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 بنام خدای مهربان

 جزوه درس هفته دوم

بااا ضاارم باادم بااه داعزاا وخان ضزخااز وخااوبق وبااا ار وی اومااا   بر ااار ا  باادمت   

 وموفقیت برای  ما ضزخزان :

صحبت  با  ما دا تق وان اخنکه بنا به  اراخ  موجاود  اه عایاارخق اماو د وخااد یری        

جهات رفاا ا اکای وخاا      رارا به رود جزوه ا تفا  نایق وفالاد امکاان ر اور در  ادس      

 هر وعه ابهام عدارخق مطالب  را بزرح  خر به ابتح ار برباعق:

در اخن جزوهاخ   اه در اختیار اان مارار ما   یارد باال  ما   اود  اه مطالا  باه            -1

 مهااقمطالاا   بهتاار خاااد یری فکیااو وباادون دیییااد   بیااان  ااود و باارای فهااق و 

درک وفهااق مط اا  وهمینااین   ااه بااه  اانقدر داخااان درس بااتواط    اارح  یو اااربرد

اهمیت موضوع  مو م   ند وداعزا و  ااف  ابات خاو باار درس را باه ملاد مطالالاه         

وا اه  ا  اخنکه موضوع ییست مطالاله  ناد با ب بالاد  ا خاو رو  اباترارت باه  او        

بیاخاد   باه ههان  اما    و بتوطت به  ر ی  جاوا  بدهاد  ااخد فقا  اعاد   ا  جاوا        

جازوه مراجالاه عماخاد ودرعهاخات      باتوطت باه   دابا  باه   جهات دادن  عیا  دا ته با یدو

 تضزخاز اخان باتواط    انجوا  بتوای را ا  روی جزوه داب  دهاد  ااف  ابات داعزا وخ    

بارای  داخاان  ارم  الادادی درباا ودابا        عهاخات وجوابها را در دفتری دا نوخب  ند ودر

  با د.امتحان داخان  رم خواهید دا ت و امتحان ا بین م موع همین بتوطت م  

با  و ل به خدای مهربان امیددارخق  ا مبل ا  داخاان  ارم  دباها باه صاورت ر اوری       -2

اخن اعا  را  gmail زکیل  ود  ا عسبت به رفا ابهاماات امادام عمااخیق اماا ا  اع ا یکاه      

در  خر جزوه دارخد درصاورت دا اتن هر وعاه ابهاام وخاا  نا  باودن خاو مط ا  ما            

  واعید بتوای بفرما ید.

ماا باه ررمات الها  وامای هساتیق وامیاد دارخاق  اه           1و2ا  وجه باه مطالا  بناد    ب -3

مزااکدت بدباات خداوعااد راال ماا   ااود و ااا داخااان  اارم وهمکاااری دوجاعبااه  ااما  

داعز وخان ضزخز واخن اع  بال  خواهیق  ارد باا ردجا  و افاو عماودن مطالا  مهاق        

ون عگراعا  باا  و ال    با موفقیت برای همگ   ما فاراهق اورخاق داب باد     را  رماخن  ,درس
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به خدا وبکار یری رو اهای خاو  وصاحیر در خواعادن وخااد یری,  ارم را باا موفقیات         

 به داخان خواهیق برد اعزااهلل.

  ادامه فلل اوی: درس مباع  رسابداری دولت 

 :اصوی بنیادی رسابداری دولت  و  اعواع رسا  های مستقل

رسابداری دولت  ییست؟ رسابداری ومباع اصوی   

م موضه ای ا  مفروضات اباب  ,ابتاعداردها , عظرخه ها ,  ,صوی ومباع  رسابداری دولت ا 

بندی و   خیص فالالیت های  , ثبت ,  بقهمالیارها و مواضد     و ضم   را ق و عاظر بر اع ام 

  میته  وب  رسابداری دولت  اصوی بنیادی ابت دولت  های با مان مال  صور های  هیه و  مال 

وراها و اع من های ررفه ای بین الم    و مراجا ماعوع  هر  زور  هیه و بالد ا   لوخ  , جهت اجرا به ,   ها

 با ار باط ض ت به رسابداری     موا خن و اصوی  اصوی مذ ور , ماعند)با مان های دولت  اضدم م   ود. 

ر رای  غییر و  حوی و  کامل ه دهمیز  زورها مال  مقررات و مواعین و  ماع  مقت یات, امتلادی اوضاع

 ( درخ   ابت.

  اصوی بنیادی به دو دبته وبزرح  خرم  با د.

 دبته اوی : اصوی بنیادی رسابداری دولت 

  ه در رسابداری دولت  عیز  اربرد دارد. با ر اع  دبته دوم :اصوی رسابداری

 مهمترخن اخن اصوی ضبار ند ا  :اصوی بنیادی رسابداری دولت الی( 

: بر  بق اخن اصل هر دبتگاه اجراخ  در    بای مال  موظی ابت اضتبارات  ل  فکیو امدم ثابتاص-1

 ملو  خودرا به  ک    ه ماعون  ذار  لوخ  عموده ، به ملرو برباعد . 

 بق اخن اصل بیستق رسابداری دولت  باخد بر  : اصل رسا  های مستقل برای وجوه مستقل -2

خو رسا  مستقل ضبارت ابت ا  خو منبا مال   ).ر  و ضمل  ند مینای رسا  های مستقل  را
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م  با د  )موا عه وبالبار   باطعب(و وارد رسابداری با م موضه ای ا  رسا  های خود  را 

وجوه عقد و باخر منابا مال  به همراه بده  های مربو ه ، اعدوخته ها ، ما اد و به  بطورخکه

ور اجرای فالالیت های خاص و خا عیل به اهداو مالین و بر  ور     منابا و ملارف   ه به منظ

. به موج  اصل (ن ثبت م   ود ا بق مواعین و مقررات  خلیص خافته و  فکیو  ده اعد ، در

ن  ه خو با مان دولت  در ارسا  های مستقل در رسابداری فالالیت های دولت  و غیر اعتفاض  ، به جای 

ظر  رفته  ود ، هرخو ا  منابا  امین مال   ه در اصطدح رسابداری  ل به ضنوان  خلیت رسابداری در ع

 ن به رسا  مستقل م   وخند ، خو  خلیت رسابداری محسو  م   ود .اغیر اعتفاض  به 

 . با د م   خر و اف  ط م  رط دو  حقق  مست زم مستقل  اخ اد هر رسا  (1عکته )

 به مقررات  بق  ه هاخ  داراخ  باخر و دعق وجوه  امل ، مستقل مال   الی(وجود خو وارد

 . اعد خافته  خلیص خاص های  رح و ها فالالیت ، ها برعامه خا و مالین ملارو و مقاصد

 ( وجود خو وارد رسابداری دو  رفه جدا اعه  ه فالالیت های مال  مربوط به وارد های 

 ن ثبت م   ردد .امستقل در 

 هیچ عکردن   او  و عموده     ه ماعون مالینملرو صحیر منابا مال  در مح ( 2عکته )

 دذخرد دطخل ا  خک  بوده اباب  ماعون 55 اصل با منطبق ملو  اضتبارات ا  ای هزخنه

 سا  های مستقل م  با د .ر اصل

: بر  بق اخن اصل در صور    ه بین  اصل  قدم مواعین و مقررات بر ابتاعداردهای رسابداری-3

موا خن و مالیارهای رسابداری   ادی وجود دا ته با د ، مدک ضمل ،  بالیت ا   مواعین و مقررات دولت  و

 مواعین و مقررات خواهد بود .

: بر  بق اخن اصل در رسابداری دولت  رسا  برماخه  ه عا   ا  ضدمه و اصل ضدم وجود برماخه -4

وه رسا  های مستقل با ا   رخق  ر  امین عم   ود ب که مالکیت ا خاص رقیق  خا رقوم  غیر دولت  

خکدخگر  امین م   ود و خا ا   رخق جاخگزخن  ردن رسا  ما اد  خلیص عیافته به جای رسا  برماخه 

  وا ن بر مرار م   ود .
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 اخ اد ا  مبل باخد دولت  موبسات   یه اصل اخن  بق بر:   الهد اخ اد بر  اصل  قدم  امین اضتبار-5

 و عموده رب  بر را  الهدی ینین اع ام برای ط م اضتبار ، خدمات اع ام خا  اط خرخد بابت ا   الهدی عوع هر

 خرخد با اجراخ  دبتگاه خو هخلدح مقام هر اهاصل  بنابراخن. عماخند خدمات خا و  اط خرخد به امدام ب ب

 بوابق و مدارک ، اجراخ  دبتگاه ایبر بده  اخ اد و مزبور خرخد ا  مبل باخد عماخد موافقت خدمات خا  اط

   ود اربای مال  امور به مربوط

: به موج  اخن اصل ، بیستق رسابداری دولت  باخد به عحوی  رح ،  اصل رسابداری بودجه ای-6

ب  خالن  رسا  ها باخد به  ر ی نظیق و مستقر  ود  ه ضم یات رسابداری با بودجه ار باط دا ته با د . 

 ا ارمام ضم کرد  ن با داه بندی بودجه ملو  و  قسیق بندی  هیه و  نظیق  ود  ه منطبق با ضناوخن  بق

 هدو ا  اصل رسابداری بودجه ایبودجه با ارمام مندرج در ماعون بودجه مابل مقاخسه و ار خاب  با د . 

ار خاب  ا  دیزرفت  ارها بر اباس ماعون بودجه و  نتری بودجه ای م  با د  ا مقاخسه درامد 

دیا بین   ده و هق ینین هزخنه های وامال  با اضتبارات ملو  های وامال  با درامدهای 

 .  فراهق اخد

بر  بق اصل بودجه بندی و  نتری بودجه ای برای ارا ه  زارد های مال  هرخو ا  رسا  های  (3عکته )

 بر  ا ید  مستقل باخد ا  اصطدرات و  بقه بندی های بودجه ای متداوی ابتفاده  ود . بنابراخن اصل

 .  دارد دولت  وجوه مستقل های رسا  ا  ادهابتف

 اصل  حقق  رط دیا(   الهد و اضتبار  امین)  هزخنه اع ام  مرر ه دوم و بوم ا  مرارل (4عکته )

،  حقق  نتری  رضاخت  قدم  امین اضتبار بر  الهد د و بدون با م  ای بودجه  نتری و بندی بودجه

 بودجه ای امکان دذخر عیست .

 در رود  الهدی   یه فالالیت های مال :  رود رسابداری  الهدی به رود عقدی( اصل  قدم 7

. رود  ضق ا  عقدی و غیر عقدی در دفا ر ثبت ودر  زارد های مال  اعالکاس م  خابدادبتگاه های اجراخ  ، 

ارخ   الهدی خو رود فرا یر در بر  یرعده   یه فالالیت های مال  اضق ا  عقدی و غیر عقدی ابت و  ا ید به  

رسابداری دولت  باضث افزاخا ضرخ   نتری و   زار گری روخداد های مال  دارد . ا  اخن رو رود  الهدی در

عظارت م   ود . در صور    ه رود عقدی به  ارخ   زار گری  وجه  عدا ته و  ا ید ان به  ارخ  درخافت 

عقدی اخن ابت  ه  قدم رود رسابداری  الهدی به رود و ا  اصل هد ).و درداخت م  با د 

  یه فالالیت های دبتگاه اجراخ  در دفا ر و صور حسا  ها منالکب  ود  ا امر   زخه و 
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 ح یل صور حسا  ضم کرد بودجه  ل  زور با اضداد و ارمام مندرج در ماعون بودجه ان بای 

 (به صورت  امل صورت دذخرد .

 ت  باخد موارد  خر را امکان دذخر با د  بق اخن اصل خو بیستق رسابداری دول اصل  زار گری مال ( 8

الی( ارا ه منلفاعه و همراه با افزای  امل رسا  های مستقل و فالالیت های دولت در اعطباق 

 با اصوی دذخرفته  ده رسابداری .

  (  الیین و اعطباق با مواعین و مقررات در مفاد مراردادهای مربو ه

اصل در بخا ضموم  هدو  س  بود عیست ب که  : به موج  اخن ( اصل ضدم وجود بود و  خان9

هدو عیل به اهداو ا  دیا بین   ده در مبای اضتبارات ملرف     بای مال  م  با د و اخن اهداو ضمد ا 

  س  هدو خلوص  بخا در  ه صور   در.   ابت جاماله  مربوط به مسا ل و ملالر امتلادی و اجتماض 

 . عدارد وجود  خان و بود ضموم  بخا در خا ر همین به.  با د م  موبسه  ذاری برماخه مبای در بود

 :بخش عمومی )حسابداری دولتی( حسابداری در حسابداری بازرگانی مفروضات و اصول کاربرد

برخ  ا  اصوی و مفروضا    ه در رسابداری با ر اع   اربرد دارد ، در رسابداری 

 اصوی اخن ا   بالیت  فاده و ردوددولت  عیز مورد ابتفاده مرار م   یرد .عحوه ابت

 :  خرابت  رح به دولت  رسابداری در مفروضات و

: بر  بق اخن فرم هر با مان دولت  خو  خلیت  فرم  فکیو  خلیت با مان های دولت -1

 و ها بده  ، ها داراخ  و با د م  با مان ان  ار نان و مدخران رقیق   رقوم  مستقل و م زا ا   خلیت

 با دولت  رسابداری مالادله اخ اد به من ر فرم اخن  . ابت دولت به متال ق دولت  با مان هر وخژه ار د

 .  ود م  عیافته  خلیص ما اد و ها بده  با ها داراخ   ساوی

: بر  بق اخن فرم هر با مان دولت  مالموط به  ور  فرم  داوم فالالیت در با مان های دولت -2

. بر  بق همین فرم باخد دیا درداخت ها ، ض   الحسا  های بای جاری  عامحدود و داخم  فالالیت م   ند

 مال  بای داخان در لذا ،  وعد ثبت دفا ر در مطال  هزخنه  در بال   ه به مرر ه  الهد م  ربند به ضنوان

 درداخت بنوا   و ض   الحسا  بنوا    بدخل  ده و به بای مال  بالد منتقل م   وعد . دیا به ابتدا
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: بر  بق اخن فرم باخد رود ها و روخه های رسابداری مورد ضمل در  ژ    یف  ثبات روخهوخ -3

 با مان های دولت  در دوره های مال  مخت ی به  ور خکنواخت به  ار برده  ود .

در با مان های دولت  : اخن اصل عسبت به موبسات خلوص  ،  متر در با مان های اصل ارتیاط  -4

ه م   ود و دلیل اخن امر اخن ابت  ه مالموط در با مان های دولت  ا  ار د های وامال  دولت  به  ار  رفت

وردی ابتفاده م   ود . ول  به هر رای در صور    ه در  نظیق رسا  ها و صورت ابه جای ار د های بر

 های مال  با مان های دولت  عیا  به براورد با د رضاخت اصل ارتیاط  امد ضروری ابت .

: بر  بق اخن فرم صورت های مال   ژ    یف  افزای روخه ها در با مان های دولت وخ-5

   زارد  ده باخد راوی ا دضات و خادا ت هاخ  با د  ه ابتفاده  نند ان ا  صورت های

 و اصوی رضاختو ، ضمل مورد رسابداری های روخه به مربوط رقاخق و ا دضات   یه به مذ ور

 دوره ای مقاخسه ارمام ، رسابداری های روخه  امل ، دولت  داریرساب و بنیادی مفروضات

 مال  مبل و باخر رقاخق و  راخ  موجود ، ج   عماخد . 

 :ع : الرخی رسا  مستقل

با م موضه ای ا  رسابهای  ه رسابداری مستقل  ابت وباخو وارد مال   مستقل حسابهر

به  ور و ا، بدهیها، اعدوخته ها، ما اد وجوه عقد و باخر داراخیه ه در اعها متوا ن م  با د 

   ، منابا و ملارف   ه به منظور اجرای فالالیتها و ضم یات خاص خا عیل به اهداو مالین 

 . بق مواعین و مقررات  فکیو  ده اعد، ثبت م   ود

 عواع رسابهای مستقل مورد ابتفاده در دبتگاههای اجراخ  اخرانق :ا

رسابهای مستقل برای وجوه الی : دو عوع     وان در  در اخران رسابهای مستقل را م 

 رسابهای مستقل برای وجوه اماع  ،به  رح  خر  بقه بندی عمود . : دولت  و 

 الی :رسابهای مستقل برای وجوه دولت 
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عها را مالیات ها ،ضوارم و باخر وجوه و درامد های ااخن عوع رسابهای مستقل  ه منابا 

به دولت و با ماعهای دولت   زکیل م  دهند ،در بر یرعده ضموم  و اختلاص  متال ق 

 رسابهای مستقل  خر م  با ند .

: رساب  ابت  ه   یه هزخنه های مربوط به هزخنه ای )جاری (  رسا  مستقل وجوه اضتبارات-1

  با مان های دولت     خو بای مال  ا  محل اضتبارات ضموم  درداخت م   ود ماعند رقوق و مزاخای

 خدمات و  اط خرخد و ر نان ا

رساب  ابت  ه دبتگاه برای  رسا  مستقل وجوه  م و داراخیهای برماخه ای )ضمراع (:-2

اع ام هزخنه های مربوط به  رح های ضمراع  ، خرخد میز و صندل  ، اثاثه اداری و غیره ا  محل درامد ضموم  

 اع ام م  دهد .

 ماعون موج  به  ه درامدهاخ  ملرو و   ه درخافت: رساب  ابت  رسا  مستقل وجوه اختلاص -3

 .  ردد م  اجرا و بین  دیا خاص ملارو برای

  ( رسا  مستقل وجوه اماع  :

 به دولت رقوق    ییا ج و یری  رساب  ابت  ه  حت  م و دولت عبوده و صرفا به جهت

 :  امل  ه  ود م  داده ضودت مقرر موضد ودر عگهداری دولت عزد مومت  ور

 دولت  ارمندان ا   ه ابت وجوه   مام  :.  رسا  مستقل درداخت رقوق با عزستگان-1

 .  ردد م  مسترد ها ان به با عزستگ  ا  دب و  سر خدمت رین در

 :   امل  :.  رسا  مستقل وجوه ب رده-2

  منامله در  ر ت ب رده( الی

  درداخت دیا ب رده(    

   ار اع ام رسن ب رده( ج  
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  الهدات اع ام رسن ب رده( د

 : رسا  مستقل دب اعدا  و وام-3

 و  ردد م   زکیل دولت  اخن رسا  مستقل  بق مقررات به منظور  امین رفاه مستخدمین

ر و به همان اعدا ه عیز خود دولت به مب غ مربو ه اضافه  س  ارمندان ا  مبالغ  ماهه همه

 اخن  ه عماخد م  امدام اعدا  دب صندوق رسا  ضنوان به باعو عزد رساب  ودر  عموده

 برخ  ودر مسترد ها ان به با خرخدی خا و افتاد    ار ا  ،  با عزستگ  صورت در ب رده

 عماخد . م  امدام عیز الحسنه مرم خا وام ضنوان به موارد

 

  فاوت رسابها و صور های مال  با ماعهای دولت  با موبسات با ر اع  

1(در با ماعهای دولت  مالموط ب ای رسا  برماخه  ه عماخاعگر رقوق و منافا مالکیت افراد 

ابت، رسا  ما اد،  ه عزاعدهنده مابه التفاوت داراخیها با بدهیها و اعدوخته ها خا اعبا ته 

 .ما اد درامدها بر هزخنه هابت عگهداری م   ود

 

2(در ر تهای دولت  و باخر با ماعهای دولت  اعتفاض  مالموط ا  اصوی و رو های رسابداری 

 با ر اع   بالیت م  عماخند

 

3(در هر با مان دولت  مالموط صور های مال  در داخان هر بای  امل  را عامه هرخو ا  

) ه  رسابهای مستقل خا واردهای رسابداری و مال  مستقل  ه در با ماعهای دولت  ابت.

بیاعگر داراخیها، بدهیها، اعدوخته و ما اد اعبا ته(  و عیز  را عامه  ر یب  ا    یه رسابهای 

 مستقل م  با د.

  

4(صور حسا  درامدها، هزخنه ها و  غییرات در ما اد برای هر خو ا  رسابهای مستقل و عیز 

 صورت  ر یب  اعها

 

5(صورت درامدها و باخر منابا  امین اضتبار بررس   بقه بندی ابتاعدارد درامدها و 
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صورت هزخنه ها بر رس  برعامه، فالالیتها،  ررها، مواد هزخنه و باخر  روه بندخهای 

 ابتاعدارد هزخنه ها

 

6(صورت مقاخسه  و طبیق درامدهای  ناباخ   ده با درامدهای دیا بین   ده و هزخنه  

 های اع ام  ده با اضتبارات ملو 

 

7(اهمیت اجرای مواعین و مقررات در رسابداری دولت  و  قدم اعها بر اصوی دذخرفته  ده 

رسابداری به ضبارت دخگر در صورت وجود  نامض بین مواعین و مقررات ا  خکسو و اصوی 

متداوی رسابداری ا  بوی دخگر، رسابدار دولت  همیزه عا زخر ا  یزق دو   ا  اصوی و 

 موا خن دذخرفته  ده رسابداری در رضاخت مواعین و مقررات ابت

 8(  فاوت با ماعهای دولت  با موبسات با ر اع  ا  عظر عحوه ثبت داراخیهای ثابت

در اغ   با ماعهای دولت  هنگام خرخد اموای، ما ین اطت و   هیزات بهای  مام  ده اعها 

 مستقیما به رسا  هزخنه منظور م   ود

 9(  فاوت مباع  رسابداری دولت  با رسابداری با ر اع  

برخدو رسابداری با ر اع   ه برای ثبت فالالیتهای مال  مالموط ا  مبنای رسابداری  الهدی 

 امل ابتفاده م   ود، در رسابداری دولت  ا  مبنای رسابداری عقدی و باخر مباع  

رسابداری متناب  با عوع فالالیتهای مال  هر با مان دولت  خا رسا  مستقل ابتفاده م  

  ود.

 

 بتوط امتحاع  داخان  رم

اصوی ومباع  رسابداری دولت  را  وضیر دهید-1  

2-مهمترخن اصوی بنیادی رسابداری دولت  را عام ببرخد) 9مورد ابت( مالموط در امتحان 2 ا 

مورد  فته م   ود4  
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دو رط ط م ا برای اخ اد رسا  مستقل را  وضیر دهید-3  

اصل  قدم مواعین ومقررات برابتاعدارهای رسابداری را دراجرای رسابداری دولت  -4

  وضیر دهید.

ر رسابداری دولت  را  وضیر دهید.اصل ضدم وجود برماخه د-5  

اصل  قدم  امین اضتبار براخ اد  الهد را در رسابداری دولت   وضیر دهید.-6  

اصل رسابداری بودجه ای را  وضیر دهید.-7  

هدو ا  اصل رسابداری بودجه ای را  وضیر دهید.-8  

دیا  رط  حقق اصل بودجه بندی را عام ببرخد.-9  

بداری به رود عقدی در رسابداری دولت  را بیان  نید.هدو ا  اصل  قدم رود رسا10  

دوهدو مهق اصل  زار گری مال  را در رسابداری دولت  عام ببرخد.-11  

مفهوم اصل ضدم وجود بود و خان بیاعگر ییست ان را  وضیر دهید.-12  

اصوی ومفروضات رسابداری با ر اع   ه دررسابداری دولت   اربرد دارد فق  عام ببرخد -13

موردابت(5)  

رسا  مستقل را  الرخی  نید.-14  

مورد ابت(3رسابهای مستقل برای وجوه دولت  عام ببرخد.)-15  

مورد ابت(:3رسابهای مستقل برای وجوه  اماع  عام ببرخد.) -16  

مورد ابت(4رسابهای مستقل وجوه ب رده را عام ببرخد)-17  
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ا موبسات با ر اع  را  وضیر  فاو های رسابها وصور های مال  با ماعهای دولت  ب -18

.مورد خوابته م   ود 4 ا2مورد ابت( ه در امتحان 9دهید )  

:gholamnezhad.mahmood@gmail.com 

 موفق ودیرو  با ید:محمود غدم عژاد

 


