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 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

 كميته حسابداري تعهدي مديرت امور مالي

آزاده كرداني: تهيه و تنظيم   



  بنام خدا
  

هاي علوم پزشكي دركشور وظيفه مهم و خطير آموزش ، بهداشـت و درمـان بـا گسـتردگي ، تنـوع و       دانشگاه
در شش حوزه پشتيباني، بهداشـت، درمـان، آمـوزش، دانشـجويي فرهنگـي و      (پراكندگي واحدهاي تحت پوشش 

همـه ايـن   . د را عهده دار مي باشد كمترتوسعه يافته و محروم هستن نقاط استان كه بطور عمده يدر اقص) وهشيپژ
ـ   موارد بيانگر تنوع و پيچيدگي مديريت دردانشگاه موقـع و  ه هاست كه درنهايت مي بايد با برنامه ريزي صـحيح و ب

دستيابي بـه اهـداف نظـام     هاي بهداشتي و درماني براي تقاء شاخصص بهينه منابع موجب توليد سالمت و اريتخص
  .برنامه هاي پنج ساله و چشم انداز بيست ساله گردد مقدس جمهوري اسالمي درغالب 

برنامه ريزي طالعات و آماردقيق و كافي است و موقع دراختيار داشتن اه بديهي است الزمه تصميم گيري درست و ب
  .و تقسيم بهينه منابع نيز بدون اطالعات صحيح امكان پذير نخواهد بود

ات و اطالعات مورد نيـاز مـديران   اساسي و مهمي درتوليد گزارش سيستم هاي حسابداري و مالي نقش استادراين ر
ف يايفا مي نمايد و اگر برپايه اصول علمي بنا شده باشد همچون مشعلي روشن فرا روي مديران در مسير انجام وظـا 

  .قرار خواهد گرفت 
از مديران و بهره برداران ها توان و ظرفيت پاسخگويي به ني هاي مالي دانشگاه رجاء واثق دارد درحال حاضر سيستم

هاي آن  همراه با اصول علمي حسابداري متناسب با پيشرفت كارگيري ابزار و تكنولوژي روزرا ندارد و قادر نبوده با ب
  .اطالعات و گزارشات قابل قبولي را ارائه نمايد

ها بوده  م مالي دانشگاههاي اخير يكي از دغدغه هاي فكري مسئولين ارشد وزارت متبوع اصالح ساختار نظا در سال
كه با درك خردمندانه مبادرت به تغيير رويكرد حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي و قيمت تمام شده  نموده اند 

  .هاي اساسي نيز درهمين زمينه برداشته اند و تاكنون گام
هـاي   اقدام به اصـالح سيسـتم   ،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با اعتقاد راسخ و احساس ضرورت شديد

 يي كردن برنامه هاي نظام نوين مـالي را بعمـل آورده و از ابتـدا   يمنظور اجراه و بسترهاي الزم بحسابداري نموده و 
ود پاره اي تنگناها همت خود را بـرآن داشـت و   جعليرغم و تالش مضاعفهمت مضاعف، و درسال  1389سال 

شاي معضـالت فـراوان دانشـگاه    گالي را به فعل در آورده با اين اميد كه راهبرنامه حسابداري تعهدي و نظام نوين م
  .گردد

. دانشگاه است مديريت امور  كتابچه حاضر بخشي از اهتمام و تالش همكاران امور مالي دركميته حسابداري تعهدي
لي بـراي همـه حسـابداران و    حسابداري تعهدي و نرم افزار نظام نوين ما ي اميد آنكه بتوانند به عنوان راهنماي اجرا

  .كارشناسان ذيربط مورد استفاده قرار گيرد
حسـابداري تعهـدي   دارد از كليه همكاران و عزيزاني كه درفراهم ساختن امكانات و بسترهاي استقرار  درخاتمه جا

شـاهد   هاي بي شائبه و شبانه روزي را متحمل شده اند تشكر و قدرداني بعمـل آورده و آرزومنـدم   زحمات و تالش
  .استقرار اين طرح كارآمد و حصول نتايج مثبت آن در دانشگاه باشيم

     
  محمد حسين سرمستدكتر                                                                                                       

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ئيسر                                                                                                   
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  خش اول ب

   دولتي حسابداري بنيادي صولا

 شود مي اطالق كلي قواعد و معيارها ، استانداردها ، موازين از اي مجموعه به دولتي حسابداري بنيادي اصول
 استفاده مورد دستورالعمل عنوان به و تدوين انتفاعي غير و دولتي حسابداري نظري چارچوب برمبناي كه
  .گيرد مي قرار

 و باشد مي  (GASP) آمريكا دولتي استانداردهاي تدوين هيات نايمب بر اساساّ دولتي حسابداري اصول اهم
  : است زير بشرح

  مالي گزارشگري و حسابداري قابليتهاي اصل - 1

  : سازد پذير امكان را زير موارد بايد دولتي حسابداري سيستم

 شده پذيرفته اصول با انطباق در دولت تهايفعالي و مستقل حسابهاي كامل افشاي با همراه و منصفانه ارائه
  . مربوط قراردادهاي مفاد و مقررات و قوانين با انطباق نمايش و تعيين و حسابداري

 حسابداري شده پذيرفته اصول هم و نمايد مي رعايت را مقررات و قوانين هم دولتي حسابداري سيستم پس
 دوره پايان در . گردد مي اعمال سيستم در كه است رراتمق و قوانين معموالّ نباشند همسو دو اين اگر و را
   ميشود تهيه گزارش نوع دو

  شده پذيرفته اصول اساس بر گزارش و مقررات و قوانين اساس بر گزارش

  مستقل حسابهاي اصل - 2

 از اي مجموعه با  حسابداري واحد و)  مالي واحد( مالي منبع يك از است عبارت مستقل حساب هر
 و منابع كلي بطور و مازاد ، ها اندوخته ، بدهيها ، داراييها ساير و نقد وجوه آنها در كه ازنمتو حسابهاي
 تفكيك مقررات و قوانين طبق معين اهداف به نيل يا خاص عمليات و فعاليتها اجراي منظور به كه مصارفي

 .شوند مي ثبت ، اند شده

  مستقل حسابهاي تعداد اصل - 3
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 بايد است ضروري عمليات شرايط و مقررات طبق بر كه مستقل حسابهاي قلحدا فقط ، اصل اين اساس بر
 زياد نارساييهاي و نقايص ايجاد و سيستم پيچيدگي موجب ضروري غير مستقل حسابهاي زيرا. شود ايجاد

 محدوديتهاي و شوند مي ايجاد قانون موجب به تنها مستقل حسابهاي .شد خواهد دولتي مالي مديريت در
 .كند مي جلوگيري ضروري غير مستقل حسابهاي ايجاد از قانوني

  اي بودجه گزارشهاي و بودجه كنترل ، بندي بودجه اصل -4

 كنترل اعمال امكان بايد حسابداري سيستم ، باشد مصوب بودجه داراي سازمان هر بايد اصل اين اساس بر
 مالي گزارشهاي و حسابها بودجه رد، نهايت در و آورد فراهم عملكرد با بودجه مقايسه طريق از را اي بودجه

 مبناي بر كه اصل اين.  شود استفاده متداول بنديهاي طبقه و اصطالحات از بايد مستقل حسابهاي از يك هر
 تاكيد لتيود وجوه مستقل حسابهاي بر اساساّ ، شده نهاده بنا دولتي نوع از فعاليتهايي محيط كنترلي ويژگي
  .دارد

 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 55 و53 لواص در ايران در اي بودجه ترلكن لزوم اصل قانوني مباني
  . است شده منعكس

 كند مي اشاره اساسي قانون 55 اصل .داند مي مجاز را مصوب اعتبارات حدود در دولت پرداختهاي 53 اصل
 از نحوي هب كه ستا .....و موسسات ، ها وزارتخانه ياحسابه كليه به رسيدگي محاسبات ديوان وظايف از كه

 در وجهي هر و نكرده تجاوز مصوب اعتبارات از اي هزينه هيچ هبطوريك،دكنن مي استفاده كشور كل بودجه
  . باشد رسيده مصرف به خود محل
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  بخش دوم

   دولتي حسابداري و ودجهب

.  يكديگرند ملزوم و مزال دو اين گفت توان مي طوريكه به دارد نزديكي ارتباط دولتي حسابداري با بودجه
 بيني پيش را نياز مورد اعتبارات آن تحقق براي و گيرد مي نظر در را دستگاه آينده برنامه و هدفها بودجه

 صورت به بايد عمل در ليكن گيرد مي انجام برنامه و فصول امور، قالب در معموالّ بيني پيش اين. كند مي
  . داشت تري دقيق نترلك ها نههزي بر بتوان تا شده تجزيه ،بودجه وادم ريز

 اين از پيش كه همانطور – دارد اهميت اي اندازه به دولتي بندي بودجه نظام از دولتي حسابداري پيروي
 از استفاده و اي بودجه كنترل ، بندي بودجه ، دولتي مالي گزارشگري و حسابداري در كه -شد اشاره

    . است گرفته قرار پذيرش مورد اصل يك عنوان به اي بودجه حسابهاي

  كشور عمومي محاسبات درقانون بودجه تعريف

 منابع و دريافتها بيني پيش حاوي و تهيه مالي يكسال براي كه است دولت مالي برنامه :كشور كل بودجه
 ، شود مي قانوني هدفهاي به  و سياستها نيل به منجر كه عملياتي انجام براي ها هزينه برآورد و اعتبار تامين

  : است زير اجزاي شامل دولت عمومي بودجه و هبود

 قانون مالي سال در مستقيم غير يا و مستقيم بطور كه اعتبار تامين منابع و دريافتها بيني پيش -  الف
  . گردد مي اخذ كل داري خزانه حسابهاي طريق از دستگاهها بوسيله بودجه

 و عمراني و جاري اعتبارات براي اصياختص يا و عمومي درآمد محل از پرداختهائيكه بيني پيش – ب
  .دهد انجام مربوطه مالي سال در تواند مي اجرايي دستگاههاي اختصاصي

  )قانون محاسبات عمومي كشور 1ماده ( 

 و اختصاصي درآمد و عمومي درآمد عنوان تحت كه وجوهي كليه از است عبارت: دولت دريافتهاي
 براي كه هدايايي استثناء به،  هدايا و ها سپرده و عتبارا تامين منابع ساير و دولتي شركتهاي درآمد

 داري خزانه حسابهاي در بايد قانون موجب به كه وجوهي ساير و اينها مانند و گردد مي اهداء خاصي مصارف
  )ق م ع  11ماده ( . شود متمركز كل
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و سود سهام شركت عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات :  درآمد عمومي
هاي دولتي و درآمد و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور 

  )ق م ع  10ماده . (تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود

 كشور كل بودجه در خاص مصارف براي قانون موجب به كه هايي درآمد از عبارتست :اختصاصي درآمد
  )ق م ع  14ماده ( . گردد مي منظور اختصاصي درآمد انعنو تحت

 از برگشتي ، قرضه اورق انتشار ، وام عنوان تحت كه منابعي از عبارتند اعتبار تامين منابع ساير
 درآمد ماهيت و شود مي بيني پيش كشور كل بودجه قانون در مشابه عناوين و لقب سالهاي پرداختهاي

  )ق م ع  12ماده ( .ندارند

 قانون در مندرج اختصاصي ددرآم و) يعمران( اي سرمايه داراييهاي تملك و) جاري (اي هزينه اعتبارات يهكل
 و دانشگاهها درمورد و)ق م ع 63ماده ( است پرداخت و تعهد قابل مالي سال آخر تا كشور كل بودجه

 مصرف. شود مين داده برگشت خزانه حساب به سال هر نشده مصرف وجوه مانده عالي آموزش موسسات
 بودجه براساس اختصاصي درآمد و)  عمراني( اي سرمايه داراييهاي تملك و) جاري ( اي هزينه اعتبارات

  .باشد مي مربوط قانوني مقررات تابع مصوب هاي

 بودجه در جداگانه و كامل طور به آنها به وابسته واحدهاي و دولتي موسسات و ها وزارتخانه از يك هر ودجهب
  . شود مي رجد كشور كل

   .است دولتي سازمان هر الزامات يكي دولتي حسابداري در شده تعيين اعتبارات و بودجه به دقيق توجه لزا

 لحاظ به دولتي حسابداري در.  گردد تامين الزم اعتبار قبالّ بايد دولتي وجوه هاي هزينه پرداخت براي
 در شده بيني پيش ارقام مقايسه و كنترل نظورم به هزينه و درآمد اقالم ثبت ، مصوب بودجه كنترل اهميت
 برآورده را فوق منظور كه باشد اي گونه به بايد دولتي حسابداري سيستم بنابراين.  گيرد مي صورت بودجه
  .سازد
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   بودجه در بندي طبقه

 يمنطق و مشخص ترتيب ها هزينه و درآمدها كار، نوع در اگر است ترتيب و نظم رعايت نيازمند بودجه
 در بلكه شود مي خارج ريزان برنامه دست از بودجه تنظيم و تهيه مرحله در كار رشته تنها نه نشود رعايت
  .شد خواهد مقدور غير نظارت و كنترل نهايتاّ و شد خواهند فراواني مشكالت دچار مجريان اجرا مرحله

   درآمدها بندي طبقه

 : درآمد نوع اساس بر درآمدها بندي طبقه

 و) رسد مي عمراني و جاري هاي هزينه مصرف به كه درآمدهايي( عمومي درآمد دسته دو به ساسا براين
  .شوند مي تقسيم)  رسد مي خاص هاي هزينه مصرف به كه درآمدهايي( اختصاصي درآمد

  منابع اساس بر درآمدها بندي طبقه

 مي ارائه تري تفصيلي صورت به درآمد تحصيل منبع اساس بر ، اختصاصي و عمومي درآمد اساس براين
  .شوند

 كننده وصول دستگاه اساس بر ها درآمد بندي طبقه

   ها هزينه بندي طبقه

 : سازمان اساس بر ها هزينه بندي طبقه - 1

 مي ارائه طرح يا برنامه نظير بنديها طبقه ساير قالب در دولتي دستگاههاي از يك هر اعتبارات اساس اين بر
 .گردد

  مستقل حسابهاي اساس بر ها هزينه بندي طبقه - 2

  .گردد مي ارائه مستقل حسابهاي قالب در دولتي دستگاههاي از يك هر اعتبارات اساس اين بر

  هزينه نوع اساس بر ها هزينه بندي طبقه - 3

  : از عبارتند و اند شده تقسيم فصل 7 به ها هزينه انواع ايران در

  ساير و عيدي ، كار اضافه ، شغل لعادها فوق ، دستمزد و حقوق شامل: كاركنان خدمت جبران. اول فصل
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 لوازم و مواد ، كاال خريد ، كاركنان انتقال و نقل و ماموريت شامل:  خدمات و كاال از استفاده. دوم فصل
   قراردادي خدمات انجام براي اشخاص الزحمه حق و سوخت و برق  و آب ، شدني مصرف

   وامها كارمزد و سود ، كرايه و اجاره شامل :دارايي و اموال هاي هزينه. سوم فصل

  كاال بهاي التفاوت مابه و دولتي هاي شركت زيان كمك شامل:  يارانه.  چهارم فصل

   بالعوض هاي كمك.  پنجم فصل

 هاي كمك ساير و كودك مهد به كمك ، غذا هزينه كمك ، بيمه حق شامل : اجتماعي رفاه.  ششم فصل
   رفاهي

   ها هزينه ساير.  هفتم فصل

  ماهيت اساس بر ها هزينه نديب طبقه -4

  .شوند مي بندي طبقه رسانند مي منفعت كه مالي دوره مبناي بر ها هزينه اساس اين بر

 ديگر بياني به .است وقوع مالي دوره به محدود آن رساني منفعت كه هايي هزينه:  جاري هاي هزينه – الف
 مزاياي و حقوق مانند  رسند مي مصرف به دستگاهها كار عادي ادامه جهت ها هزينه اين گفت توان مي

   شدني مصرف لوازم و برق و آب ، ساختمان اجاره ، كاركنان

 مالي دوره يك از بيش آن رساني منفعت كه هايي هزينه:   اي سرمايه داراييهاي تملك هاي هزينه – ب
 هاي پروژه اجراي ينهمچن و ساختمان ، زمين ، اداري اثاثه ، نقليه وسايط ، تجهيزات خريد مانند ، است

   عمراني

   عمومي بلندمدت بدهيهاي بازپرداخت – ج

  ظايف و اساس بر ها هزينه بندي طبقه - 5

 كل بودجه در...)  و عمومي امور ، اجتماعي امور ، دفاعي امور نظير( امور قالب در دولت ظايف و اساس اين بر
 پروژه و طرح يا فعاليت و برنامه ، فصل ظيرن تري فرعي طبقات به امور از يك هر.  شود مي منظور كشور
      .شود مي تقسيم
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   اي بودجه حسابداري

 فراهم را اي بودجه كنترل امكان بايد دولتي حسابداري سيستم ، اي بودجه كنترل اصل رعايت منظور به
 ، مالي يحسابها بر عالوه ميشود تامين كشور كل بودجه محل از آن منابع كه مستقلي حسابهاي در. نمايد
 هر وقوع هنگام در كه معنا اين به شود، استفاده اي بودجه حسابهاي سري يك از بايد ، بودجه كنترل براي

)  لزوم صورت در البته(  اي بودجه ثبتهاي از بايد مالي ثبتهاي بر عالوه مالي ثبتهاي بر عالوه مالي ويدادر
 حسابداري را شود مي انجام اي بودجه حسابهاي از استفاده با كه اي بودجه فعاليتهاي ثبت. كرد استفاده
  .گويند مي اي بودجه

 ، يافته تخصيص اعتبارات ، مصوب اعتبارات وضعيت بايد دولتي حسابداري نظام در اي بودجه حسابداري
 مانده و شده مصرف اعتبارات و قطعي غير پرداختهاي و احتمالي تعهدات براي شده ذخيره اعتبارات
  .نمايد گزارش مناسبي نحو به را نشده مصرف اعتبارات
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  بخش سوم 

   اصطالحات يفتعر

برنامه مالي موسسه است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني كليه : بودجه تفصيلي 
و از هر محل ممکن ) هزينه ای ،تملک دارايی ، درآمد اختصاصی (دريافت ها و منابع مالي موسسه 

برآورد مصارف مالی ستاد و واحدهای اجرايی برای اجرای برنامه های عملياتی ساالنه  ديگر و
موسسه و پرداخت تعهدات معوق در قالب برنامه های عملياتی ساالنه موسسه و پرداخت تعهدات 

معوق در قالب برنامه های مختلف می باشد که توسط رييس موسسه پيشنهاد و به تصويب هيئت امناء 
  ) دانشگاه ها آيين نامه مالی و معامالتی ١٤ماده .(رسد موسسه می

بودجه تفصيلی موسسه پس از تصويب هيئت امنا، توسط رييس موسسه جهت اجرا به معاونت پشتيبانی 
   ) دانشگاه هاآيين نامه مالی و معامالتی  ٢١ماده . (موسسه ابالغ می گردد

موسسه و انجام عمليات و برنامه هاي  اهداف به يلن منظور به كه است مبلغي از عبارت اعتبار :اعتبار
پرداخت هر گونه وجهي توسط . موسسه در چارچوب بودجه تفضيلي مصوب هيئت امناء به مصرف مي رسد

موسسه  منوط به پيش بيني اعتبار الزم در بودجه تفصيلي و اصالحيه هاي بودجه تفضيلي ، موسسه مي 
  )امالتی آيين نامه مالی و مع 29ماده ( .باشد

 تا شود مي داده كشور يك مجريه قوه به مقننه قوه طرف از كه است قانوني كلي اجازه يك:  مصوب اعتبار
 و كاال خريد چون ديگر بيان به.  نمايد خريداري را معيني هدفهاي تحقق براي نياز مورد خدمات و كاال

 از ناشي بدهي ايجاد اجازه عبارتي به اراعتب مفهوم لذا ، كند مي ايجاد دولت براي بدهي يا دين ، خدمات
 تامين مالي منابع ، است مالي منابع تامين به مشروط ، اعتبار از استفاده. بود خواهد خدمت يا كاال خريد
 درآمدهايي وصول به موكول اعتبار از استفاده بنابراين.  است دولت منابع ساير و درآمدها همان نيز اعتبار
 خدمات و كاال خريد از ناشي پرداخت قابل بدهيهاي بازپرداخت مصرف به برنامه طبق بايد آنها وجه كه است
  .برسد

اعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت جهت هر سال موسسه در سال قبل  : اعتبارات هزينه اي
ارائه براساس بهاي تمام شده خدمات و كسري سرمايه در گردش توسط موسسه تنظيم و به مراجع ذيصالح 

آيين نامه مالي  19ماده  1تبصره ( .مي شود تا به صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب شود
  )معامالتي
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و تحقق ) درآمد اختصاصي (اعتبارات اختصاصي معادل كليه درآمدهاي وصولي :  اعتبارات اختصاصي
 .خزانه كالّ قابل هزينه مي باشد يافته ي موسسه مي باشد كه به حساب خزانه واريز شده و پس از وصول از

  )آيين نامه مالي معامالتي 19ماده  2تبصره (

 ،دولت آنها صول و با متناسب شود مي وصول دولت مالي منابع ساير و درآمدها كه زماني: اعتبار تخصيص
 استفاده گويند مي يافته تخصيص اعتبارات آن به كه معيني ميزان به به مصوب اعتبارات از كه ميدهد اجازه
 از تا دهد مي خود تابعه واحدهاي به دولت كه است اي اجازه اعتبار تخصيص مكانيزم ترتيب اين به. دننماي
 ماهه سه معموال سال از كسري براي اعتبار تخصيص.  نمايند استفاده مصوب اعتبارات از قسمتي يا تمام

       .گيرد مي صورت

 18 ماده(. معين هزينه براي مصوب اعتبار از قسمتي يا تمام دادن اختصاص از است عبارت: اعتبار تامين
 و كاال خريد اثر در  بدهي دولت براي كهآن از قبل يعني تعهد ايجاد و اعتبار تامين ساده ممفهو لذا. ) ع م ق

 دولت طرف از كه اي يافته تخصيص اعتبار از قسمتي بايد شود ايجاد بمصو هاي برنامه انجام براي خدمات
 را يافته تخصيص اعتبار از مقداري ديگر بيان به.  دهيم اختصاص بدهي آن بازپرداخت براي را رديدهگ ابالغ
  .نرسد ديگري مصرف به تا نماييم مسدود معيني خرج براي

 ذيربط مستقل حساب اي بودجه حسابداري دفاتر در بايد خدمات يا كاال خريد براي اعتبار تامين رويداد
 تخصيص مصوب اعتبارات به نسبت ها هزينه فزوني از كه دارد اهميت جهت آن از لعم اين.  گردد منعكس

 در را اجرايي مسئول مقامات و نموده جلوگيري ها پروژه و طرحها ، فعاليتها ، ها برنامه از يك هر يافته
  . دهد مي ياري مصوب هدفهاي تحقق و فعاليتها و ها برنامه صحيح اجراي

 حاصل اطمينان يافته تخصيص مصوب اعتبارات وجود از بايد شود انجام بخواهد كه پرداختي هر بنابراين
 قانون 52 ماده طبق وهمچنين.  است اي بودجه كنترل اصل شرط پيش اعتبار تامين سيستم پس.  شود

  .است اعتبار تامين هزينه انجام مراحل از يكي عمومي محاسبات

  حواله ، تسجيل تعهد، ، اراعتب تامين ، تشخيص :  از عبارتند خرج مراحل

به كد دستگاه اجرايي در قانون بودجه كل كشور اطالق مي شود در مورد دانشگاه علوم  : رديف دستگاه
  و شامل دو جزء مي باشد 124500پزشكي جندي شاپور اهواز كد دستگاه 

  رديف دستگاه به شرح بهداشت و درمان )  124500-1(: 1جزء

  ستگاه به شرح اجراي برنامه هاي آموزشيرديف د)  124500-2( : 2جزء
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اطالق مي شود  در قانون بودجه كل كشور تعلق گرفته به وزارتخانه رديفبه : رديف هاي متمركز وزارتي   
موافقتنامه ها بين كه بر حسب مورد شامل جزءهاي متعدد است و طبق قانون به وزارتخانه ابالغ مي شود و 

مبالغ وزارت پس از وصول  مي شود،مبادله  راهبردي رياست جمهوري معاونتوزارت بهداشت و درمان و 
نسبت به توزيع در دستگاههاي اجرايي تابعه خود بر طبق قانون بودجه كل كشور پيش بيني شده در بودجه 

اقدام مي نمايد و به مدارك  به استناد و پيش بيني هاي منظور شده در آن و نياز سنجي دستگاههاي اجرايي
ذيل رديف دستگاه هاي متمركز وزارتي  .ابالغ اعتبار از سوي وزارت بهداشت و درمان صادر مي شوداصطالح 

  شت و درمان و يا آموزش مي باشنديكي از رديف دستگاههاي بهدا

  نمونه اي از رديف دستگاه هاي متمركز وزارتي  

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي    129000

  كمك به بيمارستانهاي رواني و سوختگي  -رمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت د  129000- 3

  فعاليتهاي آموزشي و دانشجويي  –وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي   129000- 6

  اجراي برنامه هاي سالمت  –وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  10-129000

نهاد رياست  دستگاه زير گروه، واد مخدر مبارزه با م: شرح 101034مانند برنامه :  رديف وزارتي دولتي 
  جمهوري است 

ت مبالغي كه بر اساس قانون بودجه كل كشور براساس تشخيص ها در اختيار دول: رديف هاي فرعي
هستند كه بر اساس موارد متفرقه و تشخيصي آن سال در جهت مديريت بحران كه جنبه يارانه اي و 

 5ه پس از رديفهاي وزارتي قرار مي گيرند و با شماره طبقه بندي سوبسيدي دارند و در انتهاي قانون بودج
تامين اعتبارات موضوع  550000-1توسعه مبارزه با دخانيات و يا  530000-21مثال.شروع مي شوند

  بازنشستگي پيش از موعد

. ونيسف و يا يسازمانهاي ديگر مانند كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل  كمك هايي كه:  ساير منابع
  .كد و برنامه ندارند و فقط شرح هزينه دارند 

كمك هاي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه معموال اهداف خيريه و نوع دوستانه دارند و در : هداياي خاص
   .راستاي اهداف خير خواهانه باني هزينه مي شوند
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  30303مانند برنامه . ميكند كه هزينه ها را دسته بندي يك رديف دستگاه شماره طبقه بندي ذيل: برنامه 
   . خدمات درماني، كليه هزينه هاي مر بوط به امور درمان زير گروه آن برنامه مي باشد: شرح

نوع هزينه رادر داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص : مواد هزينه 
  ) ق م ع 9ماده.(مي كند
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  بخش چهارم

  دجه تفضيلي و حسابداري وجوه در نظام نوين ماليوب

اعتبار و تامين اعتبار نقطه قوت حسابداري دولتي بر حسابداري بازرگاني است و از منظري مهمترين ويژگي 
  .نظام دفترداري در حسابداري دولتي است 

 2اعتبار يا تفضيل ايجاد كد. است .... و مشخص كننده محل اعتبار ، نوع اعتبار و برنامه 2حساب تفضيل 
  .مستلزم مقدماتي است كه به ساخت اين حساب و استفاده از آن در تنظيم سند و تامين اعتبار منجر شود

سرشاخه وارد پس از اجراي برنامه نظام نوين مالي در پنجره باز شده شش سر شاخه وجود دارد براي شروع 
كه شامل سه زير شاخه . ت پايه مي باشداين منو داراي سر شاخه اطالعا . مي شويم بودجه تفضيلي
  .و ساخت كد اعتباري است اجزاي كد فعاليت ويرايش منابع ،

  اجزاي كد فعاليت: مرحله اول 

وارد شاخه اجزاي كد فعاليت، ميشويم و اجزاي كد  در مرحله اول پس. ما به ويرايش منابع دسترسي نداريم 
كه در ادامه  يبه ترتيب ،طرح ،رديف متمركز و از محل/ مه هار سرفصل رديف دستگاه ، برنارا در چفعاليت 

   .توضيح داده مي شود تعريف مي كنيم 

 

  

رديف دستگاه / اجزاي كد فعاليت  /اطالعات پايه /براي تعريف رديف دستگاه از منوي بودجه تفضيلي
  .نوار ابزار كليك مي كنيم  راانتخاب كرده برروي 

دكمه و را وارد مي كنيمو سپس كد مربوطه ه در آن ابتدا نام رديف دستگاه كادر محاوره اي باز مي شود ك
در مورد دانشگاه علوم پزشكي اهواز بهداشت و درمان با كد  .تاييد را مي زنيم اطالعات ذخيره مي شود

    1245002واجراي برنامه هاي آموزشي با كد 1245001
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برای حذف  برای ويرايش و برای اضافه کردن ،ار در تمام منوهای سيستم نوار ابز
  .کردن است 

  سر برگ مورد نظر را انتخاب کرده ،طرح است / برنامه سر برگ بعدی عنوان 

  

  .کليک می کنيمبر روی 
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نامه را وارد کرده دکمه تاييد را می زنيم اطالعات ذخيره  شرح و کد بردر کادر محاوره ای باز شده  
  .می شود

 

  

بودجه نام و  سر برگ بعدی رديفهای متمرکز است که به استناد قانون بودجه کل کشور و ابالغ اعتبار
  .و تاييد را می زنيم .را وارد می کنيم کد 
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سربرگ ازمحل را که شامل مجوزهايی است که به استناد آنها خرج را انجام می دهيم  در مرحله بعد ،
  .تعريف می کنيم 

  

  ساخت کد اعتباری :  مرحله دوم

ساخت اعتبار  رديف دستگاهها و ساير موارد در اجزای کد فعاليت بايدبعد از ساخت کليه برنامه ها و
در . را انتخاب می کنيم بودجه تفضيلی  سرشاخهاعتباری از کدساخت  برای اين منظور را شروع کنيم

  . و بودجه بندی را دنبال می کند اهداف تفريغ بودجه ایو ترکيب اعتبارات است فًاهدف صراينجا 

  . در اين قسمت اعتباراتی که از سال قبل يا در طول سال مانده دارند بايد ساخته شوند

  

در پنجره باز شده عالوه بر نوار ابزار هفت کادر کوچک با عناوين مختلف و جود دارند که در حالت 
  .پيش فرض غير فعال هستند

کادرها فعال می شوند با استفاده از منوی .کليک می کنيم   برای ساخت کد اعتباری بر روی 
  که در کنار هر کادر وجود دارد ابتدا منبع را انتخاب می کنيم کرکره ای 
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در مورد .شامل دوره های جاری و سنواتی می باشد را انتخاب می کنيم که را در کادر بعدی دوره 
مورد مانده اعتبارات سنوات گذشته ، سنواتی را  دوره جاری و در ،اعتبارات مربوط به سال جاری

  .انتخاب ميکنيم 

  

  

کادر بعد رديف دستگاه است که در مورد دانشگاه علوم پزشکی اهواز شامل بهداشت و درمان و 
  .اجرای برنامه های آموزشی است
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 . طرح  را که مثال خدمات درمانی است را انتخاب می کنيم / بعد برنامه خانه

  

 

بعدی رديف متمرکز وزارتی را در صورتی که اعتبار از محل رديفهای وزارتی باشد انتخاب  قسمت
  . می کنيم 

 

که در طبقه بندی بودجه ای توضيحات آن ذکر شد را انتخاب می  يکی از فصول هفت گانه  کادربعدی
 .کنيم 

 

 

از و شامل شمول و خارج .مالی است  که مربوط به استناد آيين نامه و قوانيناست آيتم بعدی از محل 
   .می شود... شمول و 
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برای بازخوانی اطالعات    در کنارهر کادر در صورت لزوم برای حذف انتخاب و از  از دکمه
  .استفاده می کنيم 

و در منبع ، دوره ، رديف دستگاه و برنامه الزامی است ،انتخاب ات اعتبار ايجاد کدهای سنواتیرای ب
سيستم پيام خطا می دهد اما رديف متمرکز ، فصل و از محل ، تخاب نشدن به هنگام ذخيره صورت ان

  .اختياری است و بدون انتخاب آنها نيز برگه ساخت اعتبارات سنواتی ذخيره می شود

پس از ذخيره شدن در کادر پايين صفحه به صورت نواری که در رديف باال عناوين و کدهاو در خط 
  .نوشته می شود زيرين شرح آنها

    

اگر از اين کدها در تنظيم سند استفاده نشده باشد به منظور  ويرايش و يا حذف کدهای اعتبار سنواتی 
می توان   و  ساخته شده ، پس از فعال نمودن سطر مورد نظر باستفاده از کليدهای کاربردی 

  .اقدام نمود
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  حسابداری وجوه

  .منوهای سيستم نظام نوين مالی است دومين سر شاخه از  ،حسابداری وجوه

  

همانطور که در صفحات قبل توضيح داده شد ه اساس و پايه تامين اعتبار است وبودجه تفضيلی به منزل
و هر تعهدی که در . قانون محاسبات عمومی تامين اعتبار است ٥٢يکی از مراحل خرج به استناد ماده

انجام می  و دستی در نظام نوين مالی به طريق سيستمیکه بايد تامين اعتبار شود   می شودواحد انجام 
رای ب.تامين اعتبار يک ثبت کنترلی است و در گروه حسابهای کنترلی و بودجه ای قراردارد .شود 

ره ای به پنج.تامين اعتبار را انتخاب می کنيممنوی حسابداری وجوه گزينه   سيستمی از تامين اعتبار
  .که به دو قسمت تقسيم شده است می شود نام فرم تامين اعتبار باز 
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و مبلغ را در قسمت مر بوط هدف از تامين اعتبار : در کادر بابت  سمت راست  در پنجره باز شده 
  .واردمی نماييم 

  

اينکار از دو طريق امکان پذير است   ،منبع اعتباری را مشخص می کنيم ٢در کادر تفضيل 

  

) کد اعتبار( ٢ليک کرده و از پنجره انتخاب تفضيل ک درخت از بر روی کليد انتخاب: راه اول  
 تاييد باالی پنجره عالمت  اي وباموس دابل کليک می کنيم منبع اعتباری مورد نظر را انتخاب کرده 

  . انتخاب می کنيمرا   

  

ه کد را وارد کرده بر روی دکم اگر شناسه کد اعتبار را بدانيم در کادر کوچک :را ه دوم  
   اعتبار فعال می شودتامين بع می کنيم منکليک   ی نام و يا کد جستجوسبز رنگ 

دات و نتيجه را نشان می نظر ريالی ، تعهدات جاری و کل تعهمانده اعتبار از  ٢ل پس از انتخاب تفضي
باشد اگر مانده اعتبارات منفی  اگر مانده اعتبارات مثبت باشد جدول به رنگ سبز ديده می شود و. دهد
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وجود دارد و تعهد مازاد بر اعتبار در سيستم امکان هم اکنون  .مانده را با رنگ قرمز نشان می دهد 
  .تغيير رنگ فقط ماهيت هشدار دهنده دارد

  

. که همان نتيجه را حاصل می نمايداز سمت چپ تصوير نيز می توانيم انجام دهيم  ،انتخاب منابع را
سيستم پيام می دهد که تامين اعتبار قابل  .می کنيم خيره ذ  زاين دکمهبا استفاده اسپس 

  . ويرايش نيست 

رديابی را می دهد و سند وارد و تاييد کاربر سيستم کد  پس از اطمينان از صحت اطالعات وارد شده
پس از اينکه سند از مرحله رسيدگی کنترل اسناد حسابداری تاييد شد .مرحله رسيدگی نهايی می شود 

  .و به تعهدات موسسه اضافه می شودآن برنامه کسر از اعتبار
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  .می کنيم برای تامين اعتبار دستی از منوی مديريت مالی پنجره تنظيم سند را باز 

 جستجوطريق  -١سه طريق امکان پذيراست مشخصات کد حساب از جدر    

  ساختار درختی -٢  

  

ايجاد رديف جديد   اریف جپس از درج مبلغ و تاييد ردي  درج کد حساب- ٣
تامين اعتبار را پيداکرده و يا کد آن را انتخاب می کنيم و بدهکار است را  را می زنيم و اينبار ذخيره 

شرح و  ٢تفضيل  رديف را تاييد می کنيم ساير موارد از جمله  برداشته

  و  سند رابه پيش نويس ارسال می کنيمرا وارد کرده و سپس ... کنترل و تاريخ  کد
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 ٢و اگر تفضيل  کنترل اسنادحسابداری/بعد رسيدگی هحلمر .سند در ليست اسناد پيش نويس می نشيند  
شناسايی کد اعتبار می شود پس از آن /نکرده باشيم وارد حسابداری وجوه  درهنگام تنظيم سند درجرا 

و اسناد نهايی و در مورد پس از تاييد واردمرحله اسناد آماده ارسال تاييد وصول مستندات /دفترداری 
  .واحد تابعه اسناد به اداره رسيدگی ستاد ارجاع می شوند

نکته مهم اينست سندی که ازمرحله رسيدگی رد نشده است تاثيری بر مانده دفتر و ترازاعتبارات نمی 
تنها در مرحله گزارشگری در مرور حسابها اگر در تنظيمات ديگر شامل پيش نويس را انتخاب . گذارد

  . کنيم درگزارش ترازآزمايشی و دفاتر مالی اعمال حساب خواهد شد
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وارد اين مرحله می شوندپس از انتخاب سند )  ٢تفضيل (تمام اسناد فاقد کد اعتبار:شناسايی کد اعتبار 
. اين پنجره باز ميشود

  

 رامشخص کرده و شروط دلخواه را تنظيم می کنيم ٢در پنجره مورد نظر تفضيل 

   

را می زنيم اطالعات  سپس .را می زنيم تمام رديف ها دارای کد اعتباری می شوند  و تاييد
بر حسب نياز وارد مرحله مجوز صدور چک يا ثبت فيش در مورد اسنادی که ماهيت (ذخيره شده سند 

تاييد وصول مستندات و پس از تاييد /وارد مرحله دفترداری ) دريافت و يا پرداخت وجه را دارند
له اسناد آماده ارسال و اسناد نهايی و در مورد واحد تابعه اسناد به اداره رسيدگی ستاد ارجاع واردمرح
  .می شوند
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  .ليست اسناد دارای کد اعتبار را نشان می دهد : ليست اسناد

  

  :دفتر اعتبارات 

عالوه  به. خه بودجه تفضيلی را نشان می دهدات ساخته شده در ساخت کد اعتبار سنواتی از شااعتبار
شناسه کد اعتبار ، مانده بانک ، مانده اعتبار و جمع تمام اعتبارات و مانده بانک ها را در پايين پنجره 

  .نشان می دهد

به تفکيک تخصيص و پس از انتخاب از ساختار درختی ،نتيجه عملکرد را در شناسه کد اعتبار 
قطعی و در ستون آخر مانده  تعهدات و رابط ها و تنخواه و پيش پرداخت ،علی الحساب هزينه

  . اعتبارات را نشان می دهد
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  پس از کليک کردن بر آن پنجره ای باز می شود .گزارش های اعتباری است :تراز اعتبارات 

  

طرح و دوره رامشخص می کنيم که گزارش به تفکيک کدام يک از موارد /منبع ، رديف ،برنامه 
رش به تفکيک کدام ن می کنيم که گزايعيدر سمت راست هم ت موميتوانيم انتخاب نکني انتخاب شده باشد
که معموال نتيجه مورد نظر را به  يين شده باشد پيش فرض برنامه منبع اعتباری استيک از موارد تع

در تراز اعتبارات مانده اعتبارات و بعد پرداختهای قطعی و غير قطعی را به تفکيک .ما می دهد 
  .ت را به ما نشان می دهداو مانده اعتبار می کندت کل کسر او از اعتبار  کرده جمعبا هم  نشان داده 
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ثبت فيش ، /چک  ورشامل مجوز صدشاخه های موجود در سرشاخه حسابداری وجوه زير مابقی 
  .يرايش دسته چک و ويرايش بانک هاست که در مباحث جداگانه ای به آن می پردازيم و و معرفی
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  منابع فهرست 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  - ١
 قانون محاسبات عمومی کشور - ٢
 قانون بودجه کل کشور - ٣
 آيين نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی - ٤
مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای . ا ، دکتر مهرانی س.دکترنوروش  - ٥

 انتشارات کتاب نو –حسابداری ايران 
و گروه کارشناسان بودجه ،اداره دفترداری و تنظيم حسابها ديريت مالی ،اداره اعتبارات م - ٦

     و کميته حسابداری تعهدی دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  
  
  
  

  
  




