عضو گروه در قبال یک شخص واحد صادر شده چنانچه اسناد )اوراق( تسویه خزانه   

 شود. می

 دولتیهای  ای شرکت های سرمایه های ثبت شده در طرح تملک دارایی گذاری ( تعدیالت بابت سرمایه10-پ

عنوان افزایش سرمایه دولت منظور  ها انتقال یافته و به های واحدهای گزارشگر )طرح( به شرکت چنانچه بر اساس قوانین و مقررات مروبط، دارایی

های یادشده در  کند. از طرفی دارایی ها اعمال حساب می گذاری در شرکت هعنوان سرمای های انتقالی مزبور را به گردد، آن واحد گزارشگر، دارایی

های مالی تلفیقی گروه  منظور جلوگیری از محاسبه مضاعف آن در صورت های دولتی نیز وجود دارد. بر این اساس، به های شرکت خالص دارایی

 اعمال شود. های عضو گروه شرکتری در گذا حساب سرمایه مانده اول دورهگزارشگر، الزم است ثبت زیر به میزان 

 های متقابل ارزش خالص حذف حساب (:1ثبت شماره )

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معین مبلغ عنوان حساب معین

   ** سال یابتدا انباشته خالص ارزش

 ** ها گذاری در شرکت سرمایه  

 

 


