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  مقدمه
  

هاى دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیسـتم   رغم توسعه روزافزون وظایف و برنامه در ایران، على
ى، حسابدارى دولتى، تحول و دگرگـونى اساسـى و قابـل    اطالعاتى مؤثر و مفید در مدیریت مالى سازمانهاى دولت

مطالعه سیر تاریخى حسابدارى دولتى در ایران و مقایسه آن با روند تکاملى این رشـته  . اى نداشته است مالحظه
ناآگاهى مدیران سازمانهاى دولتى به نحوه استفاده از گزارشـهاى مـالى در   . در سایر کشورها، مؤید این نظر است

میمات مالى صحیح و بموقع و اداره امور مالى سازمانهاى مذکور به نحو مطلـوب از یـک سـو، و فقـدان     اتخاذ تص
ارتباط و تفاهم منطقى میـان اسـتادان و مدرسـان رشـته حسـابدارى دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالى و          

ترتیـب   بـدین . ران استماندگى حسابدارى دولتى در ای حسابداران دولتى ارشد از سوى دیگر، از دالیل مهم عقب
که دانشگاهیان صاحبنظر در رشته حسابدارى که با اصول و روشهاى حسابدارى دولتى در کشـورهاى پیشـرفته   

ها و مؤسسـات دولتـى، همیشـه بـر ایـن       آشنا هستند، به علت عدم آگاهى کامل از سیستم حسابدارى وزارتخانه
دولتى مطرح اسـت برگرفتـه از روشـها و دسـتورالعملهایى      اند که آنچه در ایران به عنوان حسابدارى عقیده بوده

است که در آنها اصول بنیادى و مبانى علمى حسابدارى ملحوظ نگردیده است در حـالى کـه حسـابداران ارشـد     
هـاى اصـولى حسـابدارى دولتـى، معتقدنـد آنچـه در        بخش دولتى ما به لحاظ عدم تبحر و مطالعه کافى در پایه

شود صرفا جنبه نظـرى دارد و در   موزشى به عنوان مبانى نظرى حسابدارى دولتى مطرح مىدانشگاهها و مراکز آ
  .عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم در ایران کاربرد مؤثرى ندارد

در میان معدود کتابهایى کـه تـاکنون در زمینـه حسـابدارى دولتـى در کشـور مـا منتشـر گردیـده اسـت،           
اصـول  «بنـدى مختلـف تحـت عنـاوین      گیرى و طبقه بندى نظریات دو گروه مذکور به ترتیب در دو جهت متقسی

  .انعکاس یافته است» ایران حسابدارى دولتى در«و » حسابدارى دولتى
 توسط استادان دانشگاهها نوشـته شـده اسـت منحصـراً    » اصول حسابدارى دولتى«مطالبى که تحت عنوان 

اصول و مـوازین متـداول حسـابدارى دولتـى و روشـهاى اجرایـى آن در سـازمانهاى دولتـى برخـى          دربرگیرنده 
کشورهاى پیشرفته بوده است که در عمل، تطابق و توازن معقولى نیز بـا قـوانین و مقـررات مـالى و محاسـباتى      

منتشـر  » انحسـابدارى دولتـى در ایـر   «گروه دوم نیز در مطالبى کـه بیشـتر تحـت عنـوان     . کشور نداشته است
انـد،   ها و مؤسسات دولتى ایـران را مـورد بحـث قـرار داده     اند صرفا سیستم حسابدارى مورد عمل وزارتخانه نموده

هـاى تئـورى    بدون آنکه توجهى به اصول و موازین متداول حسـابدارى دولتـى نمـوده و مبـانى نظـرى و جنبـه      
رس حسابدارى دولتى در انتخاب هر یک از کتب نتیجه آنکه مدرسان د. حسابدارى دولتى را تشریح کرده باشند

فوق به عنوان مأخذى براى تدریس حسابدارى دولتى تردید دارند و طبعا دانشجویان رشـته حسـابدارى نیـز بـه     
با توجه به دالیل اشاره شـده، تـألیف کتـابى کـه     . طریق اولى در استفاده از مآخذ مذکور مواجه با اشکال هستند

أل مـورد بحـث، هـم از لحـاظ آموزشـى جهـت تـدریس حسـابدارى دولتـى در مقـاطع           بتواند ضمن پر کردن خ
هاى مربوط قابـل اسـتفاده باشـد و     کارشناسى و کارشناسى ارشد براى دانشجویان رشته حسابدارى و سایر رشته

ور بـه طـ  . شود احساس مى هم کاربرد مؤثرى در ارتقاء دانش حسابدارى در سازمانهاى دولتى داشته باشد، شدیداً
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کلى دستیابى استادان محترم و دانشجویان عزیز به یک منبع و مرجع علمى معتبر در زمینه حسـابدارى دولتـى   
هاى تجربى، با حاصل سالها تدریس و مطالعه در زمینـه اصـول و مبـانى     هدف اول ما؛ و تطبیق و تلفیق اندوخته

نزدیک میان دانشگاهیان و جامعه حسـابداران  حسابدارى دولتى و غیرانتفاعى به منظور برقرارى ارتباط صحیح و 
  .دولتى، هدف دوم ما در تألیف این کتاب بود

ویژگیهاى زیـر مـد   » اصول و کاربرد حسابدارى در سازمانهاى دولتى و غیرانتفاعى«در تدوین مطالب کتاب 
  :نظر بوده است

ارى سازمانهاى دولتى و غیرانتفاعى بـا اسـتفاده از   تشریح اصول و مبانى نظرى و روشهاى متداول حسابد. 1
اصول و مبانى مذکور در حسابدارى سازمانهاى دولتى هاى کاربردى  آخرین مآخذ علمى خارجى و تأکید بر جنبه

  .ایران
مصـوب  » قانون محاسبات عمومى کشـور «توجه کامل به قوانین و مقررات مالى و محاسباتى کشور بویژه . 2

در ارائه اصول، موازین و روشهاى خاص حسابدارى دولتـى، بـه تبعیـت از اصـل حاکمیـت قـانون در        1/6/1366
  .سازمانهاى دولتى

به عنوان منبع مالى و واحد حسابدارى مستقل در حسابدارى دولتـى و   (Fund)معرفى حساب مستقل . 3
خصوصیات حسابدارى هر یک از آنها به ترتیبى که  تدوین کلیه مباحث کتاب بر اساس انواع حسابهاى مستقل و
  .در سالهاى اخیر در کشورهاى پیشرفته مرسوم شده است

تدوین کلیـه مطالـب و مباحـث مربـوط بـه حسـابدارى سـازمانهاى دولتـى و غیرانتفـاعى در دو مجلـد           . 4
اى دانشـجویان مقطـع کارشناسـى و    به نحوى که جلد اول آن، در عین حال که به صورت مستقل بر) شاءاهللا ان(

گیرى دانشجویان مقطـع   حسابداران دولتى قابل استفاده است، متضمن مباحث اصولى و مقدماتى الزم براى بهره
  .باشد کارشناسى ارشد رشته حسابدارى نیز مى

ود، حـاوى  شـ  جلد دوم کتاب، که در درجه اول براى مطالعه دانشجویان مقطع کارشناسى ارشـد تهیـه مـى   
تر حسابدارى دولتى و حسابهاى مستقلى است کـه در سـازمانهاى دولتـى     سیستمها و اصول و روشهاى پیشرفته

  .شوند اغلب کشورهاى مترقى به کار گرفته مى
در پایان هر فصل از کتاب سؤاالت، تمرینات و مسائل کافى و متنوعى درج گردیده است که پاسخ به آنها . 5

در تدوین سؤاالت، تمرینـات و مسـائل مـورد    . مطالعه دقیق ّکلیه مطالب ارائه شده در همان فصل استمستلزم 
  .بحث، از سؤاالت امتحانى دانشگاهها و انجمنهاى حسابدارى معتبر جهان نیز استفاده شده است

مل پانزده فصل است کـه  شا» اصول و کاربرد حسابدارى در سازمانهاى دولتى و غیرانتفاعى«جلد اول کتاب 
ها، روشها و استانداردهاى متداول حسـابدارى   هاى اصولى، مبانى، رویه در فصول اول تا چهارم، دانشجویان با پایه

  .شوند آشنا مى (Fund Accounting)دولتى و غیرانتفاعى و به عبارت بهتر حسابدارى حسابهاى مستقل 
ساالنه دولت و اهمیـت کنتـرل   مالى سازمانهاى دولتى با بودجه مصوب  با توجه به ارتباط مستقیم مدیریت

ریزى دولتى، انـواع   اى درباره خصوصیات نظام بودجه اى در حسابدارى دولتى، در فصل پنجم شرح خالصه بودجه
و در فصل ها در حسابدارى دولتى، ارائه گردیده است  بندى درآمدها و هزینه بودجه دولتى، مراحل بودجه و طبقه
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  .اى تشریح شده است اى اختصاص دارد، نحوه نگهدارى حسابهاى بودجه ششم که به حسابدارى بودجه
به منظور ارائه تصویر روشنى از کاربرد اصول حسابدارى دولتى در یک سازمان غیرانتفاعى مستقل، در فصل 

ت فعالیتهاى مالى و تهیه صورتهاى مـالى  هفتم، سیستم حسابدارى حساب مستقل وجوه عمومى، شامل نحوه ثب
  .حساب مستقل مذکور، به عنوان نمونه مورد بحث قرار گرفته است

چون مقرر بود در جلد اول این کتاب کاربرد حسابدارى غیرانتفاعى در بخش دولتى مورد بحث قـرار گیـرد،   
به عنوان امور مالى دولت بـه مثابـه   (نه اى از سیستم حسابدارى حسابهاى مستقل خزا کوشش شده است خالصه

  .در فصل هشتم ارائه شود) یک سازمان مستقل
در فصول نهم تا دوازدهم، نحوه نگهدارى حساب دریافت و پرداخت حسابهاى مستقل وجوه دولتى و امـانى  

ا در اسـتانها، در انطبـاق بـا    هاى دولتى و واحدهاى تابعه آنهـ  ها، مؤسسه واحدهاى اجرایى دولت َاعم از وزارتخانه
  .قوانین و مقررات موضوعه و اصول و موازین حسابدارى دولتى تشریح گردیده است

که از منابع مهـم  ) گذارى ثابت سرمایه(هاى عمرانى  فصل دهم از فصول کتاب به حسابدارى طرحها و پروژه
در این فصل، عالوه بـر نحـوه نگهـدارى حسـاب     . مالى در تحصیل یا احداث داراییهاى ثابت است اختصاص دارد

هـاى عمرانـى و    شـده طرحهـا و پـروژه    دریافت و پرداخت مربوط به طرحهاى عمرانـى، حسـابدارى هزینـه تمـام    
که از محل اعتبارات حساب مستقل وجوه عمرانى تحصیل و یـا  (همچنین روشهاى ثبت داراییهاى ثابت عمومى 

سیستم حسابدارى اموال و داراییهـاى ثابـت عمـومى    . ى مالى بیان شده استدر دفاتر و صورتها) شود احداث مى
کننده وجوه مربوط به خرید یـا   ها و مؤسسات دولتى و ارتباط آن با حسابدارى حسابهاى مستقل تأمین وزارتخانه
  .داراییهاى مذکور، در فصل سیزدهم بحث شده استتحصیل 

نگى تنظیم حساب و صـورتهاِى مـالِى ترکیبـى مربـوط بـه حسـابهاى       فصل چهاردهم اساسا مربوط به چگو
مستقل وجوه دولتى و امانى است و فصِل پایانِى کتاب به سیستم کنترل بودجه و صورتحسـاب عملکـرد سـاالنه    

در این فصل ابتدا اهداف و مشخصـات کلـى یـک    . بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه اختصاص یافته است
اى ارائه گردیده، سپس تاریخچه و مختصات کلى صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه  رل بودجهسیستم کامل کنت

  .اى در ایران تشریح شده است کل کشور و گزارش تفریغ بودجه به عنوان ابزارهاى سیستم کنترل بودجه
حسـابدارى سـازمان   در پایان مراتب سپاسگزارى و تشکر خود را به حضور استادان و اعضاى محترم کمیتـه  

سـازى،   و مسؤوالن محترم سازمان مذکور که امکان آمـاده ) سمت(مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها 
داریم و امیدواریم که از راهنماییها و یادآوریهـاى صـاحبنظران    اند، تقدیم مى چاپ و انتشار کتاب را فراهم نموده

  .بهره نمانیم آگاه و بصیر بى
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