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  حسابداری دولتی
  
  

ی گردد و کلیه اطالعات مالی که ناشو تحلیل می تجزیههای منحصر به فرد که حسابداری سیستمی است که طی روش
  .باشد که از لحاظ اثر آن روی معادله حسابداری گذاشته باشداز رویدادهای مالی می

  
  تعریف حسابداری دولتی

آوری نموده و های دولتی را جمعهای مالی سازمانمالی موجود به فعالیتحسابداری دولتی نظامی است که اطالعات 
  :را پوشش دهد رزی نماید تا بتواند دو هدفمی گزارش مربوطهای مالی در غالب صورت

  گیری صحیح مدیرانکمک به تصمیم: الف
  کنترل بودجه: ب

  
  های دولتانواع فعالیت

  :گرددهای دولت به دو دسته ذیل تقسیم میفعالیت
  های انتفاعیفعالیت -1
  فاعیتهای غیرانفعالیت -2

  
  های انتفاعیفعالیت
هایی هستند که دولت قصد کسب سود را در سرلوحه فعالیت خود نداشته است ولی در کنار ارائه خدمت سودی فعالیت

  .گرددهم عاید دولت می
  

  های غیر انتفاعیفعالیت
هایی هستند که هدف صرفاً ارائه خدمت بوده و در جهت اهداف وظایف اصلی هر سازمان دولتی که عمده فعالیت

  .باشدآموزش، بهداشت، امنیت و اقتصاد می ها آنخدمات 
  

  های دولتیانواع سازمان
  وزارتخانه -1
  دولتی مؤسسات -2
  های دولتیشرکت -3
 نهادهای عمومی غیردولتی -4

  
  وزارتخانه

هر سازمانی که . شودشود و دارای هدف مشخص زیر نظر وزیر اداره میموجب قانون تأسیس میای است که به موسسه
  .باشدگویند که دارای فعالیت غیرانتفاعی میدار آن باشد را وزارتخانه میوزیر عهده
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  دولتی مؤسسات
اداره شده و دارای  گانه سهسازمانی است که به موجب قانون و برای انجام فعالیت مشخص و زیر نظر یکی از قوای 

  .باشدفعالیت غیرانتفاعی می
  

  های دولتیشرکت
شرکت آب و  ،مانند شرکت نفت. باشد دولت به متعلق ها آنسرمایه % 50گردد که بیش از هایی اطالق میبه شرکت

 ها آنهای خصوصی است ولی حتی نوع حسابداری های دولتی دقیقاً همانند شرکتفعالیت شرکت .سازمان حسابرسی و برق
  .انتفاعی است ها آنباشد و نوع فعالیت نیز بازرگانی می
  ان محاسباتدیو  ←  قوه مقننه
  نفر از به انتخاب هیات وزیران 2          سازمان بازرسی  ←  قوه قضاییه
  دادستان کشورنفر به انتخاب  1  هیات عالی نظارت     ←     سازمان حسابرسی  ←  قوه مجریه

   نفر به انتخاب نمایندگان دیوان محاسبات 2                  
  

  نهادهای عمومی غیر دولتی
که به موجب مجوز قانونی و برای مدتی معین با توجه به احساس نیاز تأسیس و بعد از انجام فعالیت  نهادهایی هستند

مانند . نمایدالمللی دریافت میهای بینآن را از سازمانگردد و بودجه خود را حسب نیاز از دولت و قسمتی از منحل می مربوط
  ....ها، بنیاد شهید و هالل احمر، شهرداری

  .ها کاربرد داردهای دولتی در سایر سازمانحسابداری دولتی به جزء شرکت
  

  بازرگانی مؤسساتهای دولتی با های مالی سازمانها و صورتتفاوت حساب
باید میزان سود و زیان  ها آنهای مالی بازرگانی تحصیل سود بوده و صورت مؤسسات تأسیسنظر به این که هدف اصلی از 

  باشد بنابراین دارای های دولتی دارای هدف ارائه خدمت بوده و چون سود معیار اصلی دولت نمیرا نشان دهد ولی سازمان
  :های مالی متفاوتی به شکل زیر خواهد بودصورت

های مستقل بجای صورت سود و برای هر یک از حساب مازادها و تغییرات در هزینه ها وصورت حساب درآمد -1
  زیان

  های بازرگانیبجای ترازنامه شرکت مازاد انباشتهو  هااندوختهها، ، بدهیها داراییتهیه ترازنامه که شامل  -2
  .ها آن جهت مقایسهبینی شده به های پیشهای واقعی با درآمدها و هزینهتهیه صورت درآمدها و هزینه -3

  
  حساب مستقل

در ایران که هر حساب که دارای دو مشخصه های مستقل مورد استفاده حسابی است در حسابداری دولتی و انواع حساب
  :گویندزیر باشد را می

  .دارای منبع و مصرف مشخصی باشد: الف
  .برقرار باشدیک سیستم حسابداری : ب
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  انواع حساب مستقل
  وجوه جاریحساب مستقل  -1
  حساب مستقل وجوه عمرانی  -2
  حساب مستقل وجوه اختصاصی -3
  حساب مستقل وجوه امانی -4

  
  حساب مستقل وجوه جاری
سال مالی از محل اعتبارات عمومی پرداخت های دولتی طی یک های جاری مربوط به سازمانحسابی است که کلیه هزینه

  خدماتمانند حقوق و مزایای کارکنان و خرید کاال و . شودمی
  

  حساب مستقل وجوه عمرانی
، خرید میز و صندلی، اثاثه اداری و غیره از محل های عمرانیهای مربوط به طرححسابی است که دستگاه برای انجام هزینه

  .دهددرآمد عمومی انجام می
  

  حساب مستقل وجوه اختصاصی
  .گرددبینی و اجرا میخاص پیشیی که به موجب قانون برای مصارف حسابی است که دریافت و مصرف درآمدها

  
  حساب مستقل وجوه امانی

موقت نزد دولت نگهداری  طور بهحقوق دولت  تضییعحسابی است که تحت تملک دولت نبوده و صرفاً به جهت جلوگیری 
  که شامل . شودو در موعد مقرر عودت داده می

  
  سپرده شرکت در مناقصه – 1 –الف           
  سپرده  پیش پرداخت – 2 –الف     :حساب مستقل سپرده: الف
  سپرده حسن انجام کار – 3 –الف           
  حسن انجام تعهداتسپرده  – 4 –الف           

  حساب مستقل وجوه بازنشستگی: ب
  .گرددد میمستر ها آنتمامی وجوهی است که از کارمندان دولت در حین خدمت کسر و پس از بازنشستگی به 

  
  وام انداز وحساب مستقل صندوق پس: ج

گردد و همه ماهه مبالغی از کارمندان رفاه مستخدمین دولت تشکیل می تأمیناین حساب مستقل طبق مقررات به منظور 
انداز اقدام و در حسابی نزد بانک به عنوان حساب صندوق پس کسر و به همان اندازه نیز خود دولت به مبلغ مربوطه اضافه نموده

مسترد و در برخی از موارد به عنوان وام یا  ها آننماید که این سپرده در صورت بازنشستگی، از کار افتادگی و یا بازخریدی به می
  .نمایدالحسنه نیز اقدام میقرض
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  حساب مستقل جاری
    جهت تأمین و در بودجه عمومی دولت به تفکیکمنظور از اعتبارات جاری، اعتباراتی است که در برنامه پنج ساله 

توانند تمام نیازهای ضروری خود را که در های دولتی میگردد و در این خصوص دستگاهبینی میهای جاری دولت پیشهزینه
اعالمی وزارت امور اقتصاد و دارایی در نماید که طبق سرفصل بینی گردیده است از محل اعتبارات جاری پرداخت میقانون پیش

های سفر پرداخت هزینه -3خرید کاال و خدمات  -2 پرداخت بابت حقوق و دستمزد پرسنل -1: فصل از جمله 7قالب 
 هاییسایر هزینه -7و ) بانکیکارمزد تسهیالت (بازپرداخت سود  -6های رفاهی هزینه -5مأموریت  العاده فوق -4

  .توان از محل مربوط پرداخت نمودفصل اول می 6که به غیر از 
  

  مبانی حسابداری مورد استفاده در حسابداری دولتی و اعتبارات جاری
  

  :انواع مبانی حسابداری مورد استفاده در حسابداری دولتی و اعتبارات جاری
  )کامل(مبانی نقدی  -1
  مبانی تعهدی -2
  )کارینقدی یا محافظه(مبانی نیمه تعهدی  -3
 تعهدی تعدیل شده -4

  
  هزینه درآمد

  پرداخت ایجاد یا تحمل وصول  تشخیص و تحقق شرح
    ارائه خدمات یا کاال   ارائه خدمات یا کاال 

        نقدی
        تعهدی

         )تعهدی(نیمه نقدی 

    تعهدی تعدیل شده
 

  درآمدها در غیر این صورت
  .گیری باشددرآمد قابل اندازه -1
 اطمینان از وصول آن در کوتاه مدت باشد -2

    

      نقدی تعدیل شده

  
  هاهزینه در غیر این صورت

  .کاال یا خدمات تحویل شده -1
  .مبلغ آن پرداخت گردد -2

     
ها در غیر این صورت و عدم تحقق یک یا هر دو شرط از سرفصل

گردان پرداخت استفاده الحساب و تنخواهپرداخت، علیو پیش
 شودمی

هر وجهی در محل : ای که شامل الفقانون اساسی کنترل حسابداری بودجه 55هدف از استفاده از این مبنا، تحقق اصل 
  .ای از اعتبار مصوب خود تجاوز نکندهیچ هزینه: خود به مصرف برسد و ب
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گردد که مبنای ها مشخص میدرآمدها و هزینهمنظور از مبانی حسابداری مبانی است که در آن زمان شناسایی و ثبت 
در این مبنا شکل کار به این صورت است که . باشدمورد استفاده در حسابداری دولتی ایران، مبنای نقدی تعدیل شده می

  :ها با رعایت دو شرط زیر اگر تحقق پیدا نمود شناسایی و ثبت خواهد شدولی هزینه درآمدها هنگام وصول شناسایی و ثبت شود
  

  .خدمات موضوع مورد معامله تحویل شودکاال یا  -1
 .مبلغ آن پرداخت شده باشد -2

  
 که عبارتند ازهای دیگری به جای هزینه الزم به توضیح است اگر یکی یا هر دو شرط مزبور تحقق پیدا ننماید از سرفصل

   .شوداستفاده می گردان پرداختالحساب و تنخواهعلیپرداخت، پیش
  

  .باشدبهینه منابع موجود به نیازهای نامحدود می صهدف از بودجه نویسی تخصی
  :پذیردهای دولتی دو نوع ثبت حسابداری زیر صورت میهای حسابداری در دستگاهبرای شروع ثبت

  ثبت حسابداری مالی -1
 ایثبت حسابداری بودجه -2

  
  :گرددزیر لحاظ میگردد ثبت ابالغی می اههای دولتی پس از تصویب دولت به دستگاههنگامی که بودجه دستگاه

  ××××  بودجه جاری -جاری با خزانه 
  ××××  حساب اعتبار مصوب      

بودجه جاری، حسابی است که در آغاز سال و در هنگام ابالغ بودجه مصوب که عبارت  –منظور از حساب جاری با خزانه 
و ) بینی شدهوجوه پیش. (دهدقرار میهای مربوط است از وجوهی که خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته در اختیار سازمان

  .بینی گردیده استهایی است که پیشمنظور از حساب اعتبار مصوب همان هزینه
  

  تخصیص اعتبار
بنابراین مصرف . های خود را در حدود وصول درآمد انجام دهدشود هزینهدر قانون بودجه هر ساله به دولت اجازه داده می

ها بابت انجام خواهد شد که تمامی یا قسمتی از درآمدها وصول و از آن محل مبالغی به دستگاهاعتبارات مصوب هنگامی عمل 
      دوره سه ماهه صورت  4های خود پرداخت نماید که مسئولیت این امر به عهده کمیته تخصیص بوده و معموالً در هزینه

  .آن صادر نشده است تواند مبلغی پرداخت نماید که قبالً تخصیصو خزانه نمی پذیردمی
باشد که ثبت حسابداری دولت میهای ها و پرداختایجاد تعادل بین دریافت ،هدف از رعایت تخصیص اعتبار توسط دولت

  )تخصیص اعتبار هنگام( :گرددآن به شکل زیر لحاظ می
  ××××  اعتبار مصوب

  ××××  اعتبار تخصیص یافته      
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  خزانهگردان حسابداری از دریافت تنخواه
های جاری و عمرانی در گردان حسابداری مبلغی است ثابت که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینهتنخواه
این حساب تا پایان سال ثابت بوده و به محض این که این مبلغ از حساب مربوطه بابت انجام . دهدحسابان قرار میاختیار ذی

  .ت وجه کشیده شده و تنخواه مربوط شارژ خواهد شدکاهش یابد دوباره درخواس هاهزینه
  :گرددب، ثبت زیر لحاظ میگردان حساهنگام درخواست وجه از خزانه بابت تنخواه

  ××××  بانک پرداخت اعتبارات جاری
  ××××    گردان حسابداریتنخواه      

بایست یا به صورت واریز وجه نقد و یا موقت ایجاد و در پایان سال می طور بهگردان حسابداری نوعی بدهی است که تنخواه
  .بصورت تهاتر با مبالغ دریافتی از خزانه تسویه گردد

  :باشدموارد زیر می شاملثبت مالی 
  گردان پرداختبانک و تنخواه ،الحسابعلی ،پرداختپیش ،هزینه

   
  گردان پرداختپرداخت تنخواه

تا  دارند مبالغی را در اختیار کارپردازان و دفاتر اداری قرار دهند های دولتی اجازهاین تنخواه مبلغی است که همه دستگاه
گردان حسابداری صورت گردان پرداخت همیشه از محل تنخواهضمناً بابت پرداخت تنخواه. جاری برسدهای به مصرف هزینه

  .پذیردمی
بایست تأمین اعتبار های دولتی میگاهباید تأمین اعتبار صورت پذیرد یعنی قبل از هر پرداختی در دستبابت هر پرداختی 

ها که به نمایندگی از وزارت امور اقتصاد و دارایی بر نحوه هزینه حسابگردد و منظور از آن این است که شخصی به نام ذی
  .گرددها با سازمان مدیریت مبادله ای است که دستگاهنامهپذیرد و این تأمین اعتبار به استناد موافقتنظارت دارند، صورت می

  
  )ایثبت بودجه: (گرددثبت زیر در هنگام اعتبار در دفاتر منعکس می

  ××××  تعهدات قطعی نشده
  ××××  اندوخته تعهدات قطعی نشده      

  )ثبت مالی: (پذیردهمزمان که تأمین اعتبار انجام پذیرفت ثبت زیر نیز انجام می
  ××××  گردان پرداختتنخواه

  ××××    بانک پرداخت اعتبارات      
ها واریز مرتب یا منظم از خزانه درخواست وجه نموده و مبالغ آن به حساب دستگاه طور بهها در طول سال مالی دستگاه

  :گردد که ثبت آن به شرح زیر استمی
  ××××  بانک پرداخت اعتبارات جاری

  )دریافتی از خزانه(    ××××  بودجه جاری –جاری با خزانه       
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هنگام پرداخت مبالغی : (گرددگردان حسابداری ثبت زیر لحاظ میاستثناء تنخواههرگاه مبلغی از خزانه دریافت شد به 
  )گرددای و مالی زیر لحاظ میهای بودجهالحساب و هزینه ثبتعلی ،پرداختتحت عنوان پیش

  ××××  تعهدات قطعی نشده) 1
  ××××  اندوخته تعهدات قطعی نشده      

  ××××  پرداخت سال جاریپیش)2
  ××××  سال جاری الحسابعلی    
  ××××    سال جاری هزینه    

  ××××  بانک پرداخت اعتبارات جاری      
  

  :گرددرسد ثبت زیر لحاظ میهای غیر قطعی با تحویل کاالی یا خدمات به قطعیت میهنگامی که پرداخت
  ××××  تعهدات قطعی نشده

  )ایبودجه(   ××××  اندوخته تعهدات قطعی نشده      
  ××××  هزینه از محل اعتبار جاری
  ××××    پرداخت سال جاریپیش
  ××××    الحساب سال جاریعلی

  ××××    سال جاری گردان تنخواه
  

هنگامی که پایان هر ماه قطعیت . باشدلتی پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان میهای معمول در هر دستگاه دویک از هزینه
  :گرددهای زیر لحاظ میمزایا را داشته باشیم ثبتپرداخت حقوق و 

  بابت تأمین اعتبار
  ××××  تعهدات قطعی نشده

     ××××  اندوخته تعهدات قطعی نشده      
  هنگام پرداخت حقوق و مزایا

  ××××  جاری سالهزینه از محل اعتبار 
     ××××    ها بابت مالیاتبدهی به سایر سازمان      
     ××××    بابت بیمهها بدهی به سایر سازمان      
     ××××  ها بابت کسورات قانونیبدهی به سایر سازمان      
     ××××    )مساعده(جاری سالالحساب علی      
     ××××      )فرض مأموریت(پرداخت پیش      
     ××××        بانک پرداخت جاری      

  )هنگام وصول تأییدیه بانک(هنگام برگشت 
  ××××  اندوخته تعهدات قطعی نشده

     ××××    قطعی نشدهتعهدات       
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گردد ولی کاال یا خدمات تحویل پذیرد و تأمین اعتبار نیز لحاظ میدر برخی از مواقع بابت خرید کاال، تعهداتی صورت می
  :باشدگردد به شکل زیر میشود در آن صورت تنها ثبتی که در دفاتر پایان سال لحاظ میدستگاه دولتی نمی

  ××××  اندوخته تعهدات قطعی نشده
     ××××    تعهدات قطعی نشده      
و واریز به  وصولهای زیر هنگام نماید که ثبتاگر سازمان دولتی مربوطه درآمدزا بوده و درآمدهایی را نیز وصول می: الف

  )تعدیل شده باشدمبنای حسابداری همان نقدی  با فرض اینکه( پذیردبه شکل زیر صورت می هادر دفاتر دستگاه خزانه
  ××××  وجوه درآمد عمومی ک تمرکزنبا

     ××××  )وصولی(درآمد عمومی واریز شدنی      
    واریز گردیده و تأییدیه خزانه به دستگاه دولتی ارسال  که این درآمدها در پایان هر ماه توسط بانک به حساب خزانه

  .گرددمی
  وصول هنگام دریافت تأییدیه خزانه: ب

  ××××    )وصولی(درآمد عمومی واریز شدنی : 1ب 
  ××××    درآمد عمومی

  ××××  )ارسالی(درآمد عمومی واریز شدنی به خزانه: 2ب 
  ××××    بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی

  :گرددبه حساب خزانه در بانک مرکزی انتقال یابد فقط ثبت زیر لحاظ میدر صورتی که درآمد مربوطه مستقیماً 
  ××××    درآمد عمومی واریز شدنی به خزانه

  ××××    درآمد عمومی
  

  محل ناز آ کرد هزینههای غیر قطعی در پایان سال و همچنین نحوه انجام نحوه برخورد با حساب
های غیر قطعی که باشد دو نوع از پرداختمی های مالی دستگاه دولتی در حال تهیه شدنهنگامی که در پایان سال صورت

ها باید با انجام تحویل کاال یا خدمات وجود نداشته باشد این حساب امکانالحساب اگر به هر عللی پرداخت و علیعبارتند از پیش
  :به شکل زیر. هایی به سال بعد انتقال پیدا نمایدثبت

  ××××  پرداخت سنواتیپیش
  ××××  الحساب سنواتیعلی

  ××××    پرداخت سال جاریپیش
  ××××    الحساب سال جاریعلی        
  

  ××××  قطعی نشدهاندوخته تعهدات 
  ××××    جاری الحساب سالپرداخت و علیاندوخته پیش    
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هایی در دفاتر موجود باشد اگر های قبل ماندهالحساب سنواتی سالپرداخت سنواتی و علیاز پیش جاری سالاگر در طول 
  :گرددهای زیر لحاظ میکاال یا خدماتی در سال جاری دریافت شده باشد ثبت ها سرفصلاز این 

  ××××    پرداخت سنواتیپیشهزینه از محل 
  ××××    الحساب سنواتیهزینه از محل علی

  ××××    پرداخت سنواتیپیش
  ××××    الحساب سنواتیعلی          

در . باید بسته شده و از دفاتر حذف خواهد شد) الحسابپرداخت و علیپیش(ها نیز ها از محل سنواتیدر پایان سال هزینه
  :باشدپایان سال به شکل زیر می

  ××××    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش
  ××××  پرداخت سنواتیهزینه از محل پیش
  ××××  الحساب سنواتیهزینه از محل علی

ممکن است در سال جاری به علت منتفی شدن موضوع معامله و یا ناتوانی در تحویل کاال یا خدمات مبالغی که سنوات 
ثبت زیر . پرداخت شده بود در سال جاری به حساب سازمان دولتی عودت داده شود الحسابپرداخت و علیقالب پیشقبل در 

  :لحاظ خواهد شد
  ××××    پرداخت اعتبار جاری بانک

  ××××  پرداخت سنواتیپیش
  ××××  الحساب سنواتیعلی

خزانه برگشت به عنوان مصرف نشده باید به حساب ) مبالغ(قانون محاسبات عمومی این وجوه  64و  63به استناد مواد 
  :گرددنه واریز میداده شود که به شکل زیر مبالغ به خزا

  ××××    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش
  ××××  بانک پرداخت جاری

های مالیاتی و در پایان سال بر اساس بررسی اسناد مشخص گردید که کسورات مربوط به اسفند ماه هنوز به حساب
  . پذیردصورت می) واریز به خزانه(است که سریعاً اقدام به این کار  سازمان بیمه واریز نشده

     ××××    ها بابت مالیاتبدهی به سایر سازمان
     ××××    ها بابت بیمهبدهی به سایر سازمان

  ××××  بانک پرداخت جاری
  

  تراز نهاییها در پایان سال مالی و تنظیم بستن حساب
  :تسویه و از دفاتر حذف گرددشکل زیر  3هایی که موقت بوده و در پایان سال به یکی از یکی از حساب: الف

  
  گردان حسابداریتنخواه

  :گردان حسابداری بصورت نقد به خزانهواریز مبلغ تنخواه: 1الف 
     ××××  گردان حسابداریتنخواه

  ××××  بانک پرداخت جاری
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بودجه جاری، این ثبت هنگامی –با حساب جاری با خزانه) تهاتر(پا کردن بهگردان حسابداری با پاتسویه تنخواه: 2الف 
گردان حسابداری و یا سایر افتد که سازمان طلبی از خزانه داشته باشد و خزانه نیز طلبی از دستگاه بابت تنخواهاتفاق می
  :کسورات

     ××××  گردان حسابداریتنخواه
  ××××  جاری بودجه-جاری با خزانه

  
در آن صورت به ازای . خزانه بوده باشد از دولتیممکن است طلب خزانه از دستگاه دولتی بیشتر از طلب دستگاه : 3الف 

، 1الف تلفیقی از بندهای. (شودالتفاوت بصورت نقد به خزانه برگشت داده میبهشود و ماپا انجام میبهطلب متقابل عملیات پا
  :)3و الف 2الف

     ××××  گردان حسابداریتنخواه
  ××××    بانک پرداخت جاری

  ××××  بودجه جاری-جاری با خزانه
  

الحساب دارای مانده باشد به شکل گفته شده در متن سال جاری عمل خواهد پرداخت و علیاگر در پایان سال پیش: ب
   :شد

  :شودوقتی که هزینه می: 1ب 
  ××××    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش

  ××××  پرداخت سنواتیپیشهزینه از محل 
  ××××  الحساب سنواتیهزینه از محل علی

  :وقتی پول نقد آمد و برگشت به خزانه شد: 2ب 
  ××××    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش

  ××××  بانک پرداخت جاری
  

  بستن حساب درآمد عمومی سازمان
  ××××  حساب درآمد عمومی

  ××××  خزانهحساب درآمد عمومی واریز شدنی به 
  
  ای و مالیهای موقت بودجهبستن حساب 

  ××××    اعتبار مصوب
  ××××  اعتبار تخصیص یافته

  ××××    هزینه از محل اعتبار سال جاری
  ××××      تعهدات قطعی نشده

  ××××    بودجه جاری-جاری با خزانه
  



 2حسابداری دولتی  منصور نوری: دانشجو                                                                                 حیدر فرزانه:استاد
 

11 

 

  :مثال برای منزل
 .گرددریال ابالغ می 140.000.000مبلغ ها جمعاً به حساب بودجه جاری سازمان دولتی در قالب برنامه -1

ریال کسر و به سرجمع اعتبارات آموزشی  80.000.000که از برنامه خدمات بهداشتی به مبلغ  ایاصالح بودجه -2
 .همان دستگاه اضافه گردد

 .شوددوره تخصیص داده می 4اعتبارات مصوب سازمان دولتی الف در  95% -3

کند های واسطه نیز استفاده مینماید و از حسابکه این سازمان ارائه می در طول سال مالی مربوطه بابت خدماتی -4
 ضمناً تأییدیه خزانه نیز برای دستگاه اعالم وصول . دهدریال وصول و به خزانه انتقال می 66.900.000جمعاً 

 .شودمی

 از خزانه دریافت شده گردان حسابداریریال تحت عنوان تنخواه 12.000.000در ابتدای سال مالی مربوطه مبلغ  -5
 .است

گردان پرداخت در اختیار کارپرداز قرار گرفته ریال بصورت تنخواه 4.000.000گردان حسابداری از محل تنخواه -6
 .است

ریال از خزانه درخواست وجه گردیده که این مبلغ به حساب  122.500.000در طول سال مالی جمعاًٌ مبلغ  -7
 .دستگاه دولتی واریز شده است

الحساب پرداخت ریال بصورت علی 11.000.000پرداخت و ریال پیش 13.000.000طول سال مالی مبلغ در  -8
 .شده است

ریال در قالب سند  3.800.000ریال وجه نقد و  200.000 گردان خود را بصورت واریزحساب تنخواهعاملین ذی -9
 .هزینه تسویه کردند

ریال بابت  6.437.000ریال که از مبلغ مذکور  73.725.000هزینه حقوق و مزایای کارکنان جمعاً به مبلغ  -10
ها ها کسر و ضمناً سایر هزینهریال بابت مالیات 2.500.000ریال بابت حق بیمه و مبلغ  1.513.000بازنشستگی، 

 طور بهپرداخت و باقی مانده پیشریال  10.000.000ریال و  9.000.000ریال ضمن کسر  49.205.000به مبلغ 
 .نقد پرداخت گردید

ریال آن با تحویل  3.000.000پرداخت سنواتی داشته باشیم ریال پیش 3.250.000اگر در طول سال جاری مبلغ  -11
ریال به علت منتفی شدن موضوع معامله نقداً به حساب سازمان برگشت و این مبلغ به خزانه  250.000کاال و 

 .عودت داده شده است

 .ریال کالً با تحویل کاال به هزینه تبدیل شد 2.950.000الحساب سنواتی به مبلغ لیمانده سال قبل با عنوان ع -12

 ...)مالیات، بیمه و . (واریز شد مربوطههای کسورات قانونی به حساب -13

گردیده بود که تا پایان سال کاالی مذکور به دستگاه  اعتباریی تأمین ریال جهت خرید کاال 1.500.000مبلغ  -14
 .ددولتی واصل نگردی

های پرداخت شده که تا پایان سال وجه آن دریافت ریال بابت هزینه 4.230.000درخواست وجه نهایی به مبلغ  -15
گردان الحساب که از محل تنخواهپرداخت و علیبابت مانده پیش ریال 5.000.000نشده است و همچنین مبلغ 

مبلغ به صورت  ماندهو الباقی ) تهاتر(ر گردید گردان حسابداری منظوحسابداری پرداخت شده است به پای تنخواه
 .نقد به خزانه واریز گردید

ها در پایان سال، تهیه تراز نهایی بت عملیات حسابداری مربوط به سازمان دولتی الف و بستن حسابث: مطلوب است
 هاحساب
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  بودجه جاری-جاری با خزانه      140.000.000  بودجه جاری-جاری باخزانه-1
  122.500.0007 1140.000.000    140.000.000  اعتبارات مصوبحساب   

  9.230.00015 ©8.270.000      80.000.000  )برنامه بهداشتی(اعتبار مصوب -2
  صفر    80.000.000  )برنامه آموزشی(اعتبارات مصوب  

  حساب اعتبارات مصوب    %)95×14.000.000(  133.000.000  اعتبار مصوب-3
  140.000.0001 133.000.0002    133.000.000  اعتبار تخصیص یافته  

   ©7.000.000      66.900.000  بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی:الف-4
  صفر    66.900.000  )وصولی(درآمد عمومی واریز شدنی   

  اعتبار تخصیص یافته      66.900.000  )وصولی(درآمد عمومی واریز شدنی : ب
  133.000.0002 ©1330.000.000    66.900.000  درآمد عمومی  

  صفر      66.900.000  )ارسالی(درآمد عمومی واریز شدنی به خزانه : ج
  درآمد عمومی    66.900.000  بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی  

  66.900.0004 ©66.900.000      12.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری-5
  صفر    12.000.000  گردان حسابداریتنخواه  

  )وصولی(درآمد عمومی واریز شدنی       4.000.000  نشدهتعهدات قطعی : الف-6
  66.900.0004 66.900.0004    4.000.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده  

  صفر      4.000.000  گردان پرداختتنخواه: ب
  بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی    4.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  

  66.900.0004 66.900.0004      122.500.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری -7
  صفر    122.500.000  بودجه جاری- جاری باخزانه  

  )ارسالی(درآمد عمومی واریز شدنی به خزانه       24.000.000  تعهدات قطعی نشده: الف-8
  ©66.900.000 66.900.0004    24.000.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده  

          13.000.000  پرداخت سال جاریپیش: ب
  حسابداریگردان تنخواه      11.000.000  الحساب سال جاریعلی    

  12.000.0005 12.000.00015    24.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  
  صفر      200.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری: الف-9

  بانک پرداخت اعتبارات جاری      3.800.000  هزینه سال جاری     
  4.000.0006 12.000.0005    4.000.000  گردان پرداختتنخواه  

  24.000.0008 122.500.0007      4.000.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده:ب
  250.00011 200.0009    4.000.000  تعهدات قطعی نشده  

  10.450.00013 250.00011    )12.930.0000-19.000.000(  103.930.000  تعهدات قطعی نشده: الف-10
  2.770.00015     103.930.000  نشده اندوخته تعهدات قطعی  

  93.480.000        122.930.000  هزینه حقوق کارکنان سال جاری: ب
  تعهدات قطعی نشده    2.500.000  ها مالیاتبدهی به سایر سازمان  

  4.000.0009 4.000.0006    1.513.000  ها بیمهبدهی به سایر سازمان  
  122.930.000 24.000.0008    6.437.000  بازنشستگی  
  1.500.00014 103.930.000    9.000.000  الحساب سال جاریعلی  
  ©5.000.000 1.500.000    10.000.000  پرداخت سال جاریپیش  
  صفر    93.480.000  بانک پرداخت تعهدات جاری  

          122.930.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده:ج
        122.930.000  تعهدات قطعی نشده  
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  اندوخته تعهدات قطعی نشده      3.250.000  پرداخت سنواتیپیش: الف -11
  4.000.0008 4.000.0006      2.950.000  الحساب سنواتیعلی     
  24.000.000 122.930.000    6.200.000  الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش  )شودبابت افتتاح که در اول سال افتتاح می(
  103.930.000 1.500.00014      250.000  سنواتیپرداخت اندوخته پیش: ب

  1.500.000 ©5.000.000    250.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  
  صفر      3.000.000  پرداخت سنواتیهزینه از محل پیش: ج

  گردان پرداختتنخواه      250.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری
  4.000.0009 4.000.0006    3.250.000  پرداخت سنواتیپیش  

  صفر      2.950.000  الحساب سنواتیهزینه از محل علی: 12
  پرداخت سال جاریپیش    2.950.000  الحساب سنواتیعلی  

  10.000.000 13.000.0008      2.500.000  ها مالیاتبدهی به سایر سازمان -13
  ©3.000.000        1.513.000  ها بیمهبدهی به سایر سازمان      
  صفر      6.437.000  بازنشستگی      

  الحساب سال جاریعلی    10.450.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  
  9.000.000 11.000.0008      1.500.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده -14

  2.000.000     1.500.000  تعهدات قطعی نشده  
  2.000.000 ©2.000.000      12.000.000  گردان حسابداریتنخواه -15

  صفر    9.230.000  بودجه جاری-جاری با خزانه  )4.239.000+5.000.000(
  هزینه سال جاری    2.770.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  

   3.800.0009    © هابستن حساب
  ©126.730.000 122.930.000      5.950.000  الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش

  صفر    5.950.000  الحساب سنواتیپرداخت و علیهزینه از محل پیش  
  هابدهی به سایر سازمان      66.900.000  حساب درآمد عمومی
  2.500.000 2.500.00013    66.900.000  )ارسالی(درآمد عمومی واریز شدنی به خزانه   

  1.513.000 1.513.00013      7.000.000  اعتبار مصوب
  6.437.000 6.437.00013      133.000.000  اعتبار تخصیص یافته
  صفر    126.730.000  جاری سالهزینه   
  الحساب سنواتیعلی    8.270.000  بودجه جاری-جاری با خزانه  
  2.950.00012 2.950.00011    5.000.000  تعهدات قطعی نشده  

  صفر      3.000.000  پرداخت سنواتیپیش
  پرداخت سنواتیپیش      2.000.000  الحساب سنواتیعلی

  3.250.00011 3.250.00011    3.000.000  پرداخت سال جاریپیش  
  صفر    2.000.000  الحساب سال جاریعلی  )های دائمیبابت بستن حساب(

  الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش      5.000.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده
  6.200.00011 250.00011    3.000.000  پرداخت سنواتیپیش  
   ©5.950.000    2.000.000  الحساب سنواتیعلی  

  صفر      های دائمی به سال بعدبابت انتقال حساب
  الحساب سنواتیپرداخت و علیهزینه از محل پیش        
        3.000.00011 5.950.000©  
        2.950.00012   
  صفر        
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  :مثال برای منزل
های اول دوره به شرح زیر در یک سازمان دولتی با مانده 1366های مالی حساب مستقل وجوه جاری در سال مالی فعالیت

  :باشدمی
  ریال 8.750.000پرداخت سنواتی پیش -
  ریال  5.450.000الحساب سنواتی علی -
  ریال 14.200.000الحساب سنواتی پرداخت و علیاندوخته پیش -
  .و به دستگاه مربوط ابالغ گردید های مربوط مصوبریال در قالب برنامه 520.000.000بودجه مصوب سازمان به مبلغ  -1

 .باشد به سازمان تخصیص داده شدبودجه مصوب می% 90ریال که معادل  468.000.000جمعاً مبلغ  -2

 .شودگردان حسابداری از خزانه دریافت میریال تنخواه 40.000.000مبلغ  -3

 .شودحساب پرداخت میگردان پرداخت به عامل ذیریال تنخواه 10.000.000مبلغ  -4

 .باشدریال می 428.000.000گردان حسابداری جمع دریافتی از خزانه بدون احتساب تنخواه -5

 .پرداخت شده استریال پیش 8.250.000مبلغ  1366در طول سال مالی  -6

ریال، ماده  163.000.000حقوق  شامل: ماده یک: به شرح زیر به کارکنان دولت واریز شد مزایا ومعادل خالص حقوق  -7
 .ریال 24.500.000مالیات  –ریال  25.500.000 بازنشستگیکسورات  –ریال  157.000.000ل مزایا دو شام

پرداخت سنواتی با تحویل کاال به مرحله تعهد رسید و مابقی آن نقداً به حساب سازمان ریال از پیش 7.000.000مبلغ  -8
 .پرداخت شد که به عنوان وجوه مصرف نشده به خزانه انتقال گردید

 .الحساب سنواتی کالً تسویه و به حساب هزینه سنواتی منظور شدمانده علی -9

 ).ثبت هزینه. (اسناد حقوق و مزایا به گواهی بانک رسیده و به سازمان واصل گردید -10

 .های مربوطه انتقال یافتکسورات قانونی به حساب سازمان -11

ریال  10.000.000بوده است که پس از کسر ریال  135.500.000های موسسه دولتی به مبلغ جمع سایر هزینه -12
 .پرداخت بقیه پرداخت گردیده استریال پیش 6.750.000گردان پرداخت و مبلغ تنخواه

های پرداخت شده اسفند ماه صادر و از خزانه تقاضا ریال بابت هزینه 27.500.000آخرین درخواست وجه به مبلغ  -13
که باقی ریال  11.000.000ضمناً مبلغ . دان حسابداری محسوب شودگرگردید که وجه مذکور به پای واریز تنخواه

  ماندهریال  1.500.000 مبلغضمناً . گردان حسابداری است به صورت وجه نقد به خزانه انتقال یافتمانده تنخواه
 .منظور نمایدگردان حسابداری پرداخت سال جاری نیز درخواست وجه صادر و از خزانه تقاضا گردید به پای تنخواهپیش

ها در مربوط به بستن حساب عملیات وها دفتر روزنامه، تهیه تراز مانده حساب در فوقهای ثبت فعالیت: مطلوب است
  .پایان سال مالی
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  از محل اعتبار جاریهزینه       8.750.000  پرداخت سنواتیپیش-1
  455.000.00011  320.000.00011      5.450.000  الحساب سنواتیعلی

    135.500.00013    14.200.000  الحساب سنواتیپرداخت و علیپیش اندوخته  
  بودجه جاری-جاری با خزانه      520.000.000  بودجه جاری-جاری باخزانه-2

  428.000.0006 520.000.0002    520.000.000  حساب اعتبارات مصوب  
  29.000.00014       468.000.000  اعتبار مصوب-3

  63.000.00015      468.000.000  یافتهاعتبار تخصیص   
  حساب اعتبارات مصوب      40.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری-4

  520.000.0002  520.000.00015    40.000.000  گردان حسابداریتنخواه  
         10.000.000  تعهدات قطعی نشده: الف-5

  صفر    10.000.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده  
  اعتبار تخصیص یافته      10.000.000  پرداخت گردانتنخواه: ب

  468.000.0003  468.000.00015    10.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  
  صفر      428.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری -6

  پرداخت سنواتیپیش    428.000.000  بودجه جاری- جاری باخزانه  
  8.750.0009 18.750.000      8.250.000  تعهدات قطعی نشده: الف-7

   1.500.00016    8.250.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده  
  الحساب سنواتیعلی      8.250.000  پرداخت سال جاریپیش: ب

  5.350.000 15.450.000    8.250.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  
  صفر      320.000.000  تعهدات قطعی نشده: الف-8

  الحساب سنواتیپرداخت و علیهزینه از محل پیش    320.000.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده  
  157.000.000 97.000.000      7.000.000  پرداخت سنواتیهزینه از محل پیش -9

  5.450.00015 5.450.000      1.750.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری
  سنواتیالحساب پرداخت و علیاندوخته پیش    8.750.000  پرداخت سنواتیپیش  

  14.200.0001 1.750.0009      1.750.000  الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش
  1.500.00016 12.450.00015    1.750.000  بانک پرداخت تعهدات جاری  

  گردان حسابداریتنخواه      5.450.000  الحساب سنواتیهزینه از محل علی -10
  40.000.0004 40.000.00014    5.450.000  سنواتی الحساب علی  

  صفر      320.000.000  هزینه از محل اعتبار جاری: الف 11
  بانک پرداخت اعتبارات جاری    24.500.000  ها مالیاتبدهی به سایر سازمان  

  510.000.000 40.000.0004    25.500.000  بازنشستگی  
 8.250.0007 428.000.0006    270.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  

  1.750.00091.750.0009      320.000.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده: ب
 270.000.00011     320.000.000  تعهدات قطعی نشده  

  50.000.00012       24.500.000  ها مالیاتبدهی به سایر سازمان -12
  118.750.00013        25.500.000 بازنشستگی

          10.000.00014  
  تعهدات قطعی نشده    50.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  

  135.500.00013 510.000.000      118.750.000  تعهدات قطعی نشده: الف -  13
  8.250.0007320.000.00011    118.750.000  تعهدات قطعی نشدهاندوخته   
  15.000.00015 320.000.0008      135.500.000  هزینه از محل اعتبار جاری: ب

    118.750.00013    10.000.000  تنخواه گردان پرداخت  
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        6.750.000  پرداخت سال جاریپیش  
        118.750.000  بانک پرداخت تعهدات جاری  
  اندوخته تعهدات قطعی نشده      135.500.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده: ج
  510.000.000  320.000.00011    135.500.000  تعهدات قطعی نشده  

 8.250.0007  135.500.00013      40.000.000  گردان حسابداریتنخواه -14

 320.000.0008 1.500.00016    29.000.000  بودجه جاری-جاری با خزانه  
       10.000.000  بانک پرداخت اعتبارات جاری  

          ● هابستن حساب  
  گردان پرداختتنخواه      12.450.000  الحساب سنواتیپ و علی.اندوخته پ -15

  1310.000.000 510.000.000    7.000.000  پرداخت سنواتیهزینه از محل پیش  
  صفر    5.450.000  الحساب سنواتیهزینه از محل علی  

  پرداخت سال جاریپیش      520.000.000  اعتبار مصوب
  8.250.00076.750.00013      468.000.000  اعتبار تخصیص یافته

 1.500.00016     455.500.000  هزینه از محل اعتبارات جاری  
  صفر    63.000.000  بودجه جاری –جاری با خزانه   

  هابدهی به سایر سازمان    15.000.000  تعهدات قطعی نشده  
 24.500.00012 24.500.00012      15.000.000  پرداخت سنواتیپیش -16
 25.500.00012 25.500.00012    15.000.000  پرداخت سال جاریپیش  

  صفر      1.500.000  اندوخته تعهدات قطعی نشده
      1.500.000  الحساب سنواتیپ و علی.اندوخته پ  

 
  :نکته* 

       پرداخت و مانده تعهدات قطعی نشده و اندوخته تعهدات قطعی نشده در پایان سال برابر است با مانده پیش -1
 .الحساب سال جاریعلی

پرداخت اندوخته و پیش. (منتقل شوندهای دائمی هستند باید به سال بعد الحساب چون حسابپرداخت و علیپیش -2
 ).های دائمی هستندجزء حساب

  هزینه سال جاری
  جاری با خزانه -پرداخت سال جاری    پیش
  الحساب سال جاریعلی

  گردان پرداختتنخواه
  = ها اختالف  حساب

  ×××××بودجه جاری     – خزانهجاری با     
  ×××××    بانک           

  
  
  
  
  



 2حسابداری دولتی  منصور نوری: دانشجو                                                                                 حیدر فرزانه:استاد
 

17 

 

  عمرانیحساب مستقل وجوه 
  های عمرانیو انواع طرح حتعریف طر

های میان مدت عمرانی های برنامهکلی مجموعه عملیات منظم و خدمات مشخصی که طی مدت معین برای هدف طور به
کلی هدف از طرح عمرانی مجموعه عملیات مشخصی است که بر  طور بهشود و های ثابت عمومی انجام میو یا تحصیل دارایی

طی مدتی معین و با اعتبار معین برای تحقق . (شوداساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی که توسط دستگاه دولتی انجام می
  )های برنامه عمرانی پنج سالهبخشیدن به هدف

  
  های عمرانیانواع طرح

  طرح عمرانی انتفاعی
نماید و های جاری درآمد مناسبی نیز تحصیل میبرداری عالوه بر تأمین هزینههایی که پس از تشکیل و شروع بهرهبه طرح

  .پذیردوابسته به دولت صورت می انتفاعیهای های دولت یا سازمانمعموالً توسط شرکت
  

  طرح عمرانی غیر انتفاعی
های شود بلکه الزامات قانونی نسبت به تأسیس سازمانس نمیشود که با انگیزه سود دهی تأسیهایی اطالق میبه طرح

مانند تأسیس بیمارستان در جهت عمل به تأمین بهداشت و سالمت جامعه و در قبال وصول مالیات این . نمایددولتی اقدام می
  .باشدوظیفه را عهده دار می

  
  طرح مطالعاتی و تحقیقاتی

مانند تحقیق و . گردددر امر خاصی توسط واحدهای علمی و تخصصی اجرا می هایی که صرفاً برای مطالعهطرح یا پروژه
  .مطالعه در خصوص منابع زیرزمینی جهت اکتشاف و استخراج نفت

  
  های عمرانیمراحل اجرای طرح

هایی را به عهده دارند که های دولتی که بر اساس وظایف قانونی و در راستای تحقق اهداف خود اجرای پروژهدستگاه -1
بایست قبل از شروع طرح باید مهندسین مشاور تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در منطقه را مورد بررسی می

 .قرار داده و در صورت تأیید نسبت به ادامه فرآیند اقدام نماید و در غیر این صورت طرح متوقف خواهد شد

 اجرای کار به پیمانکار -2

  :پذیردزیر صورت می ارجاع کار به پیمانکار با رعایت دو اصل
گویند که کار معینی را در قبال مبلغ معین به پیمانکار ارجاع میطرحی را پیمانی است یا امانی،  طرح پیمانی –الف 
 بهگردد که فقط از تخصص یا مدیریت پیمانکار امانی بودن طرح به طرحی اطالق می و خصوصنمایند ولی در می

  .نمایدموارد و نیروی کار آن را خود سازمان تأمین میشود و درصدی استفاده می صورت
  نحوه انتخاب پیمانکار  –ب 

  :پذیرداجرای کار به پیمانکار به یکی از سه حالت زیر انجام می  
  مناقصه عمومی: الف    
  مناقصه محدود: ب    
  ترک تشریفات مناقصه: ج    
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اقدام به فروش کاال های دولتی مواقعی که خرید کاال یا خدمات داشته باشیم مناقصه انجام داده و زمانی که در دستگاه
  .نماییم مییا خدمات داشته باشیم مزایده برگزار 

  مناقصه
شرکت  های شرکتدولتی اطالع رسانی شده و  های دستگاهفرایندی رقابتی است که برای خرید کاال یا خدمت توسط 

قیمت را از بین  ترین مناسبدولتی  های دستگاهو  نماید میدر این فرایند نسبت به ارائه پیشنهادات قیمت خود اقدام  کننده
  .نماید میمناقصه و طرف قرارداد خود انتخاب انتخاب و به عنوان برنده  ها آن

  
  مالتاانواع مع -
  :شوند میدولتی به سه دسته زیر تقسیم  های سازمانمالت در امع

  ییمعامالت جز: الف
  معامالت متوسط: ب
  معامالت عمده و بزرگ: ج

و تا به امروز نصاب معامالت به  1390که در سال  گردد میهر ساله نصاب این معامالت توسط هیات وزیران انتخاب 
  :زیر بوده است حشر

  ریال 55.000.000    ییمعامالت جز
  ریال 550.000.000    معامالت متوسط
  )گردد میدر این گروه معامالت از مناقصه استفاده ( ریال 550.000.000  بزرگ باالیمعامالت عمده و 

  :نماییم میهنگامی که معامالت عمده یا بزرگ داشته باشیم از سه روش مناقصه زیر استفاده 
  

  مناقصه عمومی -1
وسایل شنیداری و کثیراالنتشار و  های روزنامهاست که در آن کاالی مورد نظر و یا خدمت مورد نظر از طریق  ای مناقصه

به  باشد میقیمت که معموالً کمترین قیمت  ترین مناسبو از بین شرکت کنندگان  شود میدیداری به اطالع عموم رسانیده 
  .گردد میعنوان برنده مناقصه اعالم 

  
  مناقصه محدود -2
 ها آناز  صالحیت واجد های شرکته به است که در آن با توجه به شرایط موجود از طریق ارسال دعوت نام ای مناقصه

  .یک را انتخاب نماید ها آنقیمت خود را پیشنهاد نموده و از بین  شود میدعوت 
  

  ترک تشریفات مناقصه -3
که انجام مناقصه بر حسب تشخیص کمیسیون مناقصه ضرورتی مبنی بر برگزاری مناقصه نباشد در آن  در مواردی

ضمناً برای ترک . پذیرد میصورت از روش ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با هر شرکتی که به مصلحت باشد صورت 
  .باشد) ونیقانع کننده و قان(تشریفات مناقصه باید گزارش توجیهی متقن و مقمن 

 .باشد میدالیل همچون ضیق زمان، داشتن همکاری سنواتی قبل با این شرکت از دالیل غیر قابل توجیه  :نکته* 
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  انعقاد قرارداد -3
تضمین حسن انجام تعهدات % 5در این مرحله قرارداد مربوط با شرکت برنده مناقصه منعقد و تضمینات کافی از جمله 

که اگر شرکت به  شود میاین تضمین گرفته ) المالبه جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت. (گردد میاز پیمانکار اخذ 
  .آورند میتعهدات خود عمل نکند تضمین را به مرحله اجرا در 

  
  اجرای قرارداد -4

ی و شرکت طرف قرارداد رسماً تعهدات مربوط ب خود را اجرا در این مرحله قرارداد عمرانی رسماً آغاز و دستگاه دولت
، تهیه صورت وضعیت در پایان که شامل در اختیار قرار دادن زمین به عهده پیمانکار، تجهیز کارگاه توسط پیمانکار نماید می

انکار توسط شرکت الزحمه پیمپرداخت توسط دستگاه دولتی و در پایان پرداخت حقهر ماه توسط پیمانکار، پرداخت پیش
  .دولتی

  خاتمه قرارداد - 5
هایی از رسیده باشد در آن صورت هیات% 97که درصد پرداخت کار به مرز  نماید میقرارداد در صورتی خاتمه پیدا 

نسبت به  بایست میدر این مرحله پیمانکار . طرف دستگاه دولتی و پیمانکار انتخاب و موضوع پیمان تحویل موقت خواهد شد
% 97تحویل موقت ) موقت بوده است شود میهر صورت وضعیتی که ارائه % 97تا . (صورت وضعیت قطعی خود نمایدتهیه 

  .گردد میسپرده حسن انجام تعهدات آزاد % 50و  شود میصورت وضعیت موقت به صورت وضعیت قطعی تبدیل 
  %)3(تحویل قطعی  -6

هنگامی . را رفع عیب نمایدکه آن  شود میو پیمانکار متعهد  گردد میبعد از تحویل موقت ایراداتی به پروژه وارد  غالباً
سپرده نیز آزاد دیگر % 50و  شود میدر آن صورت اصطالحاً تحویل قطعی به کار برده  گردد میپیمان تعهد % 100که 
  .گردد می

  
  )قانونی(صورت وضعیت و کسورات مشمول آن 

تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت جدید را صورت حسابی است که وضعیت مربوط به کارهای انجام شده از شروع عملیات 
صورت وضعیت تهیه خواهد  12ماه  12یعنی برای  گردد میبه عبارتی پایان هر ماه یک صورت وضعیت تهیه . گردد میشامل 

  .شد
  :مثال
مبلغ . بهمن ماه صورت وضعیتی را دریافت نموده است 3در حال حاضر در  در ابتدای فروردین ماه شروع و ای پروژهاگر 

ریال و صورت  43.000.000این صورت وضعیت ) ماقبل(ریال، صورت وضعیت قبلی  50.000.000این صورت وضعیت 
  ؟باشد میمبلغ مورد نظر در صورت وضعیت چه رقمی . ریال بوده است 10.000.000حساب نخست مربوط به فروردین ماه 

  11شماره   50.000.000  صورت وضعیت بهمن ماه 
  10شماره   43.000.000  صورت وضعیت دی ماه 

   1شماره   10.000.000  صورت وضعیت فروردین ماه 
   50.000.000-43.000.000=  7.000.000 )10-11(کم نماییم وضعیت موجود صورت وضعیت قبلی را  در صورت

  مبلغ مورد محاسبه برای پرداخت =صورت وضعیت ماقبل  – آخرین صورت وضعیت دریافتی
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  کسوراتی که از هر صورت وضعیت باید کسر گردد
    91در سال % 3 مالیات

    پیمانکار%6/1  %6/6  بیمه
    کارفرما5%

    هر صورت وضعیت % 10 سپرده حسن انجام کار

  پرداختپیش
 کارگاهتجهیز %5/6  %5/22 %5/14 تحویل زمین 5/5%

  پیشرفت کار30%  8%
پرداخت کسر و اگر سه مرحله پیش%5/14پرداخت داشته باشیماگر دو مرحله پیش

  .گردد میکسر % 5/22داشته باشیم 
    هر صورت وضعیت %70تا  الحسابعلی

  :نکته* 
 هنوز کاری صورت نپذیرفتهپرداخت چون الحساب کسورات قانونی از آن کسر ولی در پرداخت پیشهنگام پرداخت علی

در اولین صورت وضعیت بعد از پرداخت کالً تسویه خواهد شد  الحساب علیگردد و همچنین است کسورات قانونی لحاظ نمی
  .شود میهای متعدد ماقبل آخرین صورت وضعیت مستهلک پرداخت طی صورت وضعیتولی پیش

  
  عملیات حسابداری مراحل اجرایی طرح عملیات عمرانی

  
سپرده حسن انجام تعهدات به صورت تضمین پیمانکار لحاظ % 5هنگام انعقاد قرارداد با طرف برنده مناقصه  -1

  :و ثبت زیر لحاظ خواهد شد گردد می
  ××××  ضمانت تعهدات   - حساب انتظامی

  ××××      ضمانت تعهدات   - طرف حساب انتظامی
  

 100.0000.000دستگاه دولتی باید نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید فرض اگر  قبل از شروع اجرای قرارداد -2
     :دهیم میریال مبلغ قرارداد باشد نحوه تأمین آن به همراه ثبت حسابداری مربوطه را به شرح زیر نشان 

  )سهم کارفرما% 5(
  )100.000.000× % 105(   105.000.0000    تعهدات قطعی نشده

  105.000.000      اندوخته تعهدات قطعی نشده  
  

  :گردد، ثبت زیر لحاظ میشود میعمرانی به سازمان تخصیص داده  های پروژههنگامی که اعتبارات مربوط به  -3
  ××××    اعتبار مصوب

  ××××        اعتبار تخصیص یافته
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و ثبت زیر لحاظ  گردد میهای عمرانی دریافت پروژهاز اعتبار تخصیص یافته مبلغی توسط سازمان بابت  -4
  :خواهد شد

  ××××    بانک پرداخت عمرانی
  ××××        بودجه عمرانی –جاری با خزانه 

  
زیر لحاظ  های ثبت که گردد میپرداخت برای پیمانکار پرداخت در ابتدای اجرای قرارداد مبالغی به عنوان پیش -5

  :خواهد شد
  ××××    پرداختپیشضمانت  - حساب انتظامی) 1-5

  ××××        پرداختپیشضمانت  - طرف حساب انتظامی
  ××××  پرداخت سال جاری  پیش) 2-5

  ××××        بانک پرداخت عمرانی
  :نکته* 

ی عمرانی چون مبلغ اهپرداخت در پروژهبر خالف حساب مستقل بودجه جاری هنگام پرداخت مبالغی به عنوان پیش
  .مربوطه بایستی اخذ گرددآن با اهمیت است ضمانت نامه 

  
 .صورت وضعیت شماره یک بابت طرح عمرانی مربوط از پیمانکار دریافت و تحویل مهندسین مشاور گردید -6

  .هنوز این صورت وضعیت مورد تأیید مشاورین سازمان دولتی قرار نگرفته است زیراثبت حسابداری ندارد 
  

  مهندسین مشاور
های عمرانی و اخذ ابنیه و رتبه از های الزم در رشتهگردد که دارای تخصصمیمهندسین مشاور به مهندسینی اطالق 

گیرد و نماینده خود یعنی مهندس ناظر در ریزی بوده و به عنوان مشاور در اختیار کارفرما قرا میسازمان مدیریت و برنامه
  .د قابل پرداخت خواهد بودو به هر صورت وضعیتی که ایشان تأیید نمای نماید میکارگاه محل پروژه مستقر 

ضمناً بیمه . گردد میو از طریق دعوت نامه دعوت به همکاری  گردد نمیبرای انتخاب مهندسین مشاور مناقصه برگزار 
  .شود میآن توسط مشاورین پرداخت % 3/6آن توسط کارفرما و % 12که % 6/15قرارداد مشاوره  و خصوصقابل احتساب در 

  
به شرح . گردد میگردیده و توسط سازمان پس از اعمال کسورات قانونی پرداخت  تائیدصورت وضعیت مربوطه  -7

  :زیر
  )100% + 5% = 105رقم صورت وضعیت (          ××××      )هزینه طرح(دارایی در جریان تکمیل ) 1-7

  )%5(   ××××          ها مالیاتبدهی به سازمان
  )%6/6(  ××××          بیمهها بدهی به سازمان

  )%10(   ××××      )حسن انجام کار(حساب مستقل بدهی به 
  ××××              پرداختپیش
  ××××              الحسابعلی

  ××××            بانک پرداخت عمرانی
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  )شود میهر وقت هزینه داشته باشیم این ثبت همیشه لحاظ (     ××××     اندوخته تعهدات قطعی نشده) 2-7

        ××××      تعهدات قطعی نشده
  )شود میپرداخت دریافت ضمانت پیشداشته باشیم  پرداختپیشهر وقت (××××  پرداخت  پیش تضمین -حساب انتظامیطرف ) 3-7

  ××××      پرداخت  پیش تضمین - حساب انتظامی
  

  . هر صورت وضعیتدولتی در فاصله یک ماه تعیین شده و بعد از  های سازمانپرداخت بدهی  -8
  )%5(   ××××      ها مالیات    بدهی به سازمان
  )%6/6(  ××××      ها بیمه    بدهی به سازمان

  )%10(   ××××  )    حسن انجام کار(بدهی به حساب مستقل 
  )%6/21(  ××××          بانک پرداخت عمرانی

  
ریال تحویل پیمانکار  170ریال پس از تأیید مهندسین مشاور به مبلغ  180به مبلغ  2صورت وضعیت شماره  -9

 .مربوطه به پیمانکار پرداخت شدگردید و مبلغ 

  )خالص صورت وضعیت=  2شماره  فعلی صورت وضعیت – 1شماره  قبلی صورت وضعیت( → 170 – 100=  70 
  )70× % 105=  5/73(   ××××    )نه طرحهزی(دارایی در جریان تکمیل ) 1-9

  )70×  %5=  5/3(   ××××          ها مالیاتبدهی به سازمان
  )70× % 6/6=  62/4(  ××××          ها بیمهبدهی به سازمان

  )شود میبه حساب خزانه واریز (  )70× % 40=  7(   ××××  )    حسن انجام کار(بدهی به حساب مستقل 
  )38/58(  ××××            بانک پرداخت عمرانی

  
  )70× % 5=  5/3(   ××××      ها مالیات    بدهی به سازمان) 2-9

  )70× % 6/6=  62/4(  ××××      ها بیمه    بدهی به سازمان    
  )شود میبه حساب خزانه واریز (  )70× % 40=  7(   ××××  )    حسن انجام کار(بدهی به حساب مستقل     

  )12/15(  ××××          بانک پرداخت عمرانی
    

 ).در پایان سال ها حساب انتقال وبستن (تعدیالت و اصالحات حساب در پایان سال مالی  -10

در پایان سال مالی مانده وجوه مصرف  نمایند میدر قوانین و مقررات کشورهایی که بر مبنای تعهدی استفاده 
ولی در کشور ایران که از مبنای نقدی تعدیل  نمایند مینشده اعتبارات عمرانی خود را به سال بعد منتقل 

به خزانه انتقال یابد به  بایست میبه عنوان مانده وجوه مصرف نشده ) مانده(این مبلغ  گردد میه استفاده دش
  :استناد ثبت زیر

  )موقع برگشت پول(   ××××  وجوه عمرانی     –حساب جاری با خزانه     
    ××××          بانک پرداخت عمرانی
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  :موقت به شرح زیر های حساببستن 
     ××××          اعتبار مصوب

  ××××        اعتبار تخصیص یافته
  ××××        بودجه عمرانی –جاری با خزانه       
 ××××          هزینه سال جاری      

 )اضافه خواهد شداگر حساب نخواند این حساب (   ××××          تعهدات قطعی نشده      

  
  به سال بعد ها آنالحساب و انتقال و علی پرداختهای پیشبستن حساب

الحساب سال جاری به علت داشتن ماهیت دائمی بسته نخواهد شد و به سال جاری و علی پرداختهای پیشحساب
و مهندسین مشاور  کارفرما بیندر قبال انعقاد قرارداد و داشتن اختالف  ها حسابضمناً این . سال بعد منتقل خواهد گردید

  :پذیرد میزیر برای انتقال به سال بعد صورت  های ثبتد ممکن است تا پایان سال به قطعیت نرس
  ××××  پرداخت سنواتیپیش)1

  ××××  الحساب سنواتیعلی
  ××××    پرداخت سال جاریپیش

  ××××    الحساب سال جاریعلی        
  
  ××××  اندوخته تعهدات قطعی نشده)2

  ××××    سنواتیالحساب پرداخت و علیاندوخته پیش    
  
  ××××    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش)3

  ××××  پرداخت سنواتیپیش
  ××××  الحساب سنواتیعلی

  .گیرد میقرار . ا. ا. ای در اختیار جگردد و به عنوان یک دارایی سرمایهدر پایان سال پیمان مربوط تکمیل می
  ××××    دارایی ثابت –ساختمان 

  ××××    دارایی در جریان تکمیل
  

  :مثال
دولتی در استان اصفهان بابت احداث یک استادیوم ورزشی اعتباری از محل  های سازمانیکی از  1385در بودجه سال 

  :اطالعات زیر مربوط عبارت است از. ردیدگ 85ریال پیشنهاد و مورد تصویب در بودجه سال  46.716.000عمرانی به مبلغ 
  .ابالغ اعتبار از سازمان برنامه و بودجه و ثبت آن در دفاتردریافت  -1
 .ریال 45.216.000مبلغ  بهدریافت ابالغ تخصیص اعتبار یک ساله  -2

 .کل مبلغ تخصیص یافته توسط این سازمان دریافت گردید -3

 .دیدریال با پیمانکار منعقد و تأمین اعتبار گر 42.000.000قراردادی به مبلغ  -4
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الحساب ریال به عنوان علی 4.800.000پرداخت و ریال به عنوان پیش 3.500.000مبلغ  85در طول سال مالی  -5
 .)گردد میالحساب پرداختی است که به علت مشخص نگردیدن مبلغ واقعی پرداخت علی. (پرداخت گردیده است

یل سازمان ریال با تأیید مهندسین مشاور تحو 39.000.000کل موضوع پروژه طی یک صورت وضعیت به مبلغ  -6
الحساب مابقی به پیمانکار ریال علی 4.000.000پرداخت و ریال پیش 3.000.000گردید و سازمان پس از کسر 

 .پرداخت شد

  :مطلوب است
های مالی فوق را در دفتر روزنامه ثبت نموده و در پایان سال مربوطه فعالیت های حساببا واریز کسورات قانونی به  -

  .دائمی به سال بعد منتقل گردد های حساببسته و را  موقت و دائمی های حساب
  

  46.716.000      بودجه عمرانی –جاری با خزانه ) 1
  46.716.000        مصوباعتبار 

  45.216.000  اعتبار مصوب  ) 2
  45.216.000      اعتبار تخصیص یافته  

  45.216.000  بانک پرداخت عمرانی  ) 3
  45.216.000  بودجه عمرانی   –جاری با خزانه 

  )42.000.000× % 105(         44.100.000      تعهدات قطعی نشده) 1-4
  44.100.000      اندوخته تعهدات قطعی نشده

  )42.000.000× % 5(      2.100.000      حسن انجام تعهداتتضمین  -حساب انتظامی) 2-4
        2.100.000      انجام تعهداتتضمین  - طرف حساب انتظامی

  3.500.000  پرداخت سال جاریپیش)1-5
  4.800.000    الحساب سال جاریعلی

  )کنیم نمیورات محاسبه ساستثنائاً فعالً ک(          8.300.000    بانک پرداخت عمرانی
        3.500.000      پرداختتضمین پیش -حساب انتظامی) 2-5

        3.500.000      پرداختپیشتضمین  - طرف حساب انتظامی
  )39.000.000× % 105(   40.950.000    )هزینه عمرانی(دارایی در جریان تکمیل ) 1-6

  )39.000.000× % 5(   1.950.000      ها مالیات    بدهی به سازمان
  )39.000.000× % 6/6(  2.574.000      ها بیمه    بدهی به سازمان

    )39.000.000× % 10(   3.900.000  )    حسن انجام کار(بدهی به حساب مستقل 
  3.000.000          پرداخت پیش
  4.000.000          الحسابعلی

    25.526.000            بانک پرداخت عمرانی
        3.000.000      پرداختتضمین پیش - حساب انتظامی) 2-6

   3.000.000      پرداختتضمین پیش - طرف حساب انتظامی
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     40.950.0000    تعهدات قطعی نشده  )3-6
  40.950.000      اندوخته تعهدات قطعی نشده  

    1.950.000      ها مالیات    بدهی به سازمان) 4-6
    2.574.000      ها بیمه    بدهی به سازمان    
     3.9000.000  )    حسن انجام کار(بدهی به حساب مستقل     

    8.424.000          بانک پرداخت عمرانی
  هابستن حساب

  2.966.000      بودجه عمرانی –جاری با خزانه ) 7
  2.966.000        حساب بانک پرداخت عمرانی

     1.500.000            اعتبار مصوب) 8
  45.216.000          اعتبار تخصیص یافته

  4.466.000        بودجه عمرانی –جاری با خزانه       
 40.950.000        )هزینه(دارایی در جریان تکمیل       

  )اختالف حساب(    1.300.000          تعهدات قطعی نشده      
  500.000  پرداخت سنواتیپیش)1-9

  800.000  الحساب سنواتیعلی
  500.000    پرداخت سال جاریپیش

  800.000    الحساب سال جاریعلی        
  1.300.000    اندوخته تعهدات قطعی نشده)2-9

  1.300.000    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش    
  1.300.000    الحساب سنواتیپرداخت و علیپیشاندوخته )3-9

  500.000  پرداخت سنواتیپیش
  800.000  الحساب سنواتیعلی

  بودجه عمرانی –جاری با خزانه     اعتبار مصوب    اعتبار تخصیص یافته
 45.216.000    45.216.000 46.716.000    46.716.000 45.216.000  
   * 2.966.000    م 1.500.000      

   م 4.466.000         پرداخت عمرانیبانک 
45.216.000 8.300.000            

  تعهدات قطعی نشده    اندوخته تعهدات قطعی نشده    25.526.000 
 8.424.000    40.950.000 44.100.000    44.100.000 40.950.000  

            م 2.966.000 * 2.966.000
  پرداخت سال جاریپیش    الحساب سال جاریعلی    مانده وجوه مصرف نشده *

     4.800.000 4.000.000    3.500.000 3.000.000  
   500.000     800.000    )هزینه(دارایی در جریان تکمیل 

4.950.000             
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  :مثال
ها در شامل برنامه ایجاد و تکمیل بیمارستاندو برنامه و چهار طرح  که در قالب اعتبارات عمرانی یک سازمان دولتی -1

ریال، برنامه ایجاد  1.800.000ریال جمعاً  600.000ریال و طرح آسایشگاه  1.200.000ها طرح تشکیل بیمارستانقالب دو 
ریال و طرح ایجاد مرکز درمان  750.000به مبلغ  بخشی تواندر قالب دو طرح ایجاد مرکز  بخشی توانمراکز درمانی و 

ریال مصوب و به  4.000.000اعتبارات عمرانی این سازمان  به مبلغ ریال و در مجموع کل  2.200.000ریال جمعاً  1.450.000
  .سازمان مربوط ابالغ گردید

  :ثبت
  4.000.000  بودجه عمرانی     –حساب جاری با خزانه     

  4.000.000        بار مصوباعت
    

  .های فوق تخصیص داده شداعتبارات مصوب هر یک از طرح% 90 -2
  :ثبت

  )4.000.000× % 90(       3.600.000  اعتبار مصوب        
  3.600.000        اعتبار تخصیص یافته

  
  :باشد میمانده حساب آن استخراج شده است به شرح زیر  های اول دوره این سازمان که از ترازحساب -3

      تراز مانده حساب    
  بستانکار      بدهکار          شرح    
  30.000      پرداخت سنواتیپیش
  25.000      تیاالحساب سنوعلی

  55.000    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش
  102.750    تضمینات –حساب انتظامی 

  102.750      تضمینات –طرف حساب انتظامی     
  :ثبت

  30.000  پرداخت سنواتی    پیش
  25.000  الحساب سنواتیعلی

  55.000  الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش
های طرح عمرانی پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین برنده مناقصه در چهار قرارداد و به مبلغ شود هر چهارفرض می -4

   .زیر به پیمانکار واحدی واگذار گردید
  ریال 1.020.000ها به مبلغ قرارداد طرح تکمیل بیمارستان -1
  ریال 510.000قرارداد طرح ایجاد آسایشگاه به مبلغ  -2
  ریال 637.500به مبلغ  A بخشی توانقرارداد طرحی ایجاد مرکز  -3
  ریال 1.232.500به مبلغ  بخشی توانقرارداد مربوط به ایجاد مرکز درمان و  -4

  ریال 3.400.000جمعاً به مبلغ 
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  :ثبت
  )3.400.000× % 5(   170.000      تضمین سپرده حسن انجام تعهدات –انتظامی حساب 

  170.000    تضمین سپرده حسن انجام تعهدات –طرف حساب انتظامی 
  

  .نموده است اعتبارباشد این سازمان نسبت به تأمین % 4/4با فرض آنکه حق بیمه سهم کارفرما  -5
  :ثبت

  )3.400.000× % 4/104(     3.549.600      تعهدات قطعی نشده
  3.549.600        اندوخته تعهدات قطعی نشده

  
  .محل اعتبارات تخصیص یافته از سازمان دریافت گردید ریال از 3.570.000مبلغ  -6

  :ثبت
  3.570.000  عمرانی     بانک پرداخت

  3.570.000        بودجه عمرانی – خزانهجاری با 
  
  .پرداخت به پیمانکار پرداخت شدنامه به عنوان پیشمبلغ هر یک از قراردادها در قبال دریافت ضمانت% 10 -7

  :ثبت
  )3.400.000× % 10( 340.000  پرداخت    تضمین پیش –حساب انتظامی ) 1

  340.000  پرداختتضمین پیش –طرف حساب انتظامی 
  340.000        پرداخت سال جاریپیش) 2

  340.000        بانک پرداخت عمرانی
  
مشاور ریال دریافت و سازمان با تأیید مهندسین  1.200.000ها به مبلغ بت کلیه طرحاب 1صورت وضعیت شماره  -8

پرداخت پرداخت شده و در نهایت پیش% 30سپرده حسن انجام کار و کسر % 10، حق بیمه% 6مالیات، % 5/5پس از کسر 
  .در صورت وضعیتعوارض ارزش افزوده بابت کاالهای خریداری شده  002/0

  :ثبت
  )1.200.000× % 4/104( 1.252.800  هزینه عمرانی     –دارایی در جریان تکمیل ) 1

  )1.200.000× % 5/5( 66.000      مالیات تکلیفی – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.200.000× % 6( 72.000          بیمه– ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.200.000×  002/0( 2.400      ارزش افزوده – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.200.000× % 10( 120.000سپرده حسن انجام کار – ها سازمانبدهی به سایر 

  )3.400.000× % 30( 102.000            پرداخت سال جاریپیش
   890.400            بانک پرداخت عمرانی

   102.000  پرداخت    تضمین پیش –طرف حساب انتظامی ) 2
  102.000  پرداختتضمین پیش –حساب انتظامی 
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       1.252.800  اندوخته تعهدات قطعی نشده    ) 3
  1.252.800        تعهدات قطعی نشده

  .دولتی واریز گردید های سازمانکسورات قانونی به حساب  -9
  :ثبت

  )1.200.000× % 5/5( 66.000       مالیات تکلیفی  – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.200.000× % 6( 72.000          بیمه– ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.200.000×  002/0( 2.400      ارزش افزوده   – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.200.000× % 10( 120.000  سپرده حسن انجام کار – ها سازمانبدهی به سایر 

   260.400        بانک پرداخت عمرانی
  :های به شرح زیرریال در قالب طرح 2.450.000به مبلغ  2صورت وضعیت شماره  -10

  ریال 750.000طرح تکمیل بیمارستان 
  ریال 400.000طرح ایجاد آسایشگاه 

  ریال A  450.000 بخشی توانطرح ایجاد 
  ریال 850.000طرح مرکز درمانی 

 250.000ریال،  150.000ریال،  350.000قرارداد در صورت وضعیت شماره یک به ترتیب  نضمن آنکه ای. بوده است
وضعیت ارائه شده مورد ها را با صورت الزم به توضیح است مهندسین مشاور تمام طرح. ریال بوده است 450.000ریال و 

الحساب به آن را با عنوان علی% 70را به علت مشکالت مورد اعتراض قرار داده و  A بخشی توانو فقط مرکز  تأیید قرار داده
ها کسر و باقی مانده به پرداخت به عنوان قسط دوم از حسابمبلغ اولیه پیش% 40ضمناً . پیمانکار پرداخت نموده است

  .شد پیمانکار پرداخت
  :ثبت

  خالص صورت وضعیت = 2صورت وضعیت  – 1صورت وضعیت 
  تکمیل بیمارستان=  750.000 – 350.000=  400.000 

  تکمیل آسایشگاه=  400.000 – 150.000=  250.000 
   A بخشی توان=  450.000 – 250.000=  200.000× % 70=  140.000

  درمانی=  850.000 – 450.000=  400.000 
1.190.000                                          .    

  )1.190.000× % 4/104=  1.242.360 - 140.000( 1.102.360  هزینه عمرانی     –دارایی در جریان تکمیل ) 1
  140.000      الحساب سال جاری علی    

  )1.190.000× % 5/5( 65.450  مالیات تکلیفی     – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.190.000× % 6( 71.400          بیمه– ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.190.000×  002/0( 2.380  ارزش افزوده     – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.190.000× % 10( 119.000سپرده حسن انجام  – ها سازمانبدهی به سایر 

  )1.190.000× % 40( 126.000            پرداخت سال جاریپیش
   848.130            پرداخت عمرانیبانک 
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   136.000  پرداخت    تضمین پیش –طرف حساب انتظامی ) 2
  136.000  پرداختتضمین پیش –حساب انتظامی 

       1.102.360  اندوخته تعهدات قطعی نشده    ) 3
  1.102.360        تعهدات قطعی نشده

  
  .دولتی انتقال یافت های سازمانکسورات قانونی به حساب  -11
  :ثبت

  )1.190.000× % 5/5( 65.450       مالیات تکلیفی  – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.190.000× % 6( 71.400          بیمه– ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.190.000×  002/0( 2.380    ارزش افزوده     – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.190.000× % 10( 119.000   سپرده حسن انجام – ها سازمانبدهی به سایر 

   258.230        بانک پرداخت عمرانی
  

  .پرداخت مجدد به پیمانکار پرداخت گردیدریال به عنوان پیش 350.000مبلغ  -12
  :ثبت
   350.000  پرداخت    تضمین پیش –حساب انتظامی ) 1

  350.000  پرداختتضمین پیش –طرف حساب انتظامی 
  350.000        پرداخت سال جاریپیش) 2

  350.000        بانک پرداخت عمرانی
ریال با تأیید مهندسین  1.455.000های گذشته به مبلغ های سالآخرین صورت وضعیت موقت مربوط به طرح -13

  .ریال بوده است 1.400.000ضمن آن که صورت وضعیت قبلی . حساب ارسال گردیدبه ذی مشاور
  :ثبت
  )1.445.000 -  1.440.000( 55.000      پرداخت سنواتیاز محل پیشهزینه  –دارایی در جریان تکمیل ) 1

   30.000        پرداخت سنواتیپیش
   25.000        الحساب سنواتیعلی

  )گیریمپرداخت تضمین میهمیشه فقط برای پیش(  30.000  پرداخت    تضمین پیش –طرف حساب انتظامی ) 2
   30.000    پرداخت تضمین پیش –حساب انتظامی 

الحساب مربوط به سال جاری و قطعی نمودن علی عمرانی هایموقت مربوط به طرح آخرین صورت وضعیت -14
  :و اعمال کسورات قانونی از پیش تعریف شده به شرح زیر تأیید و به پیمانکار پرداخت شد A بخشی توان

  ریال 1.020.000طرح تکمیل بیمارستان 
  ریال 510.000طرح ایجاد آسایشگاه 

  ریال A  637.500 بخشی توانطرح ایجاد 
  ریال 1.232.500طرح مرکز درمانی 

  .های مربوطه واریز گردیدآن که کسورات قانونی نیز به حسابضمن . بوده است
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  :ثبت
  خالص صورت وضعیت = 3صورت وضعیت  – 2صورت وضعیت 

  تکمیل بیمارستان=  1.020.000 – 750.000=  270.000 
  تکمیل آسایشگاه=  510.000 – 400.000=  110.000 

   A بخشی توان=  637.500 -)250.000+  پرداخت قبلی140.000(=  247.500
  درمانی=  500.1.232 – 000850.=  500.382 

.000010.1   
  )1.010.000× % 4/104 + 140.000( 1.194.440  هزینه عمرانی     –دارایی در جریان تکمیل ) 1

  )1.010.000× % 5/5( 55.550  مالیات تکلیفی     – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.010.000× % 6( 60.600          بیمه– ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.010.000×  002/0( 2.020  ارزش افزوده     – ها سازمانبدهی به سایر 
  )1.010.000× % 10( 10.100   سپرده حسن انجام – ها سازمانبدهی به سایر 

  )سال جاری Tمانده حساب ( 452.000            پرداخت سال جاریپیش
  140.000        جاری سالالحساب علی

   383.270            بانک پرداخت عمرانی
   452.000  پرداخت    تضمین پیش –طرف حساب انتظامی ) 2

  *452.000  پرداختتضمین پیش –حساب انتظامی 
       1.194.440  اندوخته تعهدات قطعی نشده    ) 3

  1.194.440        تعهدات قطعی نشده
 آزاد%) 50(های حسن انجام تعهدات نامهگردید و ضمانتهای قبل و سال جاری تحویل موقت هر دو طرح سال -15

  .شد
  :ثبت
  )1.455.000× % 5( 72.750  اتتضمین –حساب انتظامی طرف ) 1

  72.750  پرداختتضمین پیش –حساب انتظامی 
  )3.400.000× % 5( 170.000  تضمینات –طرف حساب انتظامی ) 2

  170.000  پرداختتضمین پیش –حساب انتظامی 
  .ارسال گردید حساب ذیریال تأیید و به  1.450.000صورت وضعیت قطعی طرح احداث درمانگاه به مبلغ  -16

 270.000مبلغ ناخالص کارکرد قابل پرداخت عبارتند از بیمارستان ، 3های شماره ضمناً با توجه به صورت وضعیت
ریال  1.010.000ریال که جمعاً  382.500ریال و مرکز درمان  A 247.500ریال، توانبخشی  110.000، آسایشگاه ریال
  .صورت پذیرفت ها تحویل و تحویل قطعیباشد و در ضمن صورت وضعیت قطعی همه پروژهمی
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  :پاسخ
 1.450.000به مبلغ  ریال بوده ولی در صورت وضعیت قطعی 1.455.000صورت وضعیت کلی برای سال قبل مبلغ 

ریال اضافه به پیمانکار پرداخت شده است که از پیمانکار بایستی پس گرفته  5.000ریال کاهش و تأیید شده است و مبلغ 
  .شود

  1.450.000 – 1.455.000=  -5.000هزینه طرح عمرانی سنواتی 
  :ثبت

  
  )1.455.000× % 5( 4.635    بانک پرداخت عمرانی) 1

  )5000× % 5/5( 275    مالیات تکلیفی -هابدهی به سایر سازمان
  .سهم کارفرما که قبالً کسر گردیده است) 5000× % 6/1( 80      بیمه -هابدهی به سایر سازمان

  )5000×  002/0( 10    ارزش افزوده -هاسایر سازمان بدهی به
  )5000× % 5/5( 5.000  هزینه طرح عمرانی سنواتی      

  )5.000× % 4/4( 220  بدهی به بیمه بابت سهم کارفرما) 2
  )بیمه پرداختی به پیمانکار نبازگرداند( 220    هزینه طرح عمرانی      

   4.635    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش) 3
   4.635    بانک پرداخت عمرانی        

   55.275      مالیات تکلیفی -هابدهی به سایر سازمان
   60.300        بیمه -هابدهی به سایر سازمان
   20.10      ارزش افزوده -هابدهی به سایر سازمان
   101.000    سپرده حسن انجام کار -هابدهی به سایر سازمان

   218.585    بانک پرداخت عمرانی        
  )220+  275+  80+  10( 585    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش

  )کندخود دستگاه پرداخت می( 585    بانک پرداخت عمرانی        
ریال بابت بیمه به  220ریال و همچنین  5.000مربوط بابت طرحی که در سال قبل با احتساب کسورات قانونی  تدر ثب

دولتی  های سازمانریال به پیمانکار پرداخت شده ولی کسورات قانونی هنوز به حساب  4.635حساب دولت منظور و مبلغ 
منظور نشده بود که با مشاهده آخرین صورت وضعیت مشخص شد این مبلغ اضافی پرداخت شده و بایستی از پیمانکار اخذ و به 

  :باشدهای زیر موید این امر می- نه برگشت شو که ثبتآن نیز به خزاضمناً کسورات قانونی نیز حذف و مبلغ . خزانه برگشت شود
  ها در پایان سالبستن حساب

  :بایست با رعایت اولویت مراحل زیر را انجام داداصالحات و تعدیالت پایان سال می قاعدهبر اساس 
  .مانده ندارد(گردان پرداخت تسویه حساب تنخواه -1
  ).واریز شده است های مربوطهبه حساب(تسویه کسورات قانونی  -2
  :تعیین وجوه مانده مصرف نشده سال جاری و انتقال آن به خزانه به شکل زیر -3
  تعیین مانده وجوه مصرف نشده= بودجه عمرانی -جاری با خزانه –) هزینه+ الحساب سال جاریعلی+ گردان پرداختتنخواه+ بانک پرداخت عمرانی(

  ) 3.570.000( –) 3.541.600= ( 20.400:  مانده وجوه مصرف نشده

  هزینه طرح عمرانی سنواتی
1.455.000 5.000  
1.450.000   
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  :ثبت
  20.400  بودجه عمرانی     –حساب جاری با خزانه     

     20.400        بانک پرداخت عمرانی
  :های موقت به شکل زیربستن حساب -4

  :ثبت
   400.000      اعتبار مصوب

   3.600.000    اعتبار تخصیص یافته
  450.400  بودجه عمرانی –جاری با خزانه 

   3.549.600  هزینه از محل سال جاری
  )الحساب سال جاری صفر استپرداخت سال جاری و علیچون مانده پیش( صفر    تعهدات قطعی نشده    

  :به شکل زیر سنواتیهای بستن حساب -5
  :ثبت

   49.780  الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش
   49.780    هزینه از محل اعتبارات سنواتی    

  :گرددبسته و به سال بعد منتقل میالحساب در طول سال جاری به شکل زیر پرداخت و علیدر صورت داشتن پیش -6
  :ثبت

   ×××××  تعهدات قطعی نشدهاندوخته 
   ××××    الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش    

  ×××××   پرداخت سنواتیپیش
  ×××××   الحساب سنواتیعلی

   ××××    پرداخت سال جاریپیش    
   ××××    الحساب سال جاریعلی    

  بانک پرداخت عمرانی    اعتبار مصوب    
     3.600.000 4.000.000    3.570.000 340.000  
     400.000     4.635 890.400  

  260.400         بودجه عمرانی –جاری با خزانه 
4.000.000 3.570.000          848.130  
  258.230      عمرانی. ه -دارایی در جریان تکمیل     4.300.000
20.400     1.253.800      350.000  
450.400     1.102.360      218.585  

  585       1.194.440    مالیات- هابدهی به سایر سازمان
275 55.550    3.549.600     20.400   

       بیمه- هاسازمان بدهی به سایر    55.275  
  پرداخت سال جاریپیش    60.600 220+  80   الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش
  102.000 340.000    ارزش افزوده    55.000  

  136.000 350.000    2.020 10    اعتبار تخصیص یافته

  پرداختاز محل پیش. ه
  الحساب سنواتیو علی 

55.000 5.220  
49.780   
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3.600.000 3.600.000     2.010    452.000* 452.000  
  الحساب سنواتیپ و علی.از محل پ. ه    قطعی نشده تعهدات    پرداخت سنواتیپیش

30.000 30.000    3.549.600 1.252.800    55.000 5.000  
  220     اندوخته تعهدات قطعی نشده    الحساب سنواتیعلی

25.000 25.000    1.252.800 3.549.600    49.780   
  اختصاصیحساب مستقل وجوه 

  
که در راستای دولتی  مؤسساتها و عنوان یکی از منابع مالی وزارتخانهبرای نگهداری حساب درآمدهای اختصاصی به 

از حساب مستقلی به نام حساب مستقل وجوه اختصاصی استفاده گردیده و از محل  شود میخاصی وصول و مصرف  های فعالیت
  .نماید میهای مربوط به آن درآمد را پرداخت وصول درآمدهای اختصاصی هزینه

  
  درآمد اختصاصی

عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد 
  .باشد میو این شرط کافی برای شناخت درآمدهای اختصاصی  گردد میاختصاصی منظور 

  
  فرق درآمدهای اختصاصی و درآمدهای عمومی

مشخص  گردد میها وصول - ی عادی و روزمره وزارتخانههاموارد مصرف درآمدهای عمومی که در جریان فعالیت -1
  .سد ممیرنبوده و به مصرف عموم 

در حالی که درآمدهای عمومی تابع  باشد میمصرف درآمدهای اختصاصی معموالً تابع مقررات و ضوابط خاص  -2
  .مقررات عمومی خواهد بود

  
  تشابه درآمد اختصاصی و درآمدهای عمومی

 .گردد میهر دو به موجب مجوز قانونی وصول و به خزانه واریز  -

  
  مقررات مربوط به درآمد اختصاصی

سفندماه وصول و قابل هزینه است و مانده این وجوه تعهد و پرداخت این نوع درآمد از اول فروردین ماه تا پایان ا -1
  .شود میبعد از پایان سال به خزانه برگشت داده 

  .باشد میها همانند جاری مبنای نقدی تعدیل شده داری برای این نوع درآمدمبنای مورد عمل حساب -2
  .باشد میمیزان تخصیص اعتبار اختصاصی منوط به وصول درآمدهای اختصاصی  -3
بینی شده قابل مصرف نبوده و به سرجمع درآمدهای عمومی وصول درآمدهای اختصاصی بیش از میزان پیش -4

  .اضافه خواهد شد
  درآمد عمومی  هزینه  اعتبار مصوب  وصولی  بینیپیش  ردیف

1  100  100  100  100  --  
2  100  80  100  80  --  
3  100  130  100  100  30  
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  های اختصاصیای، وصولی درآمدها و پرداخت هزینهعملیات حسابداری مربوط به حسابداری بودجه
  
بینی و به همان اندازه اجازه هزینه مصوب در سازمان دولتی الف مبلغ به عنوان درآمد اختصاصی پیش شود میفرض  -1

  :پذیرد میکه به ثبت زیر انجام گردیده است 
  :ثبت

  ××××  بودجه اختصاصی     –حساب جاری با خزانه     
  ××××           اعتبار مصوب

  
ثبت زیر  شود میو اعالمیه آن از بانک به سازمان ارسال  گردد میهنگامی که مبلغی به عنوان درآمد اختصاصی وصول  -2
  )درآمد به محض وصول( :شود میانجام 

  :ثبت
  ××××  بانک تمرکز اختصاصی        

     ××××        درآمد اختصاصی
  

در پایان هر ماه  ها بانکبا توجه به این که حساب بانک تمرکز درآمد اختصاصی یک حساب رابط یک طرفه بوده و  -3
  :شود میاصلی خزانه انتقال دهند که در آن صورت ثبت زیر لحاظ  های حسابرا به  ها حسابموظفند این 
  :ثبت

  ××××  اختصاصی     وجوه تمرکز خزانه    
  ××××           اختصاصی بانک تمرکز وجوه

  
لذا از تخصیص استفاده  باشد نمیبه جهت اینکه درآمد اختصاصی بوده و نیازی به تخصیص در این نوع حساب  -4

  .کنیم نمی
وجه از درآمد اختصاصی را بابت درآمدهای اختصاصی وصولی ارسال به خزانه ) درخواست(هنگامی که سازمان تقاضای  -5

  :گردد میداشته باشد هنگام درخواست وجه ثبت زیر لحاظ 
  :ثبت

  ××××  اعتبار مصوب        
  ××××           بودجه اختصاصی-جاری با خزانه

  
  :گردد میهنگام واریز مبلغ به حساب دستگاه ثبت زیر لحاظ  -6

  :ثبت
  ××××  بانک پرداخت وجوه اختصاصی        

  ××××           خزانه تمرکز وجوه اختصاصی
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الحساب از محل اختصاصی را داشته باشد ثبت پرداخت و علی، پیشبه شکل هزینه هایی پرداخت هنگامی که سازمان -7
  :گردد میزیر لحاظ 
  :ثبت

  ××××  هزینه از محل اعتبار اختصاصی        
  ××××       پرداخت اختصاصی پیش    
  ××××        اختصاصی الحسابعلی    

  ××××           بانک پرداخت اختصاصی
  

الحساب سنواتی پرداخت و علیقبل در قالب پیش های سالعملیات حسابداری مربوط به درآمدهای اختصاصی که در  -8
برداشت گردیده و در سال جاری یا به صورت تحویل خدمت و یا به صورت برگشت وجوه نقد به حساب دستگاه اجرایی تسویه 

  .گردد می
  :الحساب سنواتی تحقق پیدا کند ثبت زیر هنگام تحویل کاال لحاظ خواهد شدپرداخت و علیاگر با تحویل کاال پیش) الف

  ××××          سال جاریهزینه     
  ××××       سال جاریپرداخت پیش        
  ××××        سال جاری الحسابعلی        

  ××××        هزینه از محل اعتبار سنواتی
  ××××        سنواتیپرداخت پیش        

  ××××        سنواتیالحساب علی        
  :بسته خواهد شدالحساب سنواتی به شرح زیر پرداخت و علیدر پایان سال هزینه از محل پیش

  ××××  الحساب سنواتی    پرداخت و علیاندوخته پیش
  ××××  الحساب سنواتی    پرداخت و علیهزینه از محل پیش      

الحساب سنواتی به صورت نقدی و بدون تحویل کاال به دستگاه دولتی برگشت داده پرداخت و علیی پیشهااگر حساب )ب
       .شودعودت داده میاظ گردیده و این مبالغ باید مستقیماً توسط دستگاه دولتی به خزانه شود ثبت زیر لح

  :ثبت
  ××××        بانک پرداخت اختصاصی    
  ××××     ) اختصاصی( پرداخت سنواتیپیش        
  ××××        )اختصاصی( سنواتی الحسابعلی        

  :هنگام برگشت پول به خزانه
  :ثبت

  ××××  الحساب سنواتی    پرداخت و علیاندوخته پیش
  ××××           بانک پرداخت اختصاصی
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  ها در دفاتر سازمان یا مرکزعملیات حسابداری مربوط به درآمد اختصاصی واحدهای تابعه و نحوه انعکاس آن
  

بایست به صورت می ها آنها درآمدهای اختصاصی ها و شهرستانتابعه در استان مرکزی دارای واحدهای اگر سازمان
های مالی بر عهده متمرکز در سازمان مرکزی منظور گردیده و حسابداری آن و همچنین نگهداری دفاتر و تهیه و تنظیم صورت

  .باشدسازمان مرکزی می
  :گرددمربوط به شکل زیر لحاظ می حسابداریبا توجه به سیستم 

-به شکل زیر لحاظ می ها آننماید ثبت زیر در دفاتر وصول میها درآمد اختصاصی در استان خود هنگامی که استان -1
  :گردد

  :ثبت
  )بانک تمرکز(     ××××  بانک درآمد اختصاصی    

  ××××           درآمد اختصاصی وصولی
  :نکته* 

  .انعکاس همزمان وصول درآمدهای اختصاصی محلی در دفاتر سازمان مرکزی ضرورتی ندارد
درآمدهای اختصاصی را مستقیماً به حساب خزانه  هایدر پایان هر ماه مبالغ واریزی به حسابهای دولتی موظفند بانک -2

  .دهدمنتقل و مراتب را به واحدهای تابعه در محل و سازمان مرکزی و خزانه با ارسال اعالمیه انتقال اطالع می
  :دهدانجام مینماید ثبت زیر را هنگامی که واحد محلی اعالمیه مربوط را دریافت می: الف
  :ثبت

  ××××  درآمد اختصاصی ارسالی    
  ××××         تمرکز درآمد اختصاصیبانک 

کند ثبت زیر را در دفاتر مرکز لحاظ هنگامی که سازمان مرکزی اعالمیه انتقال درآمدهای محلی به خزانه را دریافت می: ب
  :کنندمی

  :ثبت
  ××××  تمرکز وجوه اختصاصی    -خزانه

  )ر اختصاصی واحدهای تابعهاجاری از محل اعتب(××××    جاری اختصاصی با واحدهای تابعه    

نماید در دفاتر محلی و های اختصاصی خود را به سازمان مرکزی ارسال میهنگامی که واحدهای تابعه صورت حساب -3
  :گرددهای زیر لحاظ میثبت مرکزی

  :ثبت)الف
  ××××  درآمد اختصاصی وصولی    

  ××××     درآمد اختصاصی ارسالی    
  :نمایدنماید ثبت زیر را در دفاتر مرکزی لحاظ میهنگامی که سازمان مرکزی مدارک مربوطه را از واحد تابعه دریافت می) ب

  :ثبت
  ××××  جاری اختصاصی با واحدهای تابعه    

  ××××     درآمد اختصاصی    
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  :نکته* 
تابعه یک حساب واسطه بوده و مانده آن نشان دهنده میزان صورت حساب جاری اختصاصی با واحدهای 

  .باشدهای تحویل نشده واحدهای تابعه به مرکزی میحساب
  

  های صورت گرفته در دفاتر محلی و مرکزینحوه حسابداری هزینه
 ها آننماید و این مبالغ به حساب های خود از مرکز مبلغی را درخواست میهنگامی که واحدهای محلی برای انجام هزینه

  :گرددمرکزی و محلی به شرح زیر لحاظ می دفاتر در زیرهای ثبت. گرددواریز می
  :در دفاتر مرکز ثبت

  ××××  پرداخت سال جاری از محل اختصاصی    پیش
  ××××     بانک پرداخت اختصاصی    

  :در دفاتر محلی ثبت
  ××××    بانک پرداخت اختصاصی

  ××××     دریافتی از محل اعتبار اختصاصی    
  :گرددواحدهای محلی به شکل زیر لحاظ می دفاتر درشود، ثبت زیر در واحدهای تابعه انجام می هاییهنگامی که هزینه

  :در دفاتر محلی ثبت
  ××××  پرداختی از محل اعتبار اختصاصی

  ××××     اختصاصی     پرداختبانک 
  :در دفاتر مرکز ثبت

  ثبت ندارد
یا در قالب انجام هزینه و یا به صورت واریز نقدی به سازمان  راهنگامی که واحد محلی صورت حساب مبالغ دریافتی خود 

  :گرددنماید که ثبت زیر در دفاتر لحاظ میمرکزی ارسال می
  :در دفاتر مرکز ثبت

  ××××  هزینه از محل اعتبار اختصاصی
  )نقدی(××××     بانک پرداخت اختصاصی    

  )هزینه(××××     اختصاصی     پرداخت سال جاری از محلپیش
  :در دفاتر محلی ثبت

  ××××  اختصاصی دریافتی از محل اعتبار
  )هزینه(××××     اختصاصی     پرداختی از محل اعتبار

  )نقدی(××××      بانک پرداخت اختصاصی    
بایستی مانده وجوه مصرف نشده بودجه مصوب اختصاصی و همچنین های موقت، ابتدا در پایان سال و قبل از بسته حساب

بینی در بودجه مصوب را به حساب درآمد عمومی کشور انتقال دهد که به شکل زیر انجام بر میزان پیش درآمدهای وصولی زاید
  :پذیردمی
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  )بابت مانده وجوه مصرف نشده( :ثبت
  ××××  درآمد اختصاصی

  ××××     اختصاصی     پرداختبانک 
  ××××  درآمد اختصاصی

  ××××     خزانه تمرکز وجوه اختصاصی    
ریال وصول شده است و به خزانه انتقال  110بینی و ریال پیش 100شود درآمد اختصاصی سازمانی به طور مثال فرض می

های زیر بابت ت که ثبتریال آن هزینه شده اس 95ریال دریافت ولی تا پایان سال  100یافت و از محل درآمد اختصاصی کل 
  :شودبایست به درآمد عمومی انتقال یابد که با ثبت زیر نشان داده میمی ریال 15

  بینیپیش   وصولی      هزینه    درآمد عمومی   
  ریال 100  ریال 110    ریال 95   ریال 15      
  :ثبت

  ریال 5  درآمد اختصاصی
  ریال 5  بانک پرداخت اختصاصی    

  ریال 10  درآمد اختصاصی
     ریال 10  اختصاصی     وجوهتمرکز  خزانه

هایی پرداخت شده باشد ولی به جهت عدم تحقق الحسابو علی اهپرداختاگر در پایان سال از محل اختصاصی پیش   
شکل زیر ها به های انتقالی آنثبت. بایستی به سال بعد منتقل گردد ،خدمات و یا تحویل کاال هنوز به هزینه منظور نشده است

  :باشدمی
  :ثبت

  ××××  پرداخت اختصاصی سنواتی    پیش
  ××××     الحساب سنواتی اختصاصی    علی

  ××××        سال جاریاختصاصی  پرداختپیش
  ××××  الحساب اختصاصی سال جاریعلی

    ××××  درآمد اختصاصی
  ××××     الحساب اختصاصی    پرداخت و علیاندوخته پیش

  :دائمی هایبستن حساب ثبت
  ××××     الحساب اختصاصی    پرداخت و علیاندوخته پیش

  ××××     پرداخت اختصاصی سنواتی   پیش
  ××××    الحساب اختصاصی سنواتیعلی

  :پذیردهزینه اختصاصی است که به شکل زیر انجام می و درآمدهای موقت که شال آخرین ثبت مربوط به بستن حساب
  :ثبت

  ××××     درآمد اختصاصی    
  ××××     هزینه اختصاصی
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  :مثال
بینی و به همان میزان نیز اعتبار ریال درآمد اختصاصی پیش 150.000یک سازمان دولتی در بودجه مصوب خود مبلغ  -1

  :ه به شرح زیر بوده استسال در ترازنامه مربوط ابتدای درهای سنواتی ضمناً مانده حساب. اختصاصی منظور نموده است
  ریال 32.000پرداخت سنواتی پیش 

  ریال 13.000الحساب سنواتی  علی
  :ثبت

  150.000      اختصاصیبودجه  –جاری با خزانه     
  150.000        اعتبار مصوب

  32.000  پرداخت سنواتی اختصاصی    پیش  
  13.000  الحساب سنواتی اختصاصی    علی  

  45.000        الحساب اختصاصیپرداخت و علیاندوخته پیش
  

  .ریال بوده است 145.000مرکزی جمعاً به مبلغ  سازمان دراختصاصی  میزان وصولی درآمد -2
  :ثبت

  145.000      بانک تمرکز اختصاصی    
  145.000      درآمد اختصاصی

  
  .وجوه مربوط به درآمد اختصاصی در پایان ماه به خزانه منتقل و اعالمیه به سازمان مرکزی رسیده است -3

  :ثبت
  145.000  اختصاصی     وجوه تمرکز خزانه    

  145.000  اختصاصی     بانک تمرکز
  

ریال آن به  7.000های سال قبل به صورت تحویل کاال و پرداختریال از پیش 22.000در یک سال مالی مربوط مبلغ  -4
مبلغ برگشتی را بالفاصله به خزانه عودت  الحساب با تحویل کاال قطعی شده است که دستگاه مربوطهصورت نقد و کل مبلغ علی

  .نمود
  :ثبت

  )22.000+  13.000( 35.000      الحساب سنواتی اختصاصیپ و علی.هزینه از محل پ    
  7.000  اختصاصی     بانک پرداخت
  29.000    پرداخت سنواتی اختصاصیپیش
  13.000    الحساب سنواتی اختصاصیعلی

  7.000    سنواتی اختصاصی الحسابپ و علی.اندوخته پ
  7.000    بانک پرداخت اختصاصی          
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ریال از اعتبارات اختصاصی درخواست و این مبلغ به حساب سازمان واریز  150.000در طول سال مالی سازمان مبلغ  -5
  .گردید

  :1 ثبت
  150.000      اعتبار مصوب    

  150.000  اختصاصی     بودجه-جاری با خزانه
  :2ثبت

  150.000  بانک پرداخت اختصاصی        
  145.000  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی    

  
 15.000ریال آن به صورت کاال،  100.000ریال در قالب  125.000سازمان از محل وجوه دریافتی نسبت به پرداخت  -6

  .استاخت نموده الحساب پردریال آن به صورت علی 10.000پرداخت و ریال آن به صورت پیش
  :ثبت

  100.000       اختصاصی  هزینه سال جاری
  15.000  اختصاصی  پرداخت سال جاریپیش
  10.000  الحساب سال جاری اختصاصیعلی

  125.000  اختصاصی     بانک پرداخت
  

 ریال تحت عنوان درآمد 20.000ای در استان دیگری بوده که این استان مبلغ این سازمان دارای واحدهای تابعه) الف -7
   .وصول نموده است

  .به دستگاه محلی و سازمان مرکزی واصل گردیده استای مبنی بر انتقال این درآمد به خزانه اعالمیه) ب
  :محلی دفاتر در ثبت

  20.000        بانک تمرکز اختصاصی) الف
  00020.      وصولی درآمد اختصاصی                           

  20.000    درآمد اختصاصی ارسالی) ب  
  20.000    بانک تمرکز اختصاصی      
  :در دفاتر مرکزی ثبت
                                       .                                     ثبت ندارد                                )الف 
  20.000  تمرکز وجوه اختصاصی خزانه)ب  
  20.000  جاری اختصاصی با واحدهای تابعه    
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مذکور را به سازمان مرکزی ارسال که این صورت حساب مورد تأیید سازمان  واحدهای تابعه صورت حساب درآمد -8
  .مرکزی قرار گرفته است

  :در دفاتر محلی ثبت
  20.000      وصولی اختصاصی درآمد    

  20.000      ارسالی درآمد اختصاصی
  :مرکز دفاتر در ثبت

  20.000  جاری اختصاصی با واحدهای تابعه        
  20.000  درآمد اختصاصی    

  
  .واریز شده است ها آنمرکزی درخواست و این مبلغ به حساب  سازمان ازریال  18.000واحدهای تابعه مبلغ  -9

  :محلی دفاتر در ثبت
  18.000  اختصاصی     پرداختبانک     

  18.000  اختصاصی     دریافتی
  :در دفاتر مرکز ثبت

  18.000  پرداخت اختصاصی    پیش    
  18.000  بانک پرداخت اختصاصی    

  
ریال و ارسال باقی مانده مبلغ به سازمان  15.000به مبلغ از مبلغ دریافتی واحد تابعه با خرید کاال به صورت نقد  -10

  .مرکزی با این سازمان تسویه حساب نمود
  :در دفاتر محلی ثبت

  15.000  اختصاصی     پرداختی)الف
  15.000  اختصاصی     بانک پرداخت

  18.000  اختصاصی     دریافتی) ب
  15.000     اختصاصی    پرداختی

  30.000    بانک پرداخت اختصاصی
  :در دفاتر مرکز ثبت

   ثبت ندارد     )الف
  15.000  هزینه سال جاری اختصاصی    ) ب

  145.000     بانک پرداخت اختصاصی   
  145.000  اختصاصی     پرداخت سال جاریپیش

  
  
  



 2حسابداری دولتی  منصور نوری: دانشجو                                                                                 حیدر فرزانه:استاد
 

42 

 

  :هابستن حساب
  10.000  درآمد اختصاصی    ) 1   

  )به خزانه عودت داده شده( 10.000  بانک پرداخت اختصاصی    
  15.000  درآمد اختصاصی    ) 2   

  15.000  اختصاصی     خزانه تمرکز وجوه
  15.000  پرداخت سنواتی اختصاصیپیش) 3

    10.000    الحساب سنواتی اختصاصیعلی
  15.000  اختصاصی     پرداخت سال جاریپیش
  10.000  الحساب سال جاری اختصاصیعلی

  25.000  اختصاصی     درآمد
  25.000       اختصاصی الحسابپ و علی.اندوخته پ

  :های موقت پایان سالبستن حساب
  115.000  درآمد اختصاصی    ) 1

   115.000  هزینه سال جاری اختصاصی    
  35.000    اختصاصی    الحسابپ و علی.اندوخته پ) 2

  35.000      اختصاصیهزینه از محل سنواتی 
  28.000    اختصاصی    سنواتی الحسابپ و علی.اندوخته پ) 3

  18.000  پرداخت سنواتی اختصاصی    پیش
  10.000    الحساب سنواتی اختصاصیعلی

  :دفتر کلثبت در 
  بودجه اختصاصی- جاری با خزانه   اعتبار مصوب   پرداخت سنواتی اختصاصیپیش    سنواتی اختصاصی الحسابعلی

13.000 13.000    32.000 29.000  150.000 150.000   150.000 150.000  
10.000     15.000          
  اختصاصیبانک تمرکز وجوه    درآمد اختصاصی  18.000 18.000    10.000 10.000

         145.000   145.000 145.000  
      20.000   خزانه تمرکز وجوه اختصاصی    هزینه از محل سنواتی اختصاصی

  بانک پرداخت اختصاصی   165.000 10.000  150.000 145.000     35.000
35.000 35.000    20.000   15.000    7.000 7.000  

     15.000 15.000  25.000 140.000   15.000 125.000  
  18.000    115.000 115.000       پرداخت سال جاریپیش

  10.000 *م.و 10.000      هزینه سال جاری    18.000 15.000
  پرداخت سنواتیاندوخته پیش   الحساب سال جاریعلی   100.000     18.000
15.000 15.000    15.000   10.000 10.000   7.000 45.000  

     115.000 115.000      35.000 25.000  
            42.000 70.000  

  28.000 28.000          مانده وجوه مصرف نشده←*م.و
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  :مثال
  :از دفتر کل یک سزمان دولتی استخراج شده است 1365های زیر در پایان بهمن ماه سال مانده

  ریال 350.000      اعتبارات مصوب
  ریال 350.000  بودجه اختصاصی- جاری با خزانه

  ریال 500.000      هزینه اختصاصی
  ریال 800.000      درآمد اختصاصی

  ریال 100.000    بانک پرداخت اختصاصی
  ریال 200.000    خزانه تمرکز وجوه اختصاصی

  :باشدهای مالی سازمان در یک ماهه اسفند ماه همین سال به شرح زیر میفعالیت
  .ز وجوه اختصاصیریال به حساب بانک تمرک 300.000واریز مبلغ ) 4/12

  300.000  بانک تمرکز درآمد اختصاصی    
  300.000  درآمد اختصاصی

  .انتقال مبلغ فوق به حساب خزانه) 5/12
  300.000  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی    

  300.000  اختصاصی بانک تمرکز
  .خزانهریال توسط واحدهای تابعه سازمان به حساب  120.000دریافت اعالمیه انتقال مبلغ ) 6/12

  120.000  اختصاصی     وجوهتمرکز  خزانه
  120.000  با واحدهای تابعه اختصاصی جاری

  .ریال به حساب بانک پرداخت اختصاصی تابعه 100.000واریز مبلغ ) 8/12
  100.000  پرداخت سال جاری اختصاصی    پیش

  100.000    بانک پرداخت اختصاصی
  .واحدهای تابعه و احتساب آن به حساب درآمد اختصاصیوصول صورت حساب درآمد اختصاصی از ) 10/12

  120.000  جاری اختصاصی با واحدهای تابعه    
  120.000    درآمد اختصاصی

اختصاصی و دریافت  هایریال به منظور پرداخت هزینه 300.000صدور درخواست وجه به عهده خزانه به مبلغ ) 11/12
  .وجه آن

  300.000     اعتبار مصوب   ) 1
  300.000    پرداخت اختصاصی بانک

  300.000  بانک پرداخت اختصاصی    ) 2
  300.000  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی

  .های اختصاصیریال بابت هزینه 150.000پرداخت مبلغ ) 15/11
  150.000  اختصاصی     هزینه از محل اعتبار

  150.000    اختصاصی بانک پرداخت
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  .پرداخت به شرکتی بابت خرید کاالریال پیش 120.000پرداخت مبلغ ) 17/11
  120.000  اختصاصی     پرداخت سال جاریپیش

  120.000  اختصاصی بانک پرداخت 
  .ریال 100.000وصول صورت حساب هزینه از واحد تابعه به مبلغ ) 18/11

  100.000  هزینه از محل اعتبار اختصاصی    
  100.000  پرداخت سال جاری اختصاصیپیش

  .و احتساب آن به هزینه 17/12تحویل مواد مصرفی موضوع مورخ ) 20/11
  120.000  هزینه از محل اعتبارات اختصاصی    

  120.000  پرداخت سال جاری اختصاصیپیش
 .درآمد اختصاصی در صورت وجود به سرجمع درآمد عمومی انتقال مازادهای مستقل وجوه اختصاصی و بستن حساب -

  350.000  اختصاصی     درآمد)1
  * 30.000    اختصاصی بانک پرداخت

  ** 320.000  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی    
  870.000  درآمد اختصاصی    )2

  870.000  هزینه اختصاصی
  50.000       اعتبار مصوب)3

  50.000    اختصاصیبودجه -جاری با خزانه
  

  :ثبت در دفتر کل
  بودجه اختصاصی- جاری با خزانه   اعتبار مصوب  درآمد اختصاصی    بانک پرداخت اختصاصی

  300.000 م350.000   م350.000 300.000  م800.000     100.000 م100.000
  50.0001 م50.000   م50.000 50.0001  300.000     150.000 300.000

 120.000     120.000          
  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی   هزینه از محل اعتبار اختصاصی  م1.220.000 350.0001    1.220.000 

  300.000 م200.000    م500.000  م870.00 870.0002    *30.0001 م30.000
        100.000    120.000   

   300.000    120.000  بانک تمرکز وجوه اختصاصی    پرداخت سال جاریپیش
 **320.0001 م320.000   870.0002 870.000م  300.000 300.000    100.000 100.000
120.000 120.000              
420.000 420.000          
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  :برای منزل مثال
  :سال به شرح زیر بوده است ابتدای درهای حساب مستقل وجوه اختصاصی سازمان دولتی مانده حساب

  ریال 1.500.000  پرداخت اختصاصی سنواتیپیش
  ریال 500.000    الحساب اختصاصی سنواتیعلی

  1.500.000  پرداخت اختصاصی سنواتی    پیش
  500.000    الحساب اختصاصی سنواتیعلی

  2.000.000    اختصاصی    الحسابپ و علی.اندوخته پ
  :در فروردین ماه عبارت است ازهای زیر فعالیت

  .ریال 1.000.000ابالغ بودجه اختصاصی به مبلغ ) 10/1
  1.000.000  اختصاصی     بودجه-جاری با خزانه

  1.000.000       اعتبار مصوب
  .ریال به حساب بانک تمرکز اختصاصی 200.000واریز مبلغ ) 12/1

  200.000  بانک تمرکز درآمد اختصاصی    
  200.000    درآمد اختصاصی   

  .ریال به حساب درآمد اختصاصی 150.000واریز مبلغ ) 14/1
  150.000  بانک تمرکز درآمد اختصاصی    

  150.000    درآمد اختصاصی   
  .ریال به حساب خزانه 350.000انتقال مبلغ ) 15/1

  350.000  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی    
  350.000    بانک تمرکز درآمد اختصاصی   

  .ریال به حساب خزانه توسط واحد تابعه مشهد 100.000دریافت اعالمیه مبنی بر انتقال مبلغ ) 16/1
  100.000  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی    : دفاتر مرکز)1

  100.000  جاری ازمحل اعتبار اختصاصی واحد تابعه   
  100.000  پرداختی از محل اختصاصی    : دفاتر محلی)1

  100.000    اختصاصی    پرداختبانک 
  100.000  بانک تمرکز اختصاصی    ) 2

  100.000      وصولیدرآمد اختصاصی 
  100.000  درآمد اختصاصی ارسالی    

  100.000    بانک تمرکز اختصاصی   
  100.000        جاری اختصاصی با واحد تابعه) 2

  100.000  درآمد اختصاصی   
  100.000        درآمد اختصاصی وصولی

  100.000  درآمد اختصاصی ارسالی   
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  .دریافت آن از خزانهریال و  200.000به مبلغ  1صدور درخواست وجه شماره ) 17/1
  200.000  اعتبار مصوب    ) 1

  200.000  بودجه اختصاصی   -جاری با خزانه
  200.000  بانک پرداخت اختصاصی    ) 2

  200.000    خزانه تمرکز وجوه اختصاصی   
  )کاال تحویل داده شد. (های سال قبلی به مرحله تعهد رسیدپرداختریال از پیش 800.000مبلغ ) 18/1

  800.000  هزینه از محل اعتبار سنواتی اختصاصی    
  800.000  بانک پرداخت اختصاصی   

  .پرداخت شد لوازمریال بابت خرید مواد و  50.000مبلغ ) 22/1
  50.000  هزینه از محل اعتبار اختصاصی    

  50.000  بانک پرداخت اختصاصی   
  .ریال بابت انجام تعمیرات 30.000پرداخت ) 23/1

  30.000  هزینه از محل اعتبار اختصاصی    
  30.000  بانک پرداخت اختصاصی   

  .ریال به حساب واحد تابعه در مشهد واریز شد 50.000مبلغ ) 24/1
  50.000  پرداخت سال جاری اختصاصی    پیش: دفاتر مرکزی

  50.000  بانک پرداخت اختصاصی   
  50.000       بانک پرداخت اختصاصی : دفاتر محلی

  50.000  دریافتی از محل اعتبار اختصاصی   
  .های سال قبل تسویه گردیدالحسابریال از علی 300.000مبلغ ) 26/1

  300.000  هزینه از محل اعتبار سنواتی اختصاصی    
  300.000  اختصاصی    الحساب سنواتیعلی

  .احتساب آن به هزینه قطعیریال از واحدهای تابعه مشهد و  50.000وصول صورت هزینه به مبلغ ) 30/1
  :مطلوب است

  50.000  هزینه از محل اعتبار اختصاصی    : دفاتر مرکزی
  50.000  پرداخت سال جاری اختصاصی   پیش

  50.000  اختصاصی     پرداختی از محل: دفاتر محلی
  50.000  بانک پرداخت اختصاصی   

ها و انتقال مازاد درآمد اختصاصی دفتر واحد تابعه، بستن حسابهای فوق در دفاتر روزنامه سازمان مرکزی و ثبت فعالیت
  .به سرجمع درآمد عمومی
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  :هابستن حساب
  900.000  الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش) 1

  700.000    درآمد اختصاصی   
  200.000  اختصاصی الحساب سنواتیعلی

  320.000        درآمد اختصاصی) 2
  70.000  اختصاصی    پرداخت بانک

  250.000  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی
  130.000        درآمد اختصاصی) 3

  130.000       اختصاصی هزینه از محل اعتبار
  1.100.000        الحساب سنواتیپرداخت و علیاندوخته پیش) 4

  1.100.000       اختصاصی هزینه از محل اعتبار سنواتی
  800.000        اعتبار مصوب) 5

  800.000  بودجه اختصاصی   -جاری با خزانه
  50.000        درآمد اختصاصی وصولی: دفاتر محلی

  50.000  درآمد اختصاصی ارسالی   
  100.000        وجوه اختصاصیدریافتی از : دفاتر محلی

  100.000  اختصاصی    پرداختی از وجوه
  :ثبت در دفاتر کل
  بودجه اختصاصی- جاری با خزانه   اعتبار مصوب  درآمد اختصاصی    بانک پرداخت اختصاصی

  200.000 1.000.000   1.000.000 200.000  200.000 ب320.000    50.000 200.000
  ب000800. م000800.   م000800. ب000800.  150.000 ب130.000    30.000 300.000

 50.000     100.000*          
  خزانه تمرکز وجوه اختصاصی   هزینه از محل اعتبار اختصاصی  450.000 450.000    ب70.000 000.70

        50.000    350.000 200.000  
   100.000    30.000  بانک تمرکز درآمد اختصاصی     

  200.000 450.000    50.000  350.000 200.000    اختصاصی سال جاریپ.پ
  ب000250. م000250.   ب0.00013 0.00013م   150.000    00050. 00050.

     350.000 350.000         
  هزینه از محل اعتبار سنواتی   الحساب اختصاصی سنواتیپ و علی.پ. ا       پرداخت اختصاصی سنواتیپیش

   800.000   2.000.000 900.000  اختصاصی سنواتیالحسابعلی    800.000 1.500.000
   300.000   م1.100.000 ب1.100.000  300.000 500.000    ب700.000 م700.000

  ب1.100.000 م1.100.000       ب200.000 م200.000     
              جاری از محل اعتبار اختصاصی تابعه

*100.000 100.000              
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  حساب مستقل وجوه امانی
  

ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط به منظور های مستقل امانی حساب وجوه سپرده بوده که دستگاهیکی از حساب
. دارندکسر و به حساب خزانه ارسال می حقوقیاز اشخاص حقیقی و  سپرده تضمیناتاطمینان از انجام امر خاصی در قالب 

بایست بعد از انجام شوند، میضمناً این مبالغ به جهت این که متعلق به دولت نبوده و به طور امانی در خزانه دولت نگهداری می
  .مسترد گردد مربوطتعهدات مبلغ 

های شرکت در مناقصه، سپرده شرکت در مزایده، سپرده حسن انجام کار و سپردهقالب توان در ها را میانواع سپرده
  .های قضایی نام بردسپرده
  

  هاو انتقال سپرده استردادعملیات مربوط به حسابداری دریافت، 
  

  :شود که عبارتند ازاستفاده میهایی که در این حساب مستقل سرفصل حساب
  خزانه تمرکز وجوه سپرده  -1
  دریافت وجوه سپردهبانک  -2
   بانک رد وجوه سپرده -3
  های دریافتیسپرده -4
  های استردادیسپرده -5
  تنخواه رد وجوه سپرده -6

  
  :مثال

مطلوب است با مدنظر قراردادی اطالعات . دهیمها را نشان میبا توجه به اطالعات زیر حسابداری مربوط به وجوه سپرده
  .و انتقال به سال بعد گیری مانده، های مربوطهپایان سال مالی حسابدر در دفاتر و سپس  ها آنمربوط نسبت به ثبت 

  .ریال سپرده از اشخاص حقیقی دریافت گردید 20.000مبلغ  1390در سال مالی  -1
  20.000  بانک دریافت وجوه سپرده    

  20.000    سپرده دریافتی
  .ماه به حساب خزانه انتقال پیدا نمودها در پایان این سپرده -2

  20.000  خزانه تمرکز وجوه سپرده    
  20.000  بانک دریافت وجوه سپرده

درخواست وجه نمود و مبلغ مربوطه  ریال از خزانه 2.000ها نسبت به دریافت سازمان دولتی برای استرداد سپرده -3
  .دریافت شد

  2.000  بانک رد وجوه سپرده    
  2.000  تنخواه وجوه سپرده
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مسترد گردید که البته همه این  ها آنهای دریافتی به صاحبان ریال از سپرده 6.000جمعاً مبلغ  90در یک سال مالی  -4
  .مبلغ از خزانه دریافت شده بود

  )60000 – 20000=  4000( 4.000  بانک وجوه سپرده    ) الف
  4.000  خزانه تمرکز وجوه سپرده

  6.000  های استردادی    سپرده) ب
  6.000    بانک رد وجوه سپرده

  :هابستن حساب
  6.000        های دریافتیسپرده) 1

  6.000    استردادیسپرده 
  2.000  تنخواه وجوه سپرده    ) 2

  2.000  خزانه تمرکز وجوه سپرده 
  14.000  های دریافتی    سپرده) 3

  14.000  خزانه تمرکز وجوه سپرده
  :ثبت در دفتر کل

  بانک دریافت وجوه سپرده   سپرده دریافتی  خزانه تمرکز وجوه سپرده    بانک رد وجوه سپرده
2.000 6.000    20.000 4.000  6.0001 20.000   20.000 20.000  
      م00014. 000143.  2.0002 16.000     4.000
  تنخواه وجوه سپرده      314.000 14.000م    6.000 6.000

  0002. 2.0002   سپرده استردادی        
        6.000 6.0001      
  :برای منزل مثال

  :هاابتدا مانده حساب. اطالعات زیر از دفاتر مستقل سپرده یک سازمانی به شرح زیر استخراج شده است
  12.000.000  تمرکز وجوه سپردهخزانه 
  12.500.000    های دریافتیسپرده

  ریال 500.000    بانک دریافت سپرده
  ریال 2.000.000    تنخواه رد سپرده

  ریال 1.300.000    بانک پرداخت
  ریال 700.000    سپرده استردادی

  :باشدها به شرح زیر میفعالیت
  .انتقال حساب بانک دریافت سپرده به خزانه -1

  500.000  وجوه سپرده     ه تمرکزخزان
  500.000    بانک دریافت سپرده

  .ریال سپرده حسن انجام معامله از شرکت آلفا 250.000دریافت  -2
  250.000  بانک دریافت وجوه سپرده    

  250.000    سپرده دریافتی
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از خزانه دریافت  ها آنمسترد ولی وجه  ها آندریافت وجه سپرده که در بهمن ماه از محل تنخواه رد سپرده به صاحبان  -3
  .نشده است

  700.000  بانک رد وجوه سپرده    
  700.000  خزانه تمرکز وجوه سپرده

  700.000  سپرده دریافتی    
  700.000    های استردادیسپرده

دیده و مبلغ ریال سپرده یکی از مشتریان مسترد گر 500.000ریال از یکی از مشتریان دریافت و  1.200.000مبلغ  -4
  .ریال مسترد شده از خزانه دریافت شد 500.000

  1.200.000  بانک دریافت وجوه سپرده    
  1.200.000    سپرده دریافتی

  )بابت آزاد سازی(    500.000        های استردادیسپرده
  500.000    بانک رد وجوه سپرده

  500.000        وجوه سپرده ردبانک 
  500.000  خزانه تمرکز وجوه سپرده

  .بانک دریافت سپرده کالً به خزانه واریز شد -5
  1.450.000  خزانه تمرکز وجوه سپرده    

  1.450.000  وجوه سپرده دریافتبانک 
  .های الزم در دفاترانجام ثبت: مطلوب است
  :هابستن حساب

  200.000  تنخواه رد وجوه سپرده    
  12.750.000      سپرده دریافتی

  2.000.000    وجوه سپرده ردبانک 
  12.750.000  خزانه تمرکز وجوه سپرده

  
  بانک دریافت وجوه سپرده    سپرده دریافتی  خزانه تمرکز وجوه سپرده    بانک رد وجوه سپرده

  500.000 م500.000   م12.500.000 700.000  700.000 م12.000.000    500.000 م1.300.000
700.000    500.000 500.000  500.000 250.000    250.000   
500.000    1.450.0005    1.200.000    1.200.000   

 ب1.450.000 م1.450.000   12.750.000 ب12.750.000  ب12.750.000 12.750.000   ب0002.000. 0002.000.
               
  های استردادیسپرده    تنخواه رد سپرده       
  700.000 م700.000    م2.000.000        
  500.000 500.000    2.000.000 ب2.000.000       
            1.200.000 1.200.000  

  هوزج نایاپ
  دیشاب قفوم



 

 مادسیج
 

 نینو یریادگیبه  یپنجره ا ،جیمادس

 

مفهوم  اشاره  نیا در باشد. یم رانیدهکده علم و دانش ا یبه معنا یو در مفهوم بوم ییدانا فتهیش یبه معنا madsageمخفف کلمه  جیمادس

 باشد. ی( مرانیاقوام ا نیاز اول یکیکشورمان( و ماد ) یبایز یاز روستاها یکی) جیبه دو کلمه س

در  ،هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران یو دسترس یعلم شرفتیبا هدف بهبود پ( IRESNET) جیمادس یژوهشپ -شیشبکه آموز 

دانش آموخته رشته  یرضا محمود یارشد جناب آقا ینامه کارشناس انیاز طرح پا جیمادس هی.  هسته اولفضای مجازی ایجاد شده است

باشد، بر گرفته  یمهر البرز م یمعاون دانشگاه مجاز یدکتر عباد یاستاد گرانقدر جناب آقا  ییکه با راهنما تهراندانشگاه  یآموزش تیریمد

 . شده است
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