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 چکیده 

 کیاست و هر شرکت به حداقل  یاتیمال یهاها در امور بودجه و روند اظهارنامهسازمان ریناپذ ییجدا یبخش یدولت یحسابدار

در مورد کنترل بودجه  یریگ میو تصم یزیبرنامه ر ندها،یفرآ نیا یاز اجرا یدارد. هدف اصل ازیامور ن نیا یبرا یحسابدار دولت

شود که در آن، حسابدار دولتی اسناد مالی را برای ارائه به دولت بررسی حسابداری دولتی به مجموعه کارهایی گفته می . است

های مالیاتی برای تأیید صحت اطالعات آنها، تا تحقیق حساب دهند از بازرسیکند. کارهایی که حسابداران دولتی انجام میمی

های مالیاتی هایی از کارهای متخلفانه یا بدهکاریهای دولتی مختلف برای پیدا کردن نشانههای مالی سازماندر مورد حساب

 به  مفهوم و ارکان حسابداری  دولتی  پرداخته شده است .در این مقاله  .   است

:کلیدی گان واژ  

حسابرسی  حسابداری دولتی ،  مالیات ،   

 مقدمه 

نظور تصمیم ه مخانه ها و موسسات دولتی را ب های وزارت حسابداری دولتی نظامی است که اطالعات مالی مربوط به فعالیت

بندی، تلخیص  گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه ساالنه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه

  و گزارش می نماید

ه کنترل بودجه و منابع مالی ک در تعریف باال تاکید بر برنامه های مصوب ساالنه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آن    

 .دولتی است بداریدولت از اصول بنیادین حسا

لوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب ساالنه و نیز ج

 کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است



 
ای  ستم به صورت قابل مالحظهآخر قرن بیه توسعه یافته در دوده انی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهایمب

ای حسابداری و گزارشگری مالی ه بیست و یکم را در شرایطی آغاز کردند که نظامتحول یافته است. این قبیل کشورهاقرن 

اند یا خواهند گذاشت. مبانی نظری جدید حسابداری  های این قرن طراحی و به مورد اجرا گذاشته جدیدی متناسب باویژگی

است، مسؤولیت پاسخگویی راکماکان خیرکشورهای پیشرفته ه اعلمی بیست سال هقفی بی وها تی که حاصل مطالعات و تالشهدول

نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی محسوب داشته و با تأکیدبیشتری مورد توجه قرار داده است. به همین  کجزء الینف

 ستفادهاهای محیط فعالیتهای از نوع دولتی و بازرگانی ونیازهای  های گزارشگری مالی دولتی با رعایت و یژگی دلیل هدف

ولیت پاسخگویی تدوین گردیده است. کشورهایی نظیر امریکا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و کانادا از جمله ه مسئبر پای کنندگان

خیرمطالعات و تحقیقات کافی در حسابداری دولتی انجام داده و بر اساس نتایج این ه اکشورهایی هستند که در دوده

اند. به عنوان مثال هیأت  ری و گزارشگری مالی دولتی مورد عمل خود ایجاد کردهمطالعات،تغییر و تحول الزم را در نظام حسابدا

جایگزین حسابداری)حسابداری دولت) ١٩٨٤تدوین استانداردهای که در سال  GASB فهومی ه مگردید، با تصویب و ابالغ بیانی

دولتی  ٢ت عنوان )ک تحیه شمار NOGA(« ولیت پاسخگویی ئمبتنی برمس،اولین چارچوب نظری «هدفهای گزارشگری مالی

) GASBرا در امریکا بنیان نهاد. پس از ) مرکب ازنمایندگان  ١٩٩٠هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت که در سال 

)فدرال) ٣داری ) دیوان محاسبات،خزانه FASAB(  کی همفهومی شماره وسازمان مدیریت و بودجه تشکیل گردید، با انتشار بیانی

مبانی نظری حسابداری ه در زمین یت پاسخگویی را ارائه کرد. همزمان با مطالعاتی کهئولرچوب نظری مبتنی برمسن چال تریکام

قانون مدیران ارشد »)بنیادی نظیر  ٤و قانون نتایج و عملکرد )«  ١٩٩٠دولتی صورت میگرفت، تصویب قوانین و مقررات در سال 

الزم را برای تصویب بیانیه « )دولت ٥« )و قانون اصالح مدیریت دولت«  ١٩٩٣)در سال  ٦)یها ١٩٩٤در سال زمینه«مالی

( فراهم کرد تا با اجرای عملی آن تحولی عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی ایجاد ٣٤شمارة 

.[٢]گردد  

   

تجارت و یا سیستم  که تمدن ها مشغول، سیستم ضبط و جمع بندی معامالت تجاری و مالی است. تا زمانی دولتی  حسابداری

های سازمان یافته دولت بوده اند، روش های نگهداری سوابق، حسابداری و ابزارهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است. 

برخی از نخستین نوشته های شناخته شده کشف شده توسط باستان شناسان، گزارش های مربوط به سوابق مالیاتی باستانی در 

سال قبل از میالد مسیح برمی گردد. مورخان فرض  ٢٠٠٠تا  ٣٣٠٠وح های سفالی از مصر و بین النهرین است که قدمت آن از ل

 می کنند که دلیل اصلی توسعه سیستم های نوشتاری ناشی از نیاز به ثبت معامالت تجاری است

 مطالعه ادبیات 

که توانسته است به تنهایی نظام  حسابداری و گزارشگری های مالی دولت های ایالتی و حکوکت های محلی  نظیر  ٣٤بیانیه

نها شرح آژگی هایی به شرح زیر برخوردار است که در مورد هر یک از ک تحول بنیادی برخوردار کند از ویشهرداری ها را از ی

 مختصری ارائه میگردد .

 یه و تحلیل مدیریت گزارش تکمیلی بحث و تجز



 
این گزارش که جایگزین نامه مدیریت سابق گرد یده است از زمره ی اطالعات تکمیلی ضروری تلقی میشود  و حاوی تجزیه و 

تحلیل معقولی از وضعیت مالی دولت مبتنی بر محتوای اطالعات صورت های مالی واحد گزارشگر است .این گزارش که باید به 

تهیه و قبل از صورت های مالی اساسی قرار گیرد برای مدیریت شرایطی فراهم می نماید که سیمای  صورت ساده و قابل فهم

 وضعیت مالی واحد گزارشگر را از طریق ارائه اطالعات ضروری زیر ترسیم کند :

 الف(تحلیلی از صورت های مالی 

گزارشگر اصلی ب(مقایسه ی صورت های مالی سال جاری و گذشته در سطح دولت به عنوان واحد   

تحلیلی از شرایط کلی وضعیت مالی که به استفاده کنندگان در تعیین اینکه وضعیت مالی بهار یا بدتر شده است کمک ج(

 میکند .

 د(تحلیلی از تغییرات با اهمیت درمانده منابع مالی .

 ه(تحلیلی از مقایسه ی بودجه اولیه و بودجه ی اصطالحی و نتایج واقعی 

[٣]ز(ارائه صورتی از حقایق و تصمیمات و شرایط ناخته شده ای که وضعیت مالی را تحت تاثیر قرار داده است   

 اساس ضمانت در حسابداری دولتی

شوند ابداری ثبت می شوند که فراگیر میدر اساس ضمانتی کامل حسابداری دولتی، درآمدها مواقعی بازشناسی و در دفاتر حس

این ماخذ موقع فراگیری یا شکل گیری درآمد، موقعی است که درآمد به صورت صریح معین می شود یا  یا شکل می گیرند. در

دستیابی  لکه زمانپیروی امتداد خدمات ایجاد می شود. در نهایت زمان دریافت وجه در این شیوه مورد مالحظه قرار نمی گیرد ب

دارد. همچنین در این ماخذ زمان تفکیک و درج هزینه، زمان تولید یا شکل گیری درآمد در بازشناسی و درج آن ارزش و اعتبار 

یا شکل گیری هزینه ها می باشد و زمانی که محصولی استرداد یا عملی صورت می گیرد برابر بهای تمام شده کاال استرداد شده 

 .[٤] یا عمل انجام گرفته شده، بدهی پرداختنی تولید می شود

 

ولتیمتداول ترین نوع حسابداری د  

یکی از متداول ترین اقسام حسابداری دولتی، حسابداری خزانه می باشد. همانگونه که مستحضرید کنش های دولت خیلی 

مختلف است و انحصاری های قانونی و مالی فراوانی دارد. در این صورت کنش های دولت بایستی تحت این انحصاری ها صورت 

حسابرسی به کلیه مفروضات مالی در یک مقیاس حسابداری مقدور نخواهد بود. در گیرند. بدین علت است که در قسمت دولتی 

این صورت این نوع حسابرسی در بخش های متمایزی انجام می گیرد که یکی از این بخش حسابداری خزانه می باشد. در 

در قسمت دولتی معامالت  شرایطی که در قسمت خصوصی کلیه حسابرسی ها فقط در یک بخش حسابداری انجام می گیرند. ولی

 .به واسطه بخش های مجزا برآورد می شود



 
دسته نظیر خزانه دولتی،  ٣دسته گروه بندی می شوند. این  ٣خزانه ها در بخش حسابداری دولتی به  GAAP براساس اصول

 [٤]دخزانه اختصاصی و خزانه اعتباری می باش

 مبانی حسابداری دولتی 

 مبنای نقدی

نقدی، درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوط به حساب در حسابدار ی 

منظور می شود. در این مبنا تحقق یا قطعی شدن درآمد و تعهد یا وقوع هزینه که معموالً از آثار دریافت یا ارائه کاال و خدمات 

رد نمی یابد. زیرا شرط اصلی برای ثبت درآمدها و و صول آنها و برای ثبت هزینه است، در امر شناخت درآمدها و هزینه ها مو

ها پرداخت آنها محسوب می شود. صورت های مالی که با حسابداری نقدی تنظیم می شود، معموالً فاقد حسابهای دریافتنی و 

 . پرداختنی است

 مبنای تعهدی

در حسابداری تعهدی، درآمدها در سال انجام خدمات یا فروش کاالها به حساب منظور می شود )اگرچه وجوه نقد حاصل از 

فروش کاالها و خدمات مذکور در سال های مالی قبل یا بعد از فروش دریافت شود( و هزینه ها در سال دریافت کاالها و خدمات 

گرچه بهای کاالها و خدمات مزبور در سال های مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت و ایجاد تعهد به حساب منظور می گردد )ا

شود .( به عبارت دیگر در این مبنا، صرف نظر از انجام یا عدم انجام هرگونه دریافت و پرداخت، درآمدها در دوره تحقق و هزینه 

 .ها در دوره تحمل یا وقوع ثبت می گردد

 مبنای تعهدی تعدیل شده

 » داری تعهدی تعدیل شده، شناخت و ثبت درآمدها در حسابها در دوره مالی انجام می شود که در آن دوره درآمددر حساب

است منظور از آماده و در دسترس بودن درآمدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی « آماده، دردسترس و قابل اندازه گیری

به ترتیبی که پرداخت بدهی ها و تعهدات دوره جاری از محل درآمدهای ست، جاری یا مدتی کوتاه بعد از پایان دوره جاری ا

آن است که مبلغ ریالی آنها را بتوان با دقت کافی جهت ثبت « قابل اندازه گیری بودن درآمدها»مذکور میسر باشد. مفهوم 

تعهد و بدهی قابل پرداخت بابت هزینه تعیین نمود. در این مبنا هزینه ها معموالً در دوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که 

 .ایجاد می شود، در حساب ها منظور می گردند

 مبنای نقدی تعدیل شده



 
ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده  در این مبنا،

هزینه ها زمان پرداخت تعهدات ناشی از دریافت کاالها و خدمات، صورت می گیرد. به عبارت دیگر درآمدها زمان وصول و 

[٥.]شناسایی و ثبت می شود . 

 

 انواع بکارگیران گزارشات حسابداری دولتی

 بکارگیران داخلی یا درون سازمانی

بکارگیران داخلی اشخاصی هستند که در درون تشکیالت مشغول به فعالیت می باشند و به مفروضات و داده های مالی 

دستیابی دارند اما جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی  اعالم های حسابداری دولتی را به کار می گیرند. نظیر مدیران 

 شرکت ها، حسابرسان داخلی و مسئوالن برنامه ریزی.

خارجی یا برون سازمانی  بکارگیران  

از دیگر انواع بکارگیران گزارشات حسابداری دولتی می توان به این مورد نیز اشاره نمود. اشخاصی می باشند که  در درون 

تشکیالت مشغول به کار نیستند اما با توجه به مسئولیت های قانونی مطابق با ضوابط و آیین خلق شده حق به کارگیری 

از مفروضات و معلومات را دارند و چنانچه بخواهید به این شرکت رجوع نمایید، مدیران وظیفه دارند معلومات را در 

 دسترس شما قرار داند. نظیر نمایندگان مجلس شورای اسالمی، حسابرسان مستقل و یک یک اشخاص .]٦[

 انواع تنخواه گردان در حسابداری دولتی

 تنخواه گردان در حسابداری دولتی به اقسام متنوعی تسهیم می شود که دربردارنده موارد زیر می باشند:

 تنخواه گردان خزانه

سندی که در گرو بانک مرکزی واقع شده است و در حساب درآمد همگانی واقع است که از طریق قانون احتمال به کارگیری از 

 میزان مشخصی از آن در سال مالی برای برطرف نمودن احتیاجات خزانه حکومت اقتصادی وجود دارد.

 تنخواه گردان استان

تنخواه گردان استان بُعدی است که خزانه از محل سند تایید شده برای تکوین امکانات مالی ضروری در پرداخت مخارج 

 های جاری و آباد سازی در دسترس نماینده خزانه استان ها قرار می دهند 

  رییگ جهینتخالصه و 



 
های باالتر، نیاز به یک نوع هر سازمانی برای ثبت و ضبط رویدادهای مالی و ارائه گزارش به مدیران خود یا سازمان 

 .های دولتی و بخش عمومی استحسابداری دارد که حسابداری دولتی مختص سازمانسیستم 

های ها متفاوت است. سازمانحسابداری و حسابرسی دولتی وظایفی را بر عهده دارد که با حسابداری در سایر بخش

گزارش دهند. عالوه بر بخش عمومی و مدیران آنها بر حسب قانون وظیفه دارند تا فعل و انفعالت مالی خود را ثبت و 

دهی مالی در قبال شهروندان اهمیت بیش از پیش آن امروزه توجه به استانداردهای پاسخگویی، شفافیت و گزارش

در این مقاله به کلیات  .کندپیدا کرده است. حسابداری دولتی سیستمی است که رسیدن به این موارد را تسهیل می

 و اهمیت حسابداری دولتی پرداخته شد  .

 منابع

  مهد،بهمنی و باغبانی،تهمینه؛ اثر محافظه کاری حسابداری و مالکیت دولتی و اندازه شرکت و نسبت های 

Sid.irبنی ۱ .  

.۱۳۸۸آبان ۲۴اهرمی بر زیان دهی شرکت ها،     

۷۸طباطبایی ؛مسئولیت پاسخگویی و تحوالت حسابداری دولتی،تابستان . باباخانی،جعفر،استاد دانشگاه عالمه ۲  

(۳۴موضوع بیانیه  GASB) 

۷۸باباخانی،جعفر،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ؛مسئولیت پاسخگویی و تحوالت حسابداری دولتی تابستان  .۳  

(   ۳۴موضوع بیانیه  GASB) 

۴/۷/۲۰۲۱ فرداد، افزار نرم هیریتحر میت ؛  http://accountancy60.blogfa.com/post/91 ۴.  

۴/۷/۲۰۲۱ فرداد، افزار نرم هیریتحر میت ؛ http://accountancy60.blogfa.com/post/91 ۵.  

 Blog.finto.ir ۶ .  
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