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 :سرفصل های مقاله 

 حسابداری دولتی چیست؟ •
 چرا به حسابداری دولتی نیاز داریم؟ •
 اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی •
 وظایف حسابداری دولتی •
 قوانین حاکم بر حسابداری دولتی در ایران •
 بودجه چیست؟ •
 هاای در مورد هزینهاهمیت اعمال کنترل بودجه •
 های مستقل در حسابداری دولتی لزوم نگاهداری حساب •
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 حسابداری دولتی چیست؟ 

پردازد آوری اطالعات مالی و حسابداری سازمان دولتی می ای از علم حسابداری است که به جمعشاخه
های مربوط ب هر ارگان ها و بودجهمهتا بتوان با استناد بر آن تصمیمات صحیحی درزمینٔه ی برنا

 .دولتی گرفت

بندی، وتحلیل، ثبت، طبقهدیگر، حسابداری دولتی عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیهعبارتبه
های دولتی که با رعایت قوانین و مقررات های مالی سازمانتلخیص، گزارش دهی و تفسیر فعالیت

  .شودسابداری دولتی انجام میمالی و اصول و موازین متداول ح

 چرا به حسابداری دولتی نیاز داریم؟ 

 .شوندآوری میها برای رفع این نیازهای جمعحساب مالی سازماناصواًل صورت

های باشند که محدودیتهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی میدولت و سازمان :نیاز قانونی -1
ها ایجاد های مالی برای آنها و صورتو محتویات حساببندی اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه 

 .نمایدمی 

خصوص های دولتی، بهقوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمان :نیاز نظارتی -2
های مذکور، به اطالعات کافی نیاز عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمان 

 .دارند

  

گیری و اجرای عملیات به نحو ریزی، تصمیممنظور برنامههای دولتی بهمدیران سازمان :ز اطالعاتی نیا -3
 .موقع و سریع نیاز دارندهای بهمطلوب و مناسب به اطالعات و گزارش

 :اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی 

های مالی مؤسسات دولتی و فعالیت حاکمیت و نظارت قوانین و مقررات هر کشور بر انجام و ثبت 
عنوان لوازم و ابزارهای اصلی حفظ وجوه و منافع عمومی(. الزم االتباع بودن این قوانین و مقررات )به

شده حسابداری، یکی دیگر از موارد افتراق حسابداری دولتی با ها بر اصول و موازین پذیرفتهتقدم آن 
 .حسابداری بازرگانی است

أسیس، اداره و انحالل مؤسسات بازرگانی نیز باید در قالب قوانین و مقررات تجاری و علی رقم آنکه ت
مالی هر کشور انجام شود، ولی اصواًل مؤسسات مذکور جهت نمایاندن عملکرد و وضع مالی خود از 

 .نمایندشده حسابداری تبعیت می اصول و موازین پذیرفته
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های ها در حسابها و تودیع آندها و سایر دریافتدر حسابداری دولتی، جهت وصول و کنترل درآم
ها، انجام معامالت، تنظیم و اجرای قراردادها، تنظیم ها و سایر پرداختبانکی مخصوص، انجام هزینه 

های مستقل، نحوه تخصیص و مصرف منابع ها، نگاهداری حسابها و رسیدگی به آناسناد و حساب
طورکلی انجام مراحل مختلف امور های عمرانی و بهها و طرحهای مستقل، نحوه اجرای برنامهحساب

 .باشدمالی، رعایت قوانین و مقررات و تشریفات مصوب بخصوصی الزامی می

 :وظایف حسابداری دولتی 

در حسابداری دولتی، قوانین و مقررات عالوه بر نظارت و حاکمیت بر عملیات حسابداری و مالی، 
حسابان، مدیران و مسئوالن مالی واداری های ذیف و مسئولیتکننده اختیارات، وظایتعیین

های دولتی نیز هستند. در مؤسسات بازرگانی معمواًل وظایف و اختیارات کارکنان توسط سازمان
ها در اساسنامه مؤسسه که به مدیره و ضوابط کلی حاکم بر روابط کارکنان و اداره آنمدیران و هیئت

های دولتی، حدود شود. در سازمانن سهام رسیده است، مشخص میتصویب مجامع عمومی صاحبا
موجب قوانین و مقررات یا از طریق طور مستقیم بههای کارکنان یا بهوظایف، اختیارات و مسئولیت

گردد. کارکنان دولت ممکن است به ها را به رسمیت شناخته است تعیین میمراجعی که قانون آن
مصوب، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و تخلف از قوانین و علت قصور در انجام وظایف 

 .مقررات عمومی دولت، تعقیب، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات شوند

باشند، حتی در های اساسی برای حسابداری دولتی میقوانین و مقررات، ایجادکننده محدودیت 
اند، نشدهی تا زمانی که تغییرنیافته یا اصالحشده حسابدارصورت تباین و تضاد با اصول پذیرفته

های که مقررات مالی کشور اصل منظور شدن استهالک برای داراییاالجرا هستند. مثاًل درصورتیالزم
 .های دولتی را تجویز ننماید، از اجرای اصل مذکور الزامًا باید چشم پوشیدثابت سازمان

 :قوانین حاکم بر حسابداری دولتی در ایران 

در ایران، برخی اصول قانون اساسی در خصوص امور مالی، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان 
های ها و دستورالعملنامهوبودجه، قانون بودجه ساالنه کشور، آیینمحاسبات کشور، قانون برنامه

عملیات اجرایی مربوط به قوانین مذکور و برخی از قوانین و مقررات مالی دیگر حاکم و ناظر بر 
 .های دولتی استحسابداری سازمان

اصول پنجاه و یکم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقررات کلی مربوط به تهیه 
ها را بیان های دولت و نحوه حسابرسی آنها و پرداختها، دریافتو تصویب بودجه، وضع مالیات 

 .کندمی 
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ریزی و انجام و ثبت ریزی، بودجهعالوه بر قانون اساسی که در آن اصول و مقررات کلی ناظر بر برنامه
صورت های دولتی مقرر گردیده است. در قانون محاسبات عمومی، بههای مالی سازمانفعالیت 

ی  های دولتی، نحو وصول و ثبت درآمدهاتر، نحو تهیه و تصویب و اجرای بودجه سازمانجزئی
داری کل، مقررات و تشریفات و  های خزانهها به حسابهای دولت و تحویل آنعمومی و سایر دریافت

های مالی بندی و گزارش دهی فعالیت مراحل الزم برای مصرف اعتبارات، نحو انجام، ثبت، طبقه 
دولتی  ها، نحو انجام معامالت های بانکی مخصوص برای پرداختهای دولتی، افتتاح حسابسازمان

 .شده استهای دولتی مشخصهای مالی سازمانها و صورتو چگونگی تنظیم حساب 
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در قانون دیوان محاسبات کشور اهداف، وظایف، اختیارات، سازمان و تشکیالت دیوان محاسبات 
های دولتی، نحو حسابرسی درآمدها و های مالی سازمانکشور در ارتباط با کنترل عملیات و فعالیت 

ه مجلس ها و نیز تهیه و تدوین گزارش ترفیع بودجه و ارائه آن بسایر منابع تأمین اعتبار و هزینه
شورای اسالمی، تعیین گردیده است. سایر قوانین و مقررات مالی نیز شامل ضوابط مربوط به 

 .های دولتی استها و انجام و ثبت عملیات مالی و اجرای بودجه سازمانها و پرداختدریافت 

 ای در حسابداری دولتیلزوم تهیه و اجرای بودجه و اعمال کنترل بودجه-

های دولتی لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل اصلی سازمانهای یکی از ویژگی 
ای عبارت است از مقایسه درآمدها و سایر وجوه است. کنترل بودجه (Budgetary control) ایبودجه
طرف و شده در بودجه مصوب ازیکبینی شده یا درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار پیشوصول 

های سازمان (Appropriations) یا اعتبارات مصوب (Expenditures) شدههای انجاممقایسه هزینه
ای برای حصول اطمینان از اجرای صحیح بودجه دیگر، در کنترل بودجهعبارتدولتی از طرف دیگر. به

های مصوب، درآمدها ها و طرحها و فعالیتمصوب و تشخیص علل انحرافات عملیات واقعی با برنامه
ای یکی از ضروریات شود. کنترل بودجهشده تطبیق داده میبینیهای واقعی با ارقام پیش ینهو هز

سیستم حسابداری دولتی و متقاباًل سیستم حسابداری دولتی مبنا و اساس تهیه و تنظیم بودجه، 
ه ای که بباشد. در حسابداری دولتی کنترل بودجهای و اجرای صحیح بودجه میاعمال کنترل بودجه

شده و اعتبارات مصوب در بینیجنب اجرایی بودجه ارتباط دارد، اساسًا از طریق ثبت درآمدهای پیش 
شوند و یا از طریق ثبت آماری های معمولی نگهداری میای که عالوه بر حسابهای بودجهحساب

دوطرفه ها در دفاتری که خارج از سیستم حسابداری اعتبارات مصوب، تعهدات قطعی نشده و هزینه 
 .شوند، اعمال گرددهای دولتی نگاهداری میسازمان

 

 

 بودجه چیست؟ 

های دولتی برای یک سال مالی است و یکی از برنامه مالی دولت و سازمان بودجه، عالوه بر آنکه
بندی رود، پایه و مبنای طبقه ابزارهای نظارت قوه مقننه و مردم بر عملیات دولت به شمار می

های دهد. از سوی دیگر، از حسابداری دولتی برای ثبت فعالیت نیز تشکیل می  های دولتی راحساب
ای و تهیه اطالعات الزم برای تنظیم بودجه استفاده مالی مربوط به اجرای بودجه، اعمال کنترل بودجه

 .شودمی 

  

لت اجازه در ایران، در قانون بودجه ساالنه کل کشور، ضمن تصویب درآمدها و سایر منابع مالی، به دو
شود که درآمدهای عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار در سال مالی اجرای بودجه را برابر داده می
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ها و مؤسسات دولتی و سایر اعتبارات های وزارتخانهقوانین و مقررات مربوط وصول کند و هزینه
جه تعهد نماید و با مصوب را در حدود درآمدهای وصولی و سایر منابع تأمین اعتبار ارسال جاری بود

 .رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت کند

  

کنندگان خدمات خود درآمدی وصول ها و مؤسسات دولتی ایران از دریافت نظر به اینکه وزارتخانه
ها معمواًل شامل اعتبارات مصوبی است که از محل درآمدهای عمومی ی این سازمانکنند، بودجهنمی

شود درآمدهای عمومی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول می شده است.دولت تأمین 
داری کل متمرکز گشته بعد از تصویب و ابالغ بودجه با توجه به اعتبارات های خزانهو در حساب

ای، اعتبارات مصوب، منظور اعمال کنترل بودجهگیرد. بههای مذکور قرار میمصوب در اختیار سازمان
ها، فصول و ها، فعالیت ها، طرحهای دولتی موردبحث، باید بر اساس برنامهغ به سازمانبعد از ابال

ها با ای در دفاتر حسابداری ثبت شود تا مقایسه آنهای بودجهبندیمواد هزینه و سایر طبقه
 .اند، میسر گرددها در دفاتر ثبت گردیدهبندیشده که طبق همان طبقههای انجامهزینه
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 :ها ای در مورد هزینه اعمال کنترل بودجه اهمیت  

مراتب بیشتر از درآمدها ها بهای در مورد هزینهدر حسابداری دولتی، اهمیت اعمال کنترل بودجه
است، زیرا تنها شرط الزم و کافی برای وصول درآمدها وجود قوانین و مقرراتی است که این امر را 

دیگر، در صورت تجویز قانون، عبارتبودجه مصوب. بهبینی درآمدها در نماید، نه پیشتجویز می
بینی یا عدم نظر از پیشتوانند نسبت به وصول درآمد از منابع خاص، صرفهای دولتی می سازمان

 .بینی آن در بودجه مصوب، اقدام نمایندپیش 

  

مالی و  های دولتی ممکن است به علت تغییر قوانینمیزان درآمدهای وصولی توسط دولت و سازمان
مالیاتی، شرایط اقتصادی کشور، میزان سودبخش خصوصی و شرایط حاکم بر بازارها و قراردادهای 

شده در بودجه کمتر یا بیشتر باشد؛ بنابراین، قانون بودجه بینی المللی، از درآمدهای پیشبین
درآمدهای  ای در موردکند و کنترل بودجهتوجهی برای وصول درآمدها ایجاد نمیمحدودیت قابل 

 .ای دارددولت صرفًا جنبه مقایسه

  

های دولتی در سال مالی اجرای بودجه، عالوه بر آنکه طبق مقررات مشروط های سازمانانجام هزینه
کفایت درآمدهای وصولی و سایر منابع تأمین اعتبار است، مستلزم رعایت دو شرط الزم و کافی نیز به

 ها،طرح ها،برنامه از یک هر  برای «ها از اعتبارات مصوبوز هزینهتجا عدم»اند از باشد که عبارتمی 
 در که اعتبارات مصرف برای «مصوب قانونی تشریفات و مقررات رعایت» و هزینه مواد و هافعالیت 
 .گرددمی  تلقی هاهزینه مورد در ایبودجه کنترل  اعمال به دولتی هایسازمان کلیه الزام همان حقیقت

  

 :های مستقل در حسابداری دولتی اری حساب لزوم نگاهد 

هایی که از محل درآمدهای ها و فعالیتمنظور تفکیک برنامههای مستقل بهلزوم نگهداری حساب
های اساسی حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی شوند، یکی از تفاوت خاصی تأمین مالی می 

ها و منابع مالی که برای اجرای داراییاست. هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر 
شده ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص دادهبرنامه

آورد که خود شامل انواع است. هر حساب مستقل، واحد حسابداری و مالی مستقل را به وجود می
 .های دائمی و موقت استحساب
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شود. این تقل، از تاریخ ایجاد، به مقاصد و مصارف خاص ارتباط داده میمنابع مالی هر حساب مس
های یک برنامه یا طرح مشخص یا انجام عملیات جاری و عادی یک مقاصد ممکن است تأمین هزینه

مصرف گذاری جهت تحصیل درآمدی باشد که برای تحقق هدفی معین قابل سازمان دولتی و یا سرمایه
المنفعه و یا خدمات خاص از افرادی معین نیز ممکن است مقاصد می و عاماست. ارائه خدمات عمو

 .موردبحث را تشکیل دهد

  

های منفک و های مالی جداگانه و گروه حسابای از فعالیتهر حساب مستقل معمواًل شامل مجموعه
باشد. ط به آن میهای مربوها، ارزش ویژه، درآمدها و هزینهها، بدهیخود تراز برای ثبت انواع دارایی

کند و های هر دوره مالی مازاد یا کسری همان دوره را ایجاد میالتفاوت درآمدها و هزینهمابه
ها در پایان هر دوره مالی معادل ارزش ویژه حساب مستقل است که ها و بدهیالتفاوت داراییمابه

ایی است که برای مقاصد معین در هشده )مازاد تخصیص نیافته( و اندوختهاساسًا شامل مازاد انباشته
 .شده استنظر گرفته

  

ای متضمن درآمدهای های بودجههای عادی حسابهای مستقل عالوه بر حسابدر برخی از حساب
شود. در این صورت، شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده نیز نگاهداری میبینیپیش 
ها معادل ها و اعتبارات مصوب و اندوختهشده با بدهیبینی ها و درآمدهای پیش التفاوت داراییمابه

های ای حساب مستقل خواهد بود. در پایان هرسال مالی، بعد از بستن حسابمازاد انباشت بودجه
ای، مازاد انباشته یا کسری واقعی حساب مستقل به دست خواهد های بودجهدرآمد و هزینه و حساب

 .آمد

  

 


