
 اصطالحات مانی

  

 (Govermental Accounting) : حسابذاري دَنتي

ػجبست اعت اص ًِيٚ ػِٔيبت ٓشثٞه ثٚ تدضيٚ ٝتسِيَ ، ثجت ، ىجوٚ ث٘ذي ، تِخيـ ، گضاسػ دٛي ٝ تلغيش 

كؼبُيتٜبي ٓبُي عبصٓبٜٗبي دُٝتي ًٚ ثبسػبيت هٞاٗيٖ ٝ ٓوشسات ٓبُي ٝ افٍٞ ٝ ٓٞاصيٖ ٓتذاٍٝ 

زغبثذاسي دُٝتي ؽبَٓ تٔبّ ػِٔيبت ٝفٍٞ ٝ پشداخت ٓ٘بثغ ٓبُي دُٝت ، . اٗدبّ ٓيؾٞدزغبثذاسي دُٝتي 

 . ٗگبٛذاسي زغبثٜبي عبصٓبٜٗبي دُٝتي ٝ ٗيض تٜيٚ گضاسؽٜبي ٓبُي ٓشثٞه ٓيجبؽذ

  

 (fund) : حساب مستقم

ٓيؾٞٗذ ،  ٛش زغبة ٓغتوَ ثٔ٘ظٞس تلٌيي ثشٗبٓٚ ٛب ٝ كؼبُيتٜبيي ًٚ اص ٓسَ دسآٓذٛبي خبفي تأٓيٖ ٓبُي

ٓيجبؽذ ًٚ ػجبست اعت اص ٝخٞٙ ٗوذ يب عبيش داساييٜب ٝ ٓ٘بثغ ٓبُي ًٚ ثشاي اخشاي ثشٗبٓٚ ٛب ٝ ػِٔيبت 

ٓؼيٖ يب خٜت ٗيَ ثٚ اٛذاف ٓؾخـ ىجن هٞاٗيٖ ٝ ٓوشسات اختقبؿ دادٙ ؽذٙ اعت . ٛش زغبة ٓغتوَ 

 . بثٜبي دائٔي ٝ ٓٞهت اعتٝازذ زغبثذاسي ٝ ٓبُي ٓغتوِي سا ثٞخٞد ٓي آٝسد ًٚ خٞد ؽبَٓ اٗٞاع زغ

  

 (Cash Accounting) : حسابذاري وقذي

دس زغبثذاس ي ٗوذي ، دسآٓذٛب دس عبٍ ٓبُي ٝفٍٞ ٝخٞٙ ٗوذ ٓشثٞه ٝ ٛضي٘ٚ ٛب دس عبٍ ٓبُي پشداخت 

ٝخٞٙ ٗوذ ٓشثٞه ثٚ زغبة ٓ٘ظٞس ٓي ؽٞد . دس ايٖ ٓج٘ب تسون يب هيؼي ؽذٕ دسآٓذ ٝ تؼٜذ يب ٝهٞع ٛضي٘ٚ 

اص آثبس دسيبكت يب اسائٚ ًبال ٝ خذٓبت اعت ، دس آش ؽ٘بخت دسآٓذٛب ٝ ٛضي٘ٚ ٛب ٓٞسد ٗٔي ًٚ ٓؼٔٞاًل 

يبثذ .صيشا ؽشه افِي ثشاي ثجت دسآٓذٛب ٝ ٝ فٍٞ آٜٗب ٝ ثشاي ثجت ٛضي٘ٚ ٛب پشداخت آٜٗب ٓسغٞة ٓي 

ٝ پشداخت٘ي  ٓؼٔٞاًل كبهذ زغبثٜبي دسيبكت٘ي  ؽٞد . فٞستٜبي ٓبُي ًٚ ثب زغبثذاسي ٗوذي ت٘ظيْ ٓيؾٞد

 . اعت

  

 (Accrual Accounting) : حسابذاري تعٍذي

دس زغبثذاسي تؼٜذي ، دسآٓذٛب دس عبٍ اٗدبّ خذٓبت يب كشٝػ ًبالٛب ثٚ زغبة ٓ٘ظٞس ٓيؾٞد )اگشچٚ 

ٝخٞٙ ٗوذ زبفَ اص كشٝػ ًبالٛب ٝ خذٓبت ٓزًٞس دس عبُٜبي ٓبُي هجَ يب ثؼذ اص كشٝػ دسيبكت ؽٞد(ٝ 

بكت ًبالٛب ٝ خذٓبت ٝ ايدبد تؼٜذ ثٚ زغبة ٓ٘ظٞس ٓيگشدد )اگشچٚ ثٜبي ًبالٛب ٝ ٛضي٘ٚ ٛب دس عبٍ دسي

خذٓبت ٓضثٞس دس عبُٜبي ٓبُي هجَ يب ثؼذ اص خشيذ پشداخت ؽٞد .( ثؼجبست ديگش دس ايٖ ٓج٘ب ، فشف 

سَٔ ٗظش اص اٗدبّ يب ػذّ اٗدبّ ٛشگٞٗٚ دسيبكت ٝ پشداخت ، دسآٓذٛب دس دٝسٙ تسون ٝ ٛضي٘ٚ ٛب دس دٝسٙ ت

  .يب ٝهٞع ثجت ٓيگشدد



  

 (Semi-Accrual Accounting) : حسابذاري ويمً تعٍذي

ثشاي ثجت دسآٓذٛب اص ٓج٘بي ٗوذي  دس زغبثذاسي ٗئٚ تؼٜذي ًٚ تشًيجي اص دٝ ٓج٘بي ٗوذي ٝ تؼٜذي اعت ،

دسآٓذٛبيي ًٚ ٝ ثشاي ثجت ٛضي٘ٚ ٛباص ٓج٘بي تؼٜذي اعتلبدٙ ٓي ؽٞد . ثؼجبست ديگش دس ٓج٘بي ٗئٚ تؼٜذي 

 . ػٔاًل ٝفٍٞ ٝ ٛضي٘ٚ ٛبيي ًٚ تؼٜذ يب تسَٔ ؽذٙ اعت دس زغبثٜبي ٛش دٝسٙ ٓبُي ثجت ٓي ؽٞد

  

 (Adjusted Accrual Accounting ) : حسابذاري تعٍذي تعذيم شذي

دس زغبثذاسي تؼٜذي تؼذيَ ؽذٙ ،ؽ٘بخت ٝ ثجت دسآٓذٛب دس زغبثٜب دس دٝسٙ ٓبُي اٗدبّ ٓيؾٞد ًٚ دس إٓ 

اعت ٓ٘ظٞس اص آٓبدٙ ٝ دس دعتشط ثٞدٕ دسآٓذٛب » آٓبدٙ ، دسدعتشط ٝ هبثَ اٗذاصٙ گيشي   »  دسآٓذدٝسٙ 

ثٚ تشتيجي ًٚ  هبثَ ٝفٍٞ ثٞدٕ آٜٗب دس دٝسٙ ٓبُي خبسي يب ٓذتي ًٞتبٙ ثؼذ اص پبيبٕ دٝسٙ خبسي اعت ،

هبثَ اٗذاصٙ گيشي  » پشداخت ثذٛيٜب ٝ تؼٜذات دٝسٙ خبسي اص ٓسَ دسآٓذٛبي ٓزًٞس ٓيغش ثبؽذ .ٓلّٜٞ

إٓ اعت ًٚ ٓجِؾ سيبُي آٜٗب سا ثتٞإ ثب دهت ًبكي خٜت ثجت تؼييٖ ٗٔٞد. دس ايٖ ٓج٘ب ٛضي٘ٚ » ثٞدٕ دسآٓذٛب 

ٛب ٓؼٔٞاًل دس دٝسٙ ٝهٞع يب تسَٔ يؼ٘ي دٝسٙ اي ًٚ تؼٜذ ٝ ثذٛي هبثَ پشداخت ثبثت ٛضي٘ٚ ايدبد ٓي ؽٞد 

 .، دس زغبثٜب ٓ٘ظٞس ٓيگشدٗذ

  

 (Adjusted  Cash Accounting) : ي تعذيم شذيحسابذاري وقذ

ثجت دسآٓذٛب دس دٝسٙ دسيبكت ٝخٞٙ ٗوذ ٝ ثجت ٛضي٘ٚ ٛب دس دٝسٙ پشداخت ٝخٞٙ ٗوذ ثبثت  دس ايٖ ٓج٘ب ،

تؼٜذات ايدبد ؽذٙ فٞست ٓيگيشد .ثؼجبست ديگش دسآٓذٛب صٓبٕ ٝفٍٞ ٝ ٛضي٘ٚ ٛب صٓبٕ پشداخت تؼٜذات 

 .، ؽ٘بعبيي ٝ ثجت ٓي ؽٞدٗبؽي اص دسيبكت ًبالٛب ٝ خذٓبت 

  

 (Financial Year) : سال ماني

 .يٌغبٍ ٛدشي ؽٔغي اعت ًٚ اص اٍٝ كشٝسديٖ ٓبٙ آؿبص ٝ ثٚ پبيبٕ اعل٘ذ ٓبٙ ختْ ٓي ؽٞد

  

 (Budget)  : بُدجً كم كشُر

اػتجبس ٝ ثشٗبٓٚ ٓبُي دُٝت اعت ًٚ ثشاي يٌغبٍ ٓبُي تٜيٚ ٝ زبٝي پيؼ ثي٘ي دسآٓذٛب ٝ عبيش ٓ٘بثغ تأٓيٖ  

 3ثشآٝسد ٛضي٘ٚ ٛب ثشاي اٗدبّ ػِٔيبتي ًٚ ٓ٘دش ثٚ ٗيَ عيبعتٜب ٝ ثٚ ٛذكٜبي هبٗٞٗي ًؾٞس ، ثٞدٙ ٝ اص 

 .هغٔت ثٞدخٚ ػٔٞٓي ٝ ثٞدخٚ ؽشًتٜبي دُٝتي ٝ ثٞدخٚ ٓؤعغبتي ؿيش اص ػ٘بٝيٖ كٞم تؾٌيَ ؽذٙ اعت



  

 (Settlement Of Budget) : تفريغ بُدجً

عبختٖ اعت ٝ تلشيؾ ثٞدخٚ دس افيالذ ٓبُي يؼ٘ي كشاؿت اص ثٞدخٚ ٝ يب ٗتيدٚ تلشيؾ اص ٗظش ُـٞي كبسؽ  

 . اخشاي ثٞدخٚ اعت

  

 : صُرتحساب عمهكرد بُدجً

دس ٝاهغ ٓوبيغٚ ٛضي٘ٚ ٛبي ٝاهؼي ٝ ٛضي٘ٚ ٛبي پيؼ ثي٘ي ؽذٙ )اػتجبسات ٓقٞة( اص يٌغٞ ٝ ٓوبيغٚ 

 . تدسآٓذٛبي ٝاهؼي ٝ دسآٓذٛبي پيؼ ثي٘ي ؽذٙ اص عٞي ديگش اع

  

 : ديُن بال محم

ديٕٞ ثالٓسَ ػجبستغت اص ثذٛيٜبي هبثَ پشداخت ع٘ٞات گزؽتٚ ًٚ دس ثٞدخٚ ٓشثٞه اػتجبسي ثشاي آٜٗب  

ٓ٘ظٞس ٗؾذٙ ٝ يب صائذ ثش اػتجبس ٓقٞة ٝ دس ٛش دٝ فٞست ثٚ يٌي اص ىشم صيش ثذٕٝ اختيبس دعتگبٙ 

 . ايدبد ؽذٙ ثبؽذ

يقالذ اٗٞاع ثذٛي ثٚ ٝصاستخبٗٚ ٛب ٝ ٓٞعغبت دُٝتي ٝ ازٌبّ هيؼي فبدسٙ اص ىشف ٓشاخغ ر –اُق 

ؽشًتٜبي دُٝتي ٗبؽي اص خذٓبت اٗدبّ ؽذٙ ٓبٗ٘ذ زن اؽتشاى ثشم ، آة ، ٛضي٘ٚ ٛبي ٓخبثشاتي ، پغت ٝ 

 . ٛضي٘ٚ ٛبي ٓؾبثٚ ًٚ خبسج اصاختيبس دعتگبٙ اخشائي ايدبد ؽذٙ ثبؽذ

ذٙ ثبؽذ . اٗٞاع ديٕٞ ثالٓبٗغ ٓٞمٞع ايٖ ث٘ذ اص عبيش ثذٛيٜبئي ًٚ خبسج اص اختيبس دعتگبٙ ايدبد ؽ –ج 

 . ىشف ٝصاست آٞس اهتقبدي ٝ داسائي تؼييٖ ٝ اػالّ خٞاٛذ ؽذ

  

 (General Revenue) : درآمذ عمُمي

دسآٓذ ػٔٞٓي ػجبست اعت اص دسآٓذٛبي ٝصاستخبٗٚ ٛب ٝ ٓٞعغبت دُٝتي ٝ ٓبُيبت ٝ عٞد عٜبّ ؽشًتٜبي  

ات ٝ ٓبٌُيت ٝ عبيش دسآٓذٛبئي ًٚ دس هبٕٗٞ ثٞدخٚ ًَ ًؾٞس تست دُٝتي ٝ دسآٓذ زبفَ اص اٗسقبس

 .ػ٘ٞإ دسآٓذ ػٔٞٓي ٓ٘ظٞس ٓيؾٞد

  

 (Especial Revenue) :در آمذ اختصاصي



دسآٓذ اختقبفي ػجبست اعت اص دسآٓذٛبئي ًٚ ثٔٞخت هبٕٗٞ ثشاي ٓقشف يب ٓقبسف خبؿ دس ثٞدخٚ 

دُٝت ٓٞظق اعت زذاًثش تب عٚ عبٍ پظ اص  ًَ ًؾٞس تست ػ٘ٞإ دسآٓذاختقبفي ٓ٘ظٞس ٓيگشدد ٝ

 . تقٞيت ايٖ هبٕٗٞ ، ثٞدخٚ اختقبفي سا ززف ٗٔبيذ

  

 (Surplus) : مازاد

دس زغبثذاسي دُٝتي ٝ عبصٓبٜٗبي ؿيشتدبسي ٓجِؾ كضٝٗي دسآٓذ ثش ٛضي٘ٚ دس فٞستسغبة دسآٓذ ٝ 

 . ٛضي٘ٚ

  

 (Other Financing Sources) : ساير مىابع تأميه اعتبار

ٓ٘بثغ تبٓيٖ اػتجبس ػجبست٘ذ اص ٓ٘بثؼي ًٚ تست ػ٘ٞإ ٝاّ ، اٗتؾبس اٝسام هشمٚ ، ثشگؾتي اص  عبيش

پشداختٜبي عبُٜبي هجَ ٝ ػ٘بٝيٖ ٓؾبثٚ دس هبٕٗٞ ثٞدخٚ ًَ ًؾٞس پيؼ ثي٘ي ٓيؾٞد ٝ ٓبٛيت دسآٓذ 

 . ٗذاسٗذ

  

 (General Cash) : َجُي عمُمي

ثٚ ٝصاستخبٗٚ ٛب ٝ ٓٞعغبت دُٝتي ٝ ؽشًتٜبي دُٝتي ٝ ٝخٞٙ ػٔٞٓي ػجبست اعت اص ٗوذي٘ٚ ٛبي ٓشثٞه  

ٜٗبدٛب ٝ ٓٞعغبت ػٔٞٓي ؿيش دُٝتي ٝ ٓٞعغبت ٝاثغتٚ ثٚ عبصٓبٜٗبي ٓزًٞس ًٚ ٓتؼِن زن اكشاد ٝ 

ٓٞعغبت خقٞفي ٗيغت ٝ فشك٘ظش اص ٗسٞٙ ٝ ٓ٘ؾبء تسقيَ إٓ ٓ٘سقشا ثشاي ٓقبسف ػٔٞٓي 

 . ثٔٞخت هبٕٗٞ هبثَ دخَ ٝ تقشف ٓيجبؽذ

  

  

 : يصتشخ

تؾخيـ ، ػجبست اعت اص تؼييٖ ٝ اٗتخبة ًبال ٝ خذٓبت ٝ عبيش پشداختٜبئي ًٚ تسقيَ يب اٗدبّ آٜٗب  

 . ثشاي ٗيَ ثٚ اخشاي ثشٗبٓٚ ٛبي دعتگبٜٛبي اخشائي مشٝسي اعت

  

 (Financing) : تأميه اعتبار 

 . ػجبست اعت اص اختقبؿ دادٕ تٔبّ يب هغٔتي اص اػتجبس ٓقٞة ثشاي ٛضي٘ٚ ٓؼيٖ



  

 (Commitment) : تعٍذ

 : تؼٜذ اص ٗظش هبٕٗٞ ٓسبعجبت ػٔٞٓي ػجبست اعت اص ايدبد ديٖ ثشرٓٚ دُٝت ٗبؽي اص

 . تسٞيَ ًبال يب اٗدبّ دادٕ خذٓت –اُق 

 . اخشاي هشاسدادٛبئي ًٚ ثب سػبيت ٓوشسات ٓ٘ؼوذ ؽذٙ ثبؽذ –ة 

 . ازٌبّ فبدس ؽذٙ اص ٓشاخغ هبٗٞٗي ٝ ريقالذ –ج 

 . هشاسدادٛبي ثيٖ أُِِي ٝ ػنٞيت دس عبصٓبٜٗب يب ٓشاخغ ثيٖ أُِِي ثب اخبصٙ هبٕٗٞپيٞعتٖ ثٚ  –د 

  

 (Authentication) : تسجيم 

 . تغديَ ػجبست اعت اص تؼييٖ ٓيضإ ثذٛي هبثَ پشداخت ثٚ ٓٞخت اع٘بد ٝ ٓذاسى اثجبت ً٘٘ذٙ ثذٛي 

  

 : صذَر حُانً

ص ٝصاستخبٗٚ يب ٓؤعغٚ دُٝتي ٝ يب ؽشًت دُٝتي ٝ يب زٞاُٚ اخبصٙ اي اعت ًٚ ًتجًب ٝعيِٚ ٓوبٓبت ٓدب

دعتگبٙ اخشائي ٓسِي ٝ يب ٜٗبدٛبي ػٔٞٓي ؿيش دُٝتي ٝ يب عبيش دعتگبٜٛبي اخشائي ثشاي تأديٚ تؼٜذات ٝ 

 .ثذٛيٜبي هبثَ پشداخت اص ٓسَ اػتجبسات ٓشثٞه ػٜذٙ ريسغبة دس ٝخٚ ري٘لغ فبدس ٓيؾٞد

  

 (Delegation Of Authority) : تفُيض اختيار

تغديَ ٝ زٞاُٚ ًٚ ثٚ ػٜذٙ ٝصيش يب سئيظ ٓؤعغٚ ٓي ثبؽذ  اختيبسات ٝ ٓغئُٞيت تؾخيـ ، اٗدبّ تؼٜذ ،

زغت ٓٞسد ٓغتوئًب ٝ ثذٕٝ ٝاعيٚ اص ىشف ٓوبٓبت كٞم ثٚ عبيش ٓوبٓبت دعتگبٙ ٓشثئيٚ ًاًل يب ثؼنًب  ،

 .تلٞيل اختيبس ٗبّ داسد ٝاگزاس ٓيگشدد ،

 : درخُاست َجً

ع٘ذي اعت ًٚ ريسغبة ثشاي دسيبكت ٝخٚ ثٔ٘ظٞس پشداخت زٞاُٚ ٛبي فبدس ؽذٙ   عت ٝخٚدسخٞا 

ايٖ هبٕٗٞ ٝ عبيش پشداختٜبئي ًٚ ثٔٞخت هبٕٗٞ اص ٓسَ ٝخٞٙ ٓتٔشًض ؽذٙ دس خضاٗٚ  12ٓٞمٞع ٓبدٙ 

ٓدبص ٓيجبؽذ زغت ٓٞسد اص ٓسَ اػتجبسات ٝ يب ٝخٞٙ ٓشثٞه ػٜذٙ خضاٗٚ دس ٓشًض ٝ يب ػٜذٙ ٗٔبي٘ذگي 

 . خضاٗٚ دس اعتبٕ دس ٝخٚ زغبة ثبٌٗي پشداخت دعتگبٙ اخشائي ريشثو فبدس ٓيٌ٘ذ



 (Revolving Fund of Accounting) :  تىخُاي گردان حسابذاري

ت٘خٞاٙ گشدإ زغبثذاسي ػجبست اعت اص ٝخٜي ًٚ خضاٗٚ ٝ يب ٗٔبي٘ذگي خضاٗٚ دس اعتبٕ اص ٓسَ  

ي عبٍ خبسي ٝ تؼٜذات هبثَ پشداخت عبُٜبي هجَ دس اػتجبسات ٓقٞة ثشاي اٗدبّ ثؼني اص ٛضي٘ٚ ٛب

اختيبس ريسغبة هشاس ٓيذٛذ تب دس هجبٍ زٞاُٚ ٛبي فبدس ؽذٙ ٝاسيض ٝ ثب فذٝس دسخٞاعت ٝخٚ ٓدذدًا 

 . دسيبكت گشدد

 (Revolving Fund of Payment) : تىخُاي گردان پرداخت

گشدإ زغبثذاسي اص ىشف ريسغبة ثب ت٘خٞاٙ گشدإ پشداخت ػجبست اعت اص ٝخٜي ًٚ اص ٓسَ ت٘خٞاٙ 

تأييذ ٝصيش يب سئيظ ٓؤعغٚ ٝ يب ٓوبٓبت ٓدبص اص ىشف آٜٗب ثشخي اص ٛضي٘ٚ ٛب دس اختيبس ٝازذٛب ٝ يب 

ٓأٓٞسي٘ي ًٚ ثٔٞخت ايٖ هبٕٗٞ ٝ آئي٘٘بٓٚ ٛبي اخشائي إٓ ٓدبص ثٚ دسيبكت ت٘خٞاٙ گشدإ ٛغت٘ذ هشاس 

 . ٗدبّ ٓيؾٞد اع٘بد ٛضي٘ٚ تسٞيَ ٝ ٓدذدًا ٝخٚ دسيبكت داسٗذٓيگيشد تب ثٚ تذسيح ًٚ ٛضي٘ٚ ٛبي ٓشثٞه ا

 

 (Revenue Expenditures) :ٌسيىً ٌای جاری

ثبؽ٘ذ ٝ دس ٓوبثَ دسيبكت کبال ٝ خذٓبتی -ای داسای خ٘جٚ خبسی، ػبدی ٝ تکشاسی ٓی¬ٛبی عشٓبيٚ¬ٛضي٘ٚ

اٍ إٓ مشٝسی ٛغت٘ذ. ؽٞٗذ کٚ ثشای ػِٔيبت ٝظبيق خبسی عبصٓبٕ دُٝتی ٝ ٗگٜذاسی آٞ¬اٗدـبّ ٓی

ؽٞد ¬ٛب ٓؼٔٞاًل كوو ٓتٞخٚ عبٍ ٓبُی خبسی کٚ دس إٓ ٛضي٘ٚ اٗدبّ ٓی¬ٓ٘بثغ ٝ ٗتبيح زبفَ اص ايٖ ٛضي٘ٚ

 .ثبؽذ ٗٚ عبُٜبی ٓبُی ثؼذ-ٓی

 (Capital Expenditures) :ای¬ٌای سرمايً¬ٌسيىً

ٞاٍ ٝ داساييٜبی ثبثت ای ٓخبسخی ٛغت٘ذ کٚ اٗدبّ آٜٗب ٓٞخت ايدبد يب اكضايؼ آ¬ٛبی عشٓبيٚ¬ٛضي٘ٚ

 .ؽٞد¬ٓی

 

 (Expense) : ٌسيىً
ػجبست اص پشداختٜبئي اعت ًٚ ثيٞس هيؼي ثٚ ري٘لغ دس هجبٍ تؼٜذ يب تست ػ٘ٞإ ًٔي يبػ٘بٝيٖ   ٛضي٘ٚ

 . ٓؾبثٚ ثب سػبيت هٞاٗيٖ ٝ ٓوشسات ٓشثٞه فٞست ٓيگيشد

 (Prepayment) : پيش پرداخت

اػتجبسات ٓشثٞه ثش اعبط ازٌبّ ٝ هشاسدادٛب ىجن  ػجبست اعت اص پشداختي ًٚ ٓسَ  پيؼ پشداخت

 . ٓوشسات پيؼ اص اٗدبّ تؼٜذ فٞست ٓي گيشد

 (On Account) : عهي انحساب

ػِي اُسغبة ػجبست اعت اص پشداختي ًٚ ثٔ٘ظٞس اداي هغٔتي اص تؼٜذ ثب سػبيت ٓوشسات فٞست ٓي  

 . گيشد

 (Prepayment Prior years  ) :پيش پرداخت سىُاتی



ای تست ػ٘ٞإ ¬شداختٜبيی کٚ تب پبيبٕ ٛش عبٍ ٓبُی ٓغتِٜک ٗؾٞد ٝ دس عبٍ ثؼذ دس زغبة خذاگبٗٚپيؼ پ

سعذ ثٚ زغبة ٛضي٘ٚ اص ٓسَ اػتجبسات ع٘ٞاتی ¬ؽٞد تب دس عبُی کٚ ثٚ ٓشزِٚ تؼٜذ ٓی¬كٞم ٗگٜذاسی ٓی

 .ٓ٘ظٞس گشدد

 (On Account - Prior years) :عهی انحساب سىُاتی

ب پبيبٕ عبٍ ٓبُی ٓـٞسد ػَٔ تغٞيٚ ٗؾٞٗذ دس زغبة كٞم ٓ٘ظٞس ٝ ثٚ عبٍ ثؼذ اٗتوـبٍ ػِی اُسغبثٜبيی کٚ ت

 .ٓی يبث٘ذ

 (Diposit) : سپردي

 : اص ٗظش هبٕٗٞ ٓسبعجبت ػٔٞٓي ػجبست اعت اص  عپشدٙ 

ٝخٞٛي ًٚ ىجن هٞاٗيٖ ٝ ٓوشسات ثٔ٘ظٞس تأٓيٖ ٝ يب خِٞگيشي اص تنييغ زوٞم دُٝت دسيبكت   – اُق

 . اعتشداد ٝ يب مجو إٓ تبثغ ؽشايو ٓوشس دس هٞاٗيٖ ٝ ٓوشسات ٝهشاسدادٛبي ٓشثٞه اعتٓيگشدد ٝ 

ٝخٞٛي ًٚ ثٔ٘ظٞس هشاسٛب ٝ يب ازٌبّ فبدسٙ اص ىشف ٓشاخغ هنبئي اص اؽخبؿ زويوي ٝ يب  –ة 

 . زوٞهي دسيبكت ٓيگشدد ٝ ثٔٞخت هشاسٛب ٝ ازٌبّ ٓشاخغ ٓزًٞس ًال يب ثؼنًب هبثَ اعتشداد ٓيجبؽذ

ٝخٞٛي ًٚ ثش اعبط ٓوشسات هبٗٞٗي تٞعو اؽخبؿ ٗضد دعتبگبٜٛبي دُٝتي ثٚ ٗلغ اؽخبؿ ثبُث  – ج

 . تٞديغ ٓيگشدد تب ثب سػبيت ٓوشسات ٓشثٞه ثٚ ري٘لغ پشداخت ؽٞد

 (Appropriate) : اعتبار

اػتجبس ػجبست اص ٓجِـي اعت ًٚ ثشاي ٓقشف يب ٓقبسف ٓؼيٖ ثٚ ٓ٘ظٞس ٗيَ ثٚ اٛذاف ٝ اخشاي ثشٗبٓٚ  

 . بي دُٝت ثٚ تقٞيت ٓدِظ ؽٞساي اعالٓي ٓي سعذٛ

 (Allotment) :تخصيص اعتبار

ػجبست اعت اص تدٞيض اعتلبدٙ اص ٓجبُؾ ٓؼي٘ی اص اػتجبسات ٓقٞة عبالٗٚ دس دٝسٙ ٛبی صٓبٗی ٓؾخـ 

)عٚ ٓبٛٚ، چٜبس ٓبٛٚ، ؽؼ ٓبٛٚ ٝ ؿيشٙ(. ثٚ ػجبست ديگش، تخقيـ اػتجبس تؼييٖ زدْ اػتجبسی اعت 

دٝسٙ ٛبی صٓبٗی ٓؼيٖ دس عبٍ ٓبُی، ثشای تبٓيٖ ٛضي٘ٚ اخشای ثشٗبٓٚ ٛب، ػِٔيبت ٝ عبيش پشداختٜب کٚ دس 

 .ٓٞسد ُضّٝ اعت

 (Appropriation) :اعتبار مصُب

ػجبست اعت اص اخبصٙ ايدبد ٛضي٘ٚ، ثذٛی يب تؼٜذ ثٚ ٓيضإ ٓؼيٖ ثشای عبصٓبٕ دُٝتی دس هجبٍ دسيبكت کبال 

 .ٛب ٝ ٓـبيشتٜبی ٓقٞة¬اخشای ثشٗبٓٚٝ خذٓبت ٓٞسد اعتلبدٙ خٜت 

 :پرداختٍای اوتقانی

ک٘ذ ¬پشداختٜبی اٗتوبُی ٛضي٘ٚ ٛبيی ٛغت٘ذ کٚ عبصٓبٕ دُٝتی دس هجبٍ آٜٗب کبال ٝ خذٓبتی سا دسيبكت ٗٔی

 )ٓبٗ٘ذ ثبصپشداخت افَ ٝ ٗٞع ثذٛيٜب ٝ ٝآٜبی دسيبكتی. کٔکٜب ٝ اػبٗبت ثالػٞك(.



 :فصم

کٞؽؾٜبی عبصٓـبٕ يبكتـٚ دُٝـت اعت کٚ خذٓبت ٓؾخقی سا ثشای  ث٘ذی افِی اص¬كقَ يـک توغيْ

ؽٞد. -اٗدبّ ػِٔيبت ٓشثٞه ثٚ ٛش كقَ يکی اص اٛذاف افِی دُٝت ٓسغٞة ٓی .گيشد¬خبٓؼٚ دسثش ٓی

 ... ٓبٗ٘ذ كقٍٞ کؾبٝسصی، ٓ٘بثغ ىجيؼی ٝ

 (Program  ,Sub function) ، :بروامً

ايی يک يب چ٘ذ دعتگبٙ ثشای اٗدبّ ػِٔيبت ٝ ٝظبيلی اعت ث٘ذی کبسٛبی اخش¬ثشٗبٓٚ ثبالتشيٖ عير ىجوٚ

کٚ دس داخَ يک كقَ ثٚ إٓ ٓسٍٞ ؽذٙ اعت. ٛش ثشٗبٓٚ زذٝد کبسٛبيی سا کٚ ثٚ ٓ٘ظٞس ٗيَ ثٚ ٓوبفذ ٝ 

گشدد ٓؾخـ ¬اٛذاف دعتگبٜٛب فٞست گشكتٚ ٝ ٓ٘دش ثٚ تُٞيذ زبفَ ٜٗبيی )خذٓت يب کبال( ٓی

 .عبصد¬ٓی

 (Treasury) :خساوً

يؼ٘ی ف٘ذٝم ٝ عبصٓبٕ ٛٔبٛ٘گ ک٘٘ذٙ دخَ ٝ خشج کؾٞس. دس ٝاهغ خضاٗٚ عبصٓبٗی اعت کٚ ٝخٞٙ  خضاٗٚ

 .گيشد¬ٛبی ريشثو فٞست ٓی¬دسيبكتی دُٝت دس إٓ تٔشکض ٝ کِيٚ پشداختٜب اص ىشين إٓ ٝ يب ٗٔبي٘ذگی

 (General Treasury Administration ) :خساوً داری کم

ٓبُی دُٝت سا ثٚ ػٜذٙ داؽتٚ ٝ ٝخٞٙ الصّ سا خٜت تبٓيٖ ٓبُی  خضاٗٚ داس کَ دس ٝاهغ ٓذيشيت آٞس

اػتجبسات ٓقٞة تٜيٚ ٝ ٓذاسک الصّ ثٚ ٓ٘ظٞس ٝفٍٞ، ٗگٜذاسی ٝخٞٙ ٝ پشداخت ٓخبسج دُٝت سا 

 .ٗٔبيذ¬كشاْٛ ٓی

 :اعتبارات جاری

ٛبی خبسی دُٝت ٝ ٛٔچ٘يٖ ٛضي٘ٚ ٗگٜذاؽت عير ¬ٓ٘ظٞس اػتجبساتی اعت کٚ ثشای تبٓيٖ ٛضي٘ٚ 

 .گشدد¬ثي٘ی ٓی¬كؼبُيتٜبی اهتقبدی ٝ اختٔبػی دُٝت پيؼ

 :اعتبارات عمراوی

ؽٞد، اػتجبسات ػٔشاٗی ٗبّ داسد، ىشذ -ٛبی ىشزٜبی ػٔشاٗی پيؼ ٓی¬اػتجبساتی کٚ ثشای تبٓيٖ ٛضي٘ٚ

ٓ٘ظٞس ٓدٔٞػٚ ػِٔيبت ٝ خذٓبت ٓؾخقی اعت کٚ ثش اعبط ٓيبُؼبت تٞخيٜی ك٘ی ٝ اهتقبدی  -ػٔشاٗی

ؽٞد ىی ٓذت ٓؼيٖ ٝ ثب اػتجبس ٓؼيٖ ثشای تسون ثخؾيذٕ ¬ٚ تٞعو دعتگبٙ اخشايی اٗدبّ ٓیيب اختٔبػی ک

 .گشدد¬گزاسی ثبثت اخشا ٓی¬ثٚ ٛذكٜبی ثشٗبٓٚ ػٔشاٗی ثٚ فٞست عشٓبيٚ

 (Allotment) :اعتبار تخصيص يافتً

آٓذٛب ٝ ؽٞد ٓخبسج خٞد سا دس زذٝد ٝفٍٞ دس¬چٕٞ دس هبٕٗٞ ثٞدخٚ ٛش عبٍ ثٚ دُٝت اخبصٙ دادٙ ٓی

عبيش ٓ٘بثغ تبٓيٖ اػتجبس اٗدبّ دٛذ، ُزا ٓقشف اػتجبسات ٓقٞة دعتگبٜٛبی دُٝتی ٗيض ٛ٘گبٓی ػِٔی 

 .خٞاٛذ گشديذ کٚ تٔبّ يب هغٔتی اص اػتجبسات ٓقٞة ثٚ آٜٗب تخقيـ دادٙ ؽٞد



 

 (Encumbrances) :تعٍذات قطعی وشذي

ٛب اص اػتجبسات تخقيـ يبكتٚ ٝ ¬ضي٘ٚای ٝ خِٞگيشی اص كضٝٗی ٛ¬ثٚ ٓ٘ظٞس سػبيت افَ ک٘تشٍ ثٞدخٚ

ٗٔبيذ، هجَ ¬پيگيشی علبسؽبت خشيذ ٝ هشاسدادٛبی ٓ٘ؼوذ ؽذٙ کٚ تست ؽشايو ػبدی دس آي٘ذٙ ايدبد تؼٜذ ٓی

اص فذٝس ٛشگٞٗٚ علبسػ خشيذ ٝ يب اٗؼوبد هشاسداد ثبيغتی ٗغجت ثٚ تبٓيٖ اػتجبس إٓ اهذاّ ٝ هغٔتی اص 

 .ؿ داداػتجبس تخقيـ يبكتٚ سا ثٚ إٓ اختقب

 :اعتبارات خارج از شمُل

ثخؾی اص اػتجبسات ثٞدخٚ عبالٗٚ دُٝت ثٚ ٓٞخت ٓدٞصٛبی هبٗٞٗی، ثذٕٝ سػبيت هبٕٗٞ ٓسبعجبت ػٔٞٓی 

ٝ عبيش ٓوشسات ػٔٞٓی دُٝت ٝ ثش اعبط " هبٕٗٞ ٗسٞٙ ٛضي٘ٚ کشدٕ اػتجبسات خبسج اص ؽٍٔٞ هبٕٗٞ 

 .ؽٞد¬ٓسبعجبت ػٔٞٓی ٝ ٓوشسات ػٔٞٓی دُٝت " ٓقشف ٓی

 

 : مُافقتىامً
ع٘ذي اعت ًٚ دس اخشاي ثٞدخٚ ٝ ثش اعبط ؽشذ كؼبُيتٜبي خبسي ٝ تِٔي داساييٜبي عشٓبيٚ اي ٝ ثٚ  

تلٌيي پشٝژٙ ٛبي ىشذ ٝ كقٍٞ ٝ ٓٞاد ٛضي٘ٚ دس زذٝد اػتجبسات ٓقٞة ت٘ظيْ ٝ ثيٖ ٓغئٍٞ دعتگبٙ 

ٓجبدُٚ گشديذٙ ٝ اخشاي ثٞدخٚ  اخشايي ٝ عبصٓبٕ ٓذيشيت ٝ ثشٗبٓٚ سيضي پظ اص اٗدبّ ٛٔبٛ٘گي ٝ تٞاكن ،

اص ٗظش تخقيـ اػتجبسات ، اٗدبّ ػِٔيبت ثجت ٝهبيغ ٓبُي ٝ زغبثذاسي پظ اص ٓجبدُٚ ٓٞاكوت٘بٓٚ اٗدبّ ٓي 

 .گيشد

  

  

. 


