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دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت بودجه 
همان طور که اشاره شد، بسته به سازوکارهای قانونی و اداری 
در  بودجه  ماهیت  درخصوص  بودجه،  تخصیص  و  تصویب 
در  دارد.  وجود  زیر  به شرح  مختلفی  دیدگاه های  دنیا  سطح 
شکل 1 طبقه بندی کلی دیدگاه ها و رویکردهای مربوط ترسیم 

شده است.

دیدگاه اول
از عملیات خود  منابع حاصل  به عنوان  بودجه  از  منابع حاصل 

در  نباید  منابع  این  لذا  نمی شود.  گرفته  درنظر  گزارشگر  واحد 
)به عنوان  گزارشگر  واحد  مالی  وضعیت  در  تغییرات  صورت 
صورت مالی که بیانگر نتایج عملیات خود واحد گزارشگر است( 

گزارش شود. طبق این دیدگاه:
الف- تخصیصها، منابعی هستند که ناشی از عملیات، معامالت 
و رویدادهای دوره حسابداری واحد گزارشگر نیستند و نمی توان 

آنها را به عنوان درامد گزارش کرد.
نه  مالی هستند  تامین  منبع  نوع  به منزله یک  ب- تخصیصها 

درامد.

دکتر حلیمه رحمانی   
دکتر سیده سمانه شاهرخی  

ماهیت بودجه دریافتی از خزانه توسط 

واحدهای گزارشگر بخش عمومی

در اغلب واحدهای گزارشگر 
بخش عمومی، عمده منابع مالی از طریق بودجه 

دریافتی از خزانه تامین می شود و به طور عمده این رقم، 
درخورتوجه است. اما ماهیت این منابع چیست و زیر چه عنوانی 

باید شناسایی شوند؟ در پاسخ به این سوال، بسته به فرایندهای قانونی 
و اداری تخصیص بودجه و انتقال یا انتقال نیافتن منابع بودجه ای به درون 
واحد گزارشگر، دیدگاه های مختلفی در سطح جهان وجود دارد. هر یک از 
این دیدگاه ها خود دارای رویکردهای متعددی هستند. در این نوشتار به این 

دیدگاه ها و رویکردها می پردازیم و نحوه برخورد با منابع بودجه ای را در 
هریک از آنها بررسی می کنیم. در ادامه، نتیجه گیری می شود با 

توجه به شرایط ایران و سازوکارهای قانونی و اداری بودجه 
در ایران، کدام یک از دیدگاه های یادشده مناسب 

شرایط ایران خواهد بود.
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بر اســاس این دیدگاه، با منابع اقتصــادی حاصل از بودجه 
ممکن است به یکی از روشهای زیر برخورد شود:

1- به عنوان آورده مالکان درنظر گرفته شده و به حساب سرمایه 
منظور شود )رویکرد آورده مالکان(، یا

شود  منظور  انباشته  کسری  مازاد/  بستانکار  به  مستقیما   -2
)رویکرد مازاد/کسری انباشته(.

این دیدگاه بیشتر زمانی مصداق دارد که منابع مالی مستقیما 
وارد واحد گزارشــگر نمی شــود که واحد گزارشگر از محل آن، 
مخارج و هزینه هایی را انجام دهد، بلکه واحد گزارشــگر ابتدا 
باید مخــارج و هزینه ها را از طریق ایجــاد بدهی انجام دهد، 
و ســپس از طریق خزانه آن بدهیها تســویه می شود1. با وجود 
این، در برخی مــوارد نیز با وجود این که منابع حاصل از بودجه 
به واحد گزارشگر منتقل می شود، ممکن است همچنان فرض 

شود که واحد گزارشگر به عنوان نماینده دولت است.

دیدگاه دوم
از عملیات خوِد  منابع حاصل  به عنوان  بودجه  از  منابع حاصل 
بودجه،  از  انحراف  ولی  نمی شود  گرفته  درنظر  گزارشگر  واحد 
از  می شود.  محسوب  گزارشگر  واحد  خوِد  عملیات  به عنوان 
با هزینه ها  بودجه  از  منابع حاصل  دیدگاه،  این  رو، طبق  این 
صورت  در  آن  خالص  نتیجه  و  شده  تهاتر  مرتبط  مخارج  یا 
تغییرات در وضعیت مالی واحد گزارشگر ارایه می شود )رویکرد 

تهاتر(.

دیدگاه سوم
در این دیدگاه منابع حاصل از بودجه به عنوان عملیات خوِد واحد 
گزارشگر درنظر گرفته می شود ولی ورود منابع مذکور به درون 
واحد گزارشگر همراه با یک سری شرایط می باشد. طبق این 
دیدگاه، به دلیل وجود شرایط نسبت به منابع حاصل از بودجه، 
این منابع نباید در لحظه ورود به درون واحد گزارشگر به عنوان 
داراییها  در  افزایش  به  منجر  هرچند  شود،  شناسایی  درامد 
گردیده باشد. بلکه، زمانی باید به عنوان درامد شناسایی شود 
که شرایط لحاظ شده در مورد آنها، انجام شده باشد. بر اساس 
این دیدگاه منابع حاصل از بودجه باید در زمان ورود به عنوان 

بدهی شناسایی گردد )رویکرد بدهی(.

دیدگاه چهارم
کاربرد این دیدگاه بیشتر زمانی است که منابع حاصل از بودجه 
واحد  و  داده می شود  انتقال  گزارشگر  واحد  درون  به  مستقیما 
گزارشگر در انجام مخارج و هزینه ها از محل آنها اختیار عمل 
دارد. در این دیدگاه، با دریافت بودجه توسط واحد گزارشگر، 
آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع  دارای  که  منابعی 
لذا  می کند،  پیدا  جریان  گزارشگر  واحد  درون  به  می باشد، 

دارایی و درامد باید شناسایی شود. طبق این دیدگاه:
تخصیص  از  حاصل  اقتصادی  منابع  به  دسترس داشتن  الف- 
صورت  در  باید  که  دارد  گزارشگر  واحد  برای  منافعی  بودجه، 
تغییرات در وضعیت مالی منعکس شود، زیرا این صورت باید 
نتایج عملیاتی ساالنه را به گونه ای منعکس کند که تمام عوامل 
تاثیرگذار بر مازاد یا کسری عملیاتی ساالنه در آن لحاظ شده 

باشد.
ب- صورت تغییرات در وضعیت مالی، خالص تغییر در داراییها 
و بدهیها را در دوره حسابداری برای توضیح تغییر در مازاد یا 
کسری انباشته واحد گزارشگر گزارش می  کند؛ منابع اقتصادی 
تغییر  به  منجر  بودجه  تخصیص  مجوز  طبق  دردسترس 

در مورد ماهیِت 

بودجه دریافتی از خزانه

به طور کلی 

چهار دیدگاه وجود دارد

که به صورت یک طیف هستند

در یک سر طیف

دیدگاه اول و درسر دیگر آن

دیدگاه چهام قرار دارد

در دیدگاه اول

سطح اختیار و پاسخگویی

 پایین و در دیدگاه چهارم

سطح اختیار و پاسخگویی 

باالست
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در  تغییرات  صورت  در  باید  و  می  شود  بدهی ها  و  دارایی ها 
وضعیت مالی منعکس شود.

پ- صورت تغییرات در وضعیت مالی باید نشان دهد که واحد 
تا  است  کرده  را کسب  اقتصادی  منابع  از چه محل  گزارشگر 
تامین  واحد  آن  فعالیتهای  کنند چگونه  استفاده  کنندگان درک 
مالی شده و تا چه میزان منابع اقتصادی دریافتی برای حفظ 

خالص وضعیت مالی طی دوره کافی است.
بر اســاس این دیــدگاه، منابع اقتصادی دردســترس طبق 
مجــوز تخصیص بودجه به عنوان درامد واحد گزارشــگر تلقی 

می شود )رویکرد درامد(.
بــرای درک بهتر دیدگاه ها، بهتر اســت آنهــا را به صورت 
طیفی درنظر بگیریم که یک سر آن دیدگاه اول و سر دیگر آن 
دیدگاه چهارم است. به طور کلی در دیدگاه اول، سطح اختیار و 
پاسخگویی در واحد گزارشگری که بودجه برای آن تخصیص 
یافته اســت، پایین اســت. این در حالی اســت که در دیدگاه 
چهارم، اختیار و پاســخگویی در واحد گزارشگر دریافت کننده 

بودجه، در سطح باالتری است )شکل 1(. 

دیدگاه ها

چهارمسومدوماول

رویکرد)ها(
آورده مالکان

مازاد/کسری انباشته
درامدبدهیتهاتر

شکل 1- دیدگاه ها و رویکردهای موجود درخصوص
ماهیت بودجه

رویکردهای مختلف در خصوص ماهیت بودجه
رویکرد آورده مالکان

طبق بند 7 استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 
1 (IPSAS 1)، آورده مالکان عبارت است از منافع اقتصادی 
از واحد  یا توان خدمت رسانی  آتی که توسط اشخاصی خارج 
به غیراز  است،  شده  فراهم  گزارشگر  واحد  برای  گزارشگر 
شده  گزارشگر  واحد  بدهیهای  ایجاد  به  منجر  که  مواردی 
خالص داراییها/ارزش خالص  در  مالی  منافع  بیانگر  و  است، 

واحد گزارشگر است که:
الف- نسبت به موارد زیر حق ایجاد می کند:

توسط  آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع  توزیع   -1
اختیار  واحد گزارشگر، طی عمر آن، نظیر توزیع هایی که در 

مالکان یا نمایندگان آنها می باشد، و
2- توزیع هرگونه مازاد داراییها بر بدهیها در صورت انحالل 

واحد گزارشگر؛ و یا
ب- می توان آن را به واحد گزارشگر یا اشخاص دیگر فروخت، 

معاوضه کرد، یا انتقال داد.
برای این که عملیات موردنظر، واجد شــرایط آورده مالکان 
باشــد، ضــروری اســت حایــز ویژگیهای مشخص شــده در 
تعریف یادشــده باشــد. در تعیین این که آیا عملیات موردنظر 
حایز تعریف آورده مالکان اســت یا خیر، محتوا، و نه شــکل 
عملیات، درنظر گرفته می شود. اگر علی رغم شکل عملیات، 
محتوا به صورت واضح وام یــا نوع دیگری از بدهی، یا درامد 
باشد، واحد گزارشــگر آن را به همان عنوان شناسایی می کند 
و افشــای مناســب را، در صورت اهمیت، در یادداشــتهای 
توضیحی صورتهای مالی با مقاصــد عمومی انجام می دهد. 
برای مثال، اگر عملیاتی به نظر برسد، آورده مالکان است، اما 
مشخص شــود که واحد گزارشگر توزیع ثابتی به انتقال دهنده 

انجام می دهد، آن عملیات بیشتر ویژگی وام دارد. 
برای نمونه، مالیات، حایز تعریف آورده مالکان نیست، زیرا 
پرداخت مالیات، به مالیات دهندگان حقی برای دریافت الف( 
توزیع منافع اقتصادی یا توان خدمت رســانی  آتی توسط واحد 
گزارشگر در طول عمر آن، یا ب( توزیع هرگونه مازاد داراییها 
بر بدهیها در صورت انحالل واحد گزارشــگر منتقل نمی کند. 
همچنین، پرداخــت مالیات، به مالیات دهندگان حق مالکیتی 
در دولــت نمی دهد تــا از آن طریق بتواننــد آن را به دولت یا 

اشخاص دیگر بفروشند، معاوضه کنند، یا انتقال دهند.
با توجه به مــوارد زیر، نمی توان بودجــه را به عنوان آورده 

مالکان تلقی کرد:
• واحدهای بخش عمومی در قبال بودجه، منافع اقتصادی یا 
توان خدمت رسانی  آتی در قالب کاالها و خدمات را به دولت 
ارایه نمی کنند بلکه این کاالها و خدمات به عموم مردم یا سایر 

واحدها ارایه می شوند، و
واحد  یک  به  بودجه  منابع  انتقال  و  تخصیص  با  دولت   •
واحد  آن  داراییهای  خالص  در  مالی  منافع  لزوما  گزارشگر، 
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اشخاص  یا  گزارشگر  واحد  به  را  آن  بتواند  که  نمی کند  کسب 
دیگر بفروشد، معاوضه کند، یا انتقال دهد.

از بودجه معموال در فعالیتهای واحد  • منابع اقتصادی حاصل 
گزارشگر مصرف می شوند و بیانگر سرمایه گذاری مالکان که با 
قصد دستیابی به درامدهای آتی کافی برای حفظ منافع مالکانه 

مالک در واحد گزارشگر می شود، نمی باشد.
این مدل گزارشگری شــبیه به مدل گزارشگری است که در 
این اواخر توســط ســازمانهای دولتی فدرال کانادا در راستای 
رعایت اســتاندارد حســابداری هیئت خزانه دولت فدرال کانادا 

استفاده شده است.
رویکرد مازاد/کسری انباشته

اقتصادی دردسترس  این رویکرد، واحد گزارشگر منابع  طبق 
مازاد  به  مستقیم  به طور  را  بودجه  تخصیص  مجوز  طبق 
دیدگاه  در  که  همان طور  می کند.  منظور  انباشته  کسری  یا 
اقتصادی  منابع  نباید  گزارشگر  واحد  می شود  استدالل  اول 
دردسترس طبق مجوز تخصیص بودجه را در گزارش عملکرد 
دو  در  کند.  گزارش  مالی(  وضعیت  در  تغییرات  )صورت  خود 
برخورد  به همین ترتیب  نیز  مالکان  آورده  و  تهاتر  رویکرد 
آورده  رویکرد  مثل  این که  به جای  رویکرد،  این  در  می گردد. 
کند،  منظور  سرمایه/آورده مالکان  به حساب  را  آن  مالکان، 
مجوز  طبق  دردسترس  اقتصادی  منابع  که  می شود  پیشنهاد 
تخصیص بودجه به طور مستقیم به حساب مازاد/کسری انباشته 
منظور شود. به این ترتیب، از نتایج عملیات مختص خوِد واحد 
گزارشگر که در صورت تغییرات در وضعیت مالی ارایه می شود، 

تفکیک می شود.
 (Alberta) 2این مدل در حال حاضر توســط دولــت آلبرتا
در صورت  های مالی تلفیقی مندرج در گزارشــهای عملکرد 

اداره ای3 ساالنه رعایت می شود.
رویکرد تهاتر

مجوز  طبق  دردسترس  اقتصادی  منابع  رویکرد،  این  در 
تخصیص بودجه با مخارج/هزینه های انجام شده از آن محل، 
تهاتر می شود. این عمل ممکن است در مورد هر قلم هزینه/

بودجه  درنتیجه،  شود.  انجام  آنها  جمع  مورد  در  یا  مخارج 
با  مشهود  سرمایه  ای  داراییهای  تحصیل  برای  مصرف شده 
بهای  تمام شده دارایی تهاتر می  شود و خالص مبلغ دارایی طی 

عمر مفید آن مستهلک می شود.
طرفداران این رویکرد استدالل  می  کنند که:

• واحد گزارشگر به عنوان نماینده دولت عمل می  کند و بنابراین 
گزارشگر  واحد  مخارج  بودجه،  محل  از  ایجادشده  مخارج 
جبران  واقع  در  بودجه  از  حاصل  اقتصادی  منابع  نیستند. 
تهاتر،  بنابراین،  هستند.  شرایط  واجد  مخارج/هزینه  های 
بیانگر محتوای اقتصادی تخصیص است. هزینه  ها و داراییها 
متعلق به دولتی هستند که مخارج را تامین مالی می  کند. دولت 
واحد  توسط  ارایه شده  خدمات  یا  کاالها  مسئول  نهایت  در 
و مخاطرات  مزایا  و خدمات،  کاالها  ارایه  در  است.  گزارشگر 
متعلق به واحد گزارشگر )به عنوان یک اصل( نیست، بنابراین 

نباید ناخالص درامدها و هزینه  ها را گزارش کند.
• افزون بر این، تهاتر بودجه داراییهای سرمایه  ای با بهای آنها، 
نوسانات صورتهای مالی را کاهش می  دهد. طبق مدل تعهدی 
منظور  دارایی  به حساب  مشهود  سرمایه  ای  داراییهای  کامل، 
)مستهلک  می  شوند  هزینه  آنها  مفید  عمر  طی  و  می  شوند 
در  را می  توان  آن  با  مرتبط  بودجه  کل  که  حالی  در  می  شوند( 

دوره مالی که مخارج انجام شده است شناسایی کرد.
برخــی از مراجــع تدوین کننــده اســتاندارد، نظیــر هیئت 
حســابداری بخش عمومی کانــادا4 (PSAB) معتقدند که 
تهاتر، اهداف گزارشگری مالی و ویژگیهای کیفی اطالعاتی که 

باید در صورتهای مالی گزارش شود را براورده نمی  کند. 

رویکردهای مطرح

درخصوص ماهیت 

بودجه دریافتی از خزانه

شامل تلقی آن به عنوان

آورده مالکان 

منظور نمودن آن به مازاد/کسری انباشته

تهاتر و تلقی به عنوان

بدهی یا درامد 

می باشد
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مخالفان استدالل می کنند که:
• هزینه  ها بیانگر بهای منابع مصرف  شده برای ارایه کاالها و 
ناخالص  مبالغ  افشای  با  خدمات دولت در یک دوره هستند. 
منابع  در  کاهش  یا  اقتصادی،  منابع  مصرف  کل  هزینه  ها، 
گزارش  می شود.  داده  نشان  دوره  یک  در  گزارشگر،  واحد 
هزینه  ها به صورت ناخالص، به استفاده  کنندگان کمک می  کند 
بهای کاالها و خدمات ارایه شده را بهتر ارزیابی کنند، و برای 
ارزیابی انواع عمده هزینه  های ایجادشده در آن دوره سودمند 
برای  اطالعاتی  ارایه کننده  حسابداری،  روش  این  است. 
صورتهای  به همین ترتیب،  است.  خدمات  و  کاالها  ارزیابی 
دوره  درامدهای  از  میزان  چه  که  باشند  این  بیانگر  باید  مالی 
این  است.  نبوده  یا  بوده  کافی  دوره  پوشش هزینه  های  برای 
منابع درامدی واحد گزارشگر  با نشان دادن  نوع گزارشگری، 
واحد  مالی  تامین  از  شناخت  کسب  در  آنها،  نسبی  سهم  و 

گزارشگر، به استفاده  کنندگان کمک می  کند.
• بهای کامل داراییهای سرمایه  ای مشهود در صورت وضعیت 
به  خدمات  و  کاالها  ارایه  کامل  بهای  و  نمی  شود  ارایه  مالی 
نشان  واقع  از  کمتر  بودجه،  از  حاصل  اقتصادی  منابع  میزان 
بهای  درک  برای  استفاده  کنندگان  درنتیجه،  خواهد شد.  داده 
یا  خدمات،  ارایه  در  مشهود  سرمایه  ای  داراییهای  از  استفاده 
آثار مالی حفظ این داراییها برای بقای خدمات، اطالعات کافی 
نخواهند داشت. برای ارزیابی عملکرد و تصمیمات تخصیص 

منابع، ارایه این اطالعات ضروری است.
مشهود  ثابت  داراییهای  اندازه گیری  الزامات  با  رویکرد  این   •
را  دارایی  تمام شده  بهای  که  استانداردهای حسابداری،  طبق 
تحصیل،  برای  پرداخت شده  مابه ازای  ناخالص  مبلغ  شامل 

ساخت، توسعه، و یا بهسازی می داند، هماهنگی ندارد.
• وظیفه صورتهای مالی، انتقال اطالعات به استفاده  کنندگان 
است. برای ایفای این وظیفه به طور اثربخش، اطالعات باید 
مربوط و قابل اتکا باشد. تهاتر سبب می  شود اطالعات مربوط 
تهاتر  شوند.  حذف  پاسخگویی  ارزیابی  و  تصمیم  گیری  برای 
منفی  اثر  که  می  شود  ناقصی  اطالعات  به  منجر  همچنین 
در  کامل  اطالعات  دارد.  مالی  صورتهای  قابل اتکابودن  بر 
گزارشگر  واحد  مالی  تامین  شناخت  برای  معامالت  خصوص 
به  که  می شود،  حذف  اطالعات  تهاتر،  در  است.  ضروری 

استفاده  کنندگان هنگام مقایسه وضعیت مالی و نتایج عملیات 
واحد گزارشگر با وضعیت مالی و نتایج عملیات سایر واحدها در 
دولت، سایر کشورها و اهداف پاسخگویی و عملکرد خود آن 

واحد، کمک می  کند.
رویکرد بدهی 

واحد  درون  به  بودجه  از  حاصل  منابع  رویکرد،  این  طبق 
آن  محل  از  خود  گزارشگر  واحد  و  می شود  منتقل  گزارشگر 
منابع، هزینه ها یا مخارجی را انجام می دهد. نکته مهم در این 

حالت وجود شرایط5  نسبت به منابع مذکور است. 
در بنــد 9 اســتاندارد حســابداری بخش عمومی شــماره 3 
بــا عنوان »درامد حاصــل از عملیات غیرمبادلــه ای )مالیات و 
انتقاالت(« آمده اســت: "چنانچه واحـــد گزارشگر ملزم باشد 
دارایی انتقالی را طبق شرایط مشخص به کار گیرد و در صورت 
نقــض این شــرایط، اصل دارایی یــا معــادل ارزش آن را به 
انتقال دهنده برگرداند، کنترل دارایی، مشروط محسوب و یک 
تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی یا توان خدمت رســانی  
آتــی   به اشــخاص ثالث ایجــاد می گــردد." در صورتی که در 
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23 برای اعمال 
شرایط نســبت به داراییهای انتقالی از ســه اصطالح قیود6 ، 
شروط7 ، و محدودیتها8 استفاده می  کند و ضمن تعریف هر 
یک از اصطالحات در بندهای جداگانه  ای به نحوه حسابداری 
آن  ها می  پردازد. بررســی این موارد به ما در شــناخت صحیح 
منابــع اقتصادی حاصل از بودجه کمک می  کند. در شــکل 2 

روابط بین شروط، قیود، و محدودیتها مشخص شده است.

قیود

شروط 
)الزام به بازگشت(

محدودیتها 
)مجازاتها(

{ الزم االجرا 
از طریق 

فرایندهای 
قانونی یا

اداری

شکل 2-  شروط، قیود، و محدودیتها
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قیود

قیود حاکم بر داراییهای انتقالی، شرایط تعیین شده در قوانین، 
مقررات، یا توافقهای الزام  آور است که توسط واحدی به غیراز 
انتقالی  از دارایی  استفاده  واحد گزارشگر تحمیل شده و نحوه 
حسابداری  بین المللی  استاندارد   7 )بند  می کند  مشخص  را 
مصارفی  به منظور  است  ممکن  دارایی   .)23 عمومی  بخش 
خاص منتقل گردد، بنابراین واحد گیرنده باید دارایی را صرف 
از  یا  و  مصارف خاص کند. واحد گزارشگر نمی تواند مستقیما 
طریق واحدهای زیر کنترل، قیودی را بر خود تحمیل کند9 )بند 
14 استاندارد بین المللی حسابداری بخش عموی 23(. »قیود« 
یا  قالب »شروط«  در  است  انتقالی ممکن  داراییهای  با  مرتبط 
زمان  در  محدودیتها  و  شروط  اگرچه  باشند.  »محدودیتها« 
شناسایی اولیه می تواند واحد گزارشگر را به استفاده یا مصرف 
دارایی  در  موجود  آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع 
برای هدفی خاص ملزم کند )تعهد نسبت به عملکرد(، اما تنها 
شروط حاکم بر داراییهای انتقالی است که ایجاب می کند منافع 
یا توان خدمت رسانی  آتی در صورت نقض قیود به  اقتصادی 

انتقال دهنده بازگردانده شود )تعهد نسبت به بازگشت(.
قیــود از طریــق فرایندهای قانونــی یــا اداری الزم االجرا 
می شــوند. چنان چه مفاد قوانین و مقررات یا ســایر توافقهای 

الزام آور، الزم االجرا نباشد، قیود تلقی نمی شوند.
شروط

ازپیش تعیین شده ای  قیود  انتقالی،  داراییهای  بر  حاکم  شروط 
دارایی  آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع  که  است 
و  شود  مصرف  انتقال گیرنده  توسط  قیود،  آن  با  مطابق  باید 
بنابراین،  بازگردانده شود.  انتقال دهنده  به  غیراین صورت،  در 
در  را  شروط  تابع  دارایِی  کنترل  دریافت کننده،  که  هنگامی 
اختیار می گیرد، متحمل یک تعهد فعلی مبنی بر انتقال منافع 
اقتصادی یا توان خدمت رسانی  آتی به اشخاص ثالث می شود. 
علت این امر آن است که دریافت کننده دارایی توان جلوگیری از 
جریان خروج منابع را ندارد. دریافت کننده ملزم است که منافع 
اقتصادی یا توان خدمت رسانی  آتی موجود در داراییهای انتقالی 
به  یا  کند  ثالث  اشخاص  به  خدمات  و  کاال  تحویل  صرف  را 
انتقال دهنده برگشت دهد. بنابراین هنگامی که دریافت کننده، 
یک دارایی تابع شروط را شناسایی می کند، متحمل یک بدهی 

نیز می شود. بسته به ماهیت شروط، این بدهی ممکن است 
به صورت تدریجی ایفا شود و به واحد گزارشگر امکان دهد تا 
به صورت تدریجی مبلغ بدهی را کاهش و درامد شناسایی کند 
یا ممکن است فقط در صورت وقوع رویداد خاص آتی ایفا شود 
که در آن صورت واحد گزارشگر هنگام وقوع رویداد، بدهی را 
نتیجه گیری  مبنای   11 )بند  می  کند  شناسایی  درامد  و  حذف 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(. 
برخــی معتقدنــد بدهی فقط باید زمانی شناســایی شــود که 
براورده نشــدن شــروط و الزام به برگشــت منافــع اقتصادی یا 
توان خدمت رســانی  آتی به انتقال  دهنده محتمل اســت. هیئت 
تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، این 
پیشــنهاد را رد می کند، زیرا منجر می  شــود واحدهای گزارشگر 
درامد را پیش از موعد شناســایی کنند. بنابراین، در صورتهای 
مالــی، تعهــد فعلی برای ایفای شــروط تحمیل  شــده توســط 
انتقال  دهنده یا برگشت منافع اقتصادی یا توان خدمت رسانی  آتی 
به انتقال  دهنده شناســایی نمی  شود )بند 12 مبنای نتیجه  گیری 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(.    
برای مثال کمکــی معادل 10 میلیارد ریــال در اختیار واحد 
گزارشــگر جهت ارتقا و نگهداشــت سیســتمهای حمل و نقل 
جاده ای قرار می گیرد. در موافقت نامه نحوه مصرف به شرح زیر 

قید شده است:
• 40 درصد برای مدرن سازی خط راه آهن فعلی؛

• 40 درصد برای احداث خط راه آهن جدید؛ و
• 20 درصد برای تعمیرات و خرید لکوموتیو.

طبــق موافقت نامــه، کمک اهدایی باید به شــرح یادشــده 
به مصــرف برســد، در غیراین صــورت باید بــه انتقال دهنده 
بازگردانده شــود. واحد گزارشگر به علت شرط بازگشت باید در 
زمــان دریافت کمک، عالوه بر شناســایی دارایی، یک بدهی 
نیز شناســایی کند. در دوره مصرف اعتبارات و احراز شــرایط 
مندرج در موافقت نامه، واحد گزارشــگر بدهی خود را کاهش و 
درامد شناسایی می کند )بند 16 راهنمای به کارگیری استاندارد 
3 و بندهای 24 و 25 راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی 

حسابداری بخش عمومی 23(.
شروط،  نقض  به علت  داراییها  برگشت  بابت  گزارشگر  واحد 
کاهش در دارایی و بدهی شناسایی می کند و بابت انتقال جدید 
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نیز دارایی، بدهی یا درامد شناسایی خواهد کرد.
محدودیتها

قیـود  انتقالـی،  داراییهـای  بـر  حاکـم  محدودیتهـای 
ازپیش تعیین شـده ای کـه مقاصـد اسـتفاده از دارایـی را محـدود 
یـا هدایـت می کند، امـا در صـورت به کارگیری نشـدن آن دارایی 
مطابـق بـا آن قیـود، الزامـی بـه بازگردانـدن منافع اقتصـادی یا 
نمـی دارد.  مقـرر  انتقال دهنـده،  بـه  آتـی  خدمت رسـانی   تـوان 
تابـع  دارایـی  کنتـرل  دریافت کننـده،  کـه  هنگامـی  بنابرایـن 
محدودیـت را در اختیـار می گیـرد، متحمـل یـک تعهـد فعلـی 
مبنـی بـر انتقـال منافـع اقتصـادی یـا تـوان خدمت رسـانی  آتـی 
دریافت کننـده  کـه  مـورادی  در  نمی شـود.  ثالـث  اشـخاص  بـه 
محدودیتهـا را نقـض می کنـد، انتقال دهنده یا شـخص ذیصالح 
دیگـری می توانـد بـه شـیوه های مختلـف بـرای دریافت کننـده 
دارایـی، مجازاتـی در نظر بگیـرد. چنین اقدامی منجـر به انجام 
محدودیتهـا توسـط واحـد گزارشـگر شـده یـا در اثر سـرپیچی از 
حکـم دادگاه، سـایر محاکـم قضایـی یـا سـایر مقامـات مجـاز، 
واحـد گزارشـگر را بـا مجـازات جزایـی یـا مدنـی مواجـه خواهـد 
ایجـاد  دارایـی  تحصیـل  درنتیجـه  مجازاتـی  چنیـن  سـاخت. 

ناشـی می شـود. نقـض محدودیتهـا  از  بلکـه  نمی شـود 
طبق اســتاندارد بین المللی حســابداری بخش عمومی 23، 
واحدهای گزارشگر نباید هنگام شناسایی اولیه انتقال دارایی، 
در رابطه با محدودیت، بدهی شناسایی کنند زیرا طبق تعریف، 
محدودیتها به خودی خود، تعهد فعلی برای واحد دریافت  کننده 
جهــت خروج منافــع اقتصادی یا توان خدمت رســانی  آتی در 

راستای اجرای محدودیت، تحمیل نمی  کنند. نقض محدودیت 
ممکن اســت در نهایت منجر به مجازاتی مانند جریمه شــود 
کــه بر واحد دریافت  کننده تحمیل می  شــود، بااین حال، چنین 
مجازاتــی نتیجه روشــهای اجرایی ناشــی از نقض اســت و 
نتیجه شــناخت اولیه دارایی نیست )بند13 مبنای نتیجه  گیری 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(.
برای مثال، دولت ملی )انتقال  دهنده( 200 هکتار زمین را 
در یک شهر بزرگ به یک دانشگاه )واحد گزارشگر( برای ایجاد 
موافقت  نامه  طبق  می  کند.  منتقل  دانشگاهی  پردیس  یک 
اما  شود  استفاده  پردیس  ساخت  برای  باید  زمین  انتقال، 
مشخص نشده است که در صورت استفاده نشدن زمین برای 
این منظور، باید برگشت داده شود )بند 22 راهنمای به کارگیری 
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(. دانشگاه 
زمین را به عنوان دارایی به ارزش منصفانه در صورت وضعیت 
مالی شناسایی می  کند. محدودیت، حایز تعریف بدهی یا احراز 
معیار شناخت به عنوان بدهی نیست. بنابراین، دانشگاه درامد 
شناسایی  دارایی  به عنوان  زمین  که  گزارشگری  دوره  در  را 
شده، شناسایی می  کند )بند 23 راهنمای به کارگیری استاندارد 

حسابداری بخش عمومی 23(. 
در جدول 1، به طور خالصه انواع شرایط و نحوه برخورد با 

آنها بیان شده است.
رجحان محتوا بر شکل

در تعیین این  که یک قید، شرط است یا محدودیت، محتوای 
باید درنظر گرفته شود. برای  نه تنها شکل آن،  شرایط قید و 

قیود

نحوه برخورد

در زمان شناخت 
اولیه

پس از رفع شرط/
محدودیت

قیود  با  مطابق  باید  دارایی  آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع  شروط: 
مشخص شده مصرف شود و در غیراین صورت، به انتقال دهنده بازگردانده شود.

درامدبدهی

صورت  در  اما  می شود،  هدایت  یا  محدود  دارایی  از  استفاده  مقاصد  محدودیتها: 
منافع  بازگرداندن  به  الزامی  مشخص شده،  قیود  با  مطابق  دارایی  آن   به کارنگرفتن 

اقتصادی یا توان خدمت رسانی  آتی به انتقال دهنده، وجود ندارد.
-درامد

جدول 1- انواع شرایط و نحوه برخورد با آنها
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نمونه، تنها این مشخصه که دارایی انتقالی باید در ارایه کاالها 
ثالث مصرف شود و در غیراین صورت  به اشخاص  و خدمات 
کافی  به خودی خود،  می شود،  داده  برگشت  انتقال  دهنده  به 
گزارشگر،  واحد  توسط  دارایی  کنترل  کسب  هنگام  تا  نیست 
بدهی شناسایی شود )بند 20 استاندارد بین المللی حسابداری 
بخش عمومی 23(. در تعیین این که یک قید، شرط است یا 
که  می  کند  توجه  موضوع  این  به  گزارشگر  واحد  محدودیت، 
توان  یا  اقتصادی  منافع  سایر  یا  دارایی  برگشت  به  الزام  آیا 
خدمت رسانی  آتی الزم  االجرا است و توسط انتقال  دهنده اجرا 
خواهد شد. اگر انتقال  دهنده نتواند الزام مربوط را اجرا کند، قید 
حایز تعریف شرط نیست و محدودیت تلقی می شود. اگر تجارب 
قبلی از روابط با انتقال  دهنده نشان دهد که او هرگز این الزام را 
درصورت نقض شرط، اجرا نمی  کند، واحد دریافت  کننده ممکن 
است به این نتیجه برسد که قید شکل شرط را دارد اما محتوای 
گزارشگر  واحد  اگر  است.  محدودیت  بنابراین،  ندارد،  را  آن 
قیود  پیش ازآن  یا  باشد  نداشته  انتقال  دهنده  با  تجربه  ای  هیچ 
نقض شده  ای وجود نداشته است تا متوجه شود انتقال  دهنده چه 
تصمیمی می  گیرد، قید حایز تعریف شرط خواهد بود )بند 21 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(.
رویکرد درامد

دیدگاه چهارم، فرض  در  اشاره شد،  پیش ازاین  که  همان طور 
بر این است که منابع حاصل از بودجه به درون واحد گزارشگر 
از آن  جریان می یابد و واحد گزارشگر می تواند به اختیار خود، 
چنین  در  کند.  استفاده  هزینه ها  و  مخارج  انجام  برای  منابع 
درامد  می تواند  منابع  این  که  می شود  نتیجه گیری  حالتی، 
این  بر  این رویکرد مبتنی  تلقی شود. در واقع  واحد گزارشگر 
افزایش در  از بودجه، منجر به  واقعیت است که منابع حاصل 
خواه  افزایش،  این  و  می شود  گزارشگر  واحد  اقتصادی  منابع 
افزایش در داراییها خواه کاهش در بدهیها و یا توامان، باید در 
صورت تغییرات در وضعیت مالی واحد گزارشگر به عنوان یک 

قلم درامد گزارش شود.
طبق بند 7 اســتاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 
1، درامــد، ناخالص جریــان ورودی منافع اقتصــادی یا توان 
خدمت رســانی  آتی در طول دوره گزارشــگری است، هنگامی 
کــه جریــان ورودی منجــر به افزایــش در خالــص داراییها/

ارزش خالــص غیراز افزایش مربوط به آورده مالکان می  شــود 
و طبق بند 6 اســتاندارد 1، درامد عبارت اســت از افزایش در 
داراییها، کاهش در بدهیها، و یــا ترکیبی از هر دو که منجر به 

افزایش ارزش خالص طی دوره می  شود.
با توجه به این که دریافت منابــع حاصل از بودجه، می تواند 
منجر بــه افزایش در داراییهــای واحد گزارشــگر، کاهش در 
بدهیهای آن، و یا ترکیبی از هر دو بشــود که منجر به افزایش 
ارزش خالــص طی دوره می شــود، از این رو منابــع حاصل از 
تخصیص بودجه حایز تعریف »درامد« اســت. دراین صورت، 
این سوال پیش می آید که این درامد، درامد حاصل از عملیات 
مبادله ای است یا درامد حاصل از عملیات غیرمبادله ای. برای 
پاسخ به این سوال باید به تعاریف این دو دسته عملیات مراجعه 
کنیــم. در جدول 2 تعاریــف این اقالم طبق اســتانداردهای 

بین المللی و ایران ارایه شده است.

در استاندارد بین المللی 

حسابداری بخش عمومی

شماره 3 

از سه اصطالح 

قیود 

شروط 

و محدودیتها

به منظور تلقی

یک منبع انتقالی به عنوان

بدهی یا درامد

استفاده می شود
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با توجه به تعریف عملیات مبادله ای و غیرمبادله ای )به شرح 
جدول 2(، وجوه دریافتی از محل بودجه را می توان به عنوان 
درامــد حاصل از عملیــات غیرمبادله ای تلقی کــرد زیرا واحد 
گزارشــگر در قبــال بودجه، کاال یا خدمتی را به طور مســتقیم 
به دولت منتقل نمی کنــد، بلکه برای عموم مردم یا واحدهای 

گزارشگر دیگر خدمات یا کاالهایی فراهم می کند.
اســتداللهایی کــه از این رویکرد حمایــت می  کند مبتنی بر 
اهــداف صورتهای مالی بــا مقاصد عمومی اســت که به طور 
عمومی مورد پذیرش اســتفاده  کنندگان و تهیه  کنندگان است. 
این اهداف، ماهیت اطالعات مورد نیاز برای براورده ســاختن 
نیازهای اســتفاده  کنندگان را مشــخص می  کند و الزمه تدوین 
اســتانداردهای گزارشــگری و حســابداری مناســب اســت. 

صورتهای مالی باید موارد زیر را گزارش کنند:
اطالعات  ارایه  به منظور  گزارشگر  واحد  درامد  منابع  الف- 

سودمند برای شناخت منابع و نحوه تامین مالی؛
ب- ماهیـت و هـدف هزینه  هـای واحـد گزارشـگر طـی دوره 
به منظـور ارایـه اطالعـات سـودمند درخصـوص تخصیصهـا و 

منابع؛ مصـرف 
پ- خالص تفاوت بین درامدها و هزینه  ها، به عنوان معیاری از 
این موضوع که کدام یک از خالص منابع اقتصادی واحد گزارشگر 

پس از منظورکردن فعالیتهای طی دوره، حفظ می  شود.
اطالعات در مورد بهای تمام شــده کاالها و خدمات و نحوه 

تامین مالی به اســتفاده  کنندگان امکان تخصیص منابع و سایر 
تصمیمات و نیز ارزیابی پاسخگویی واحد گزارشگر را می  دهد.
عــالوه براین، طرفــداران این رویکرد معتقدنــد از آنجا که 
بودجه دریافتی از دولت، دریافتی از منبعی غیراز ســهامداران 
است نباید مســتقیمًا در بخش حقوق مالکانه )به عنوان آورده 
مالکان، بستانکار مازاد/کسری انباشــته( شناسایی شود بلکه 

باید در مازاد/کسری در دوره  های مناسب شناسایی شود.
(GASB) در  هیئت استانداردهای حسابداری دولتی10 

بیانیه شماره 33 از این رویکرد استفاده می کند.

نتیجه گیری
تصمیم گیـری در رابطـه بـا این کـه ماهیـت بودجـه دریافتـی از 
خزانـه توسـط واحدهـای بخـش عمومی چیسـت، بـه عوامل 
متعـددی بسـتگی دارد. اولیـن عامل، واحدی اسـت که بودجه 
دریافـت مـی کنـد. چنان چـه ایـن واحـد مجـاز باشـد هماننـد 
دانشـگاه ها، مانـده وجوه مصرف نشـده را به سـال بعـد منتقل 
کنـد، تصمیم گیـری در مـورد ماهیـت بودجه متفـاوت از زمانی 
انتقـال  امـکان  بودجـه  دریافت کننـده  واحـد  کـه  بـود  خواهـد 

مانـده وجـوه مصرف نشـده را بـه سـال بعد نداشـته باشـد.
و  ایـران  عمومـی  محاسـبات  قانـون   64 و   63 مـواد  طبـق 
اصالحیـه آن، واحدهـای دریافت کننـده بودجـه در صورتـی کـه 
تمـام منابـع دریافت شـده را طی دوره مشـخص مصـرف نکنند 

عملیات غیرمبادله ایعملیات مبادله ای

استاندارد بین المللی حسابداری بخش 
عمومی 9

استاندارد 3 ایران
استاندارد بین المللی حسابداری بخش 

عمومی 9
استاندارد 3 ایران

گزارشگر،  واحد  یک  درآن  که  عملیاتی 
دارایی یا خدمتی را دریافت می کند یا بدهی 
را تسویه می کند و در ازای آن به طور مستقیم 
در  )به طورعمده  را  برابری  به تقریب  ارزش 
استفاده  یا  خدمات  کاالها،  نقد،  وجه  قالب 
واگذار  دیگر  گزارشگر  واحد  به  داراییها(  از 

می کند.

یا  دارایی  آن  به موجب  که  عملیاتی 
دادوستد  منصفانه  ارزش  به  خدمت 

می شود.

عملیاتی که مبادله ای نباشد. 
واحد  از  گزارشگر:  واحد  غیرمبادله ای،  عملیات  در 
گزارشگر دیگر ارزشی دریافت می کند بدون این که 
مابه ازای به تقریب مساوی را به طور مستقیم واگذار 
واگذار  دیگر  گزارشگر  واحد  به  را  ارزشی  یا  کند، 
را  مساوی  به تقریب  مابه ازای  این که  بدون  می کند 

به طور مستقیم دریافت کند.

رویدادی که با تعریف 
مبادله منطبق نباشد.

جدول 2- تعریف عملیات مبادله ای و غیرمبادله ای



10

13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
ن و

دی
ور

فر
 1

06
ره 

ما
ش

بایـد مانـده منابـع را بـه خزانـه برگشـت دهنـد به جـز در مـورد 
برخـی واحدهـا، نظیـر دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی 
و پژوهشـی، کـه کمـاکان تابـع قانـون نحوه انجـام امـور مالی و 
معامالتـی دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالـی و تحقیقاتـی 
می باشـند. ازایـن رو، در مورد دانشـگاه ها و دیگـر واحدهایی که 
مسـتثنی شـده اند، می تـوان منابع حاصـل از بودجـه را به عنوان 
»درامـد« شناسـایی کرد. امـا در مورد سـایر واحدها، درخصوص 
منابـع حاصـل از بودجـه »شـروط« وجـود دارد و آن "الـزام بـه 
بازگشـت در صـورت مصرف نشـدن می باشـد". بنابرایـن، طبق 
اسـتاندارد بین المللـی حسـابداری بخـش عمومـی، ایـن منابـع 
را نمی تـوان به عنـوان »درامـد« شناسـایی کـرد و بایـد به عنـوان 
»بدهـی« شناسـایی شـوند. بااین حال، طبـق همان اسـتاندارد، 
بایـد بـه »رجحان محتوا بر شـکل« نیـز توجه کرد. بـرای مثال، 
اگـر تجـارب قبلـی از روابـط بیـن انتقال گیرنـده و انتقال دهنـده 
نشـان دهـد کـه »شـرط« مورد نظـر همـواره اجرا نشـده اسـت، 
نـه  گرفـت  درنظـر  »محدودیـت«  به عنـوان  را  آن  می تـوان 
»شـرط«. لـذا می تـوان منابـع مربـوط بـه آن را به عنـوان درامـد 
درنظـر گرفـت. عالوه برایـن، اسـتفاده از روِش تلقی کـردن این 
منابـع به عنـوان »درامـد«، در عمـل روش آسـان تری اسـت و 
پیچیدگـی کمتـری دارد. لـذا بهتر اسـت در مورد تمـام واحدها، 

منابـع مزبـور را به عنـوان »درامـد« شناسـایی کـرد. 
در صــورت تلقــی این منابع به عنــوان »درامد« این ســوال 

مطرح می شــود که آیا درامد حاصل از عملیات مبادله ای است 
یا غیرمبادله ای. با توجه به تعریف عملیات مبادله ای، مابه ازای 
عملیات مبادله ای باید ارزشی به تقریب مساوی باشد که به طور 
مستقیم دریافت/پرداخت شود. با توجه به این که بودجه از خزانه 
به واحد گزارشگر پرداخت می شود و واحد گزارشگر در ازای آن 
خدمات/کاالهایی را به عموم مردم یا سایر واحدها ارایه می کند، 
لذا پرداخت مابه ازا به طور مســتقیم صورت نمی گیرد و ازاین رو، 
نمی توان منابع حاصل از بودجه را به عنوان یک درامد مبادله ای 
درنظــر گرفــت. در نمونه صورتهــای مالی کشــورهایی نظیر 
اســترالیا، کانادا، امریکا، و ابوظبی، این نوع منابع نیز به عنوان 

درامد حاصل از عملیات غیرمبادله ای طبقه بندی شده است.
بر اســاس مطالب یادشــده، بودجه دریافتی از خزانه طبق 
دیدگاه چهارم به عنوان »درامد« طبقه بندی شــده و »حاصل از 

عملیات غیرمبادله ای« تلقی می شود.

پانوشتها:
1- در این حالت، بودجه ممکن نیست جزو انتقاالت طبقه بندی شود زیرا در 
انتقــاالت جریان واقعی منابع به درون واحد گزارشــگر روی می دهد ولی در 
ایــن حالت، درخصوص بودجه جریان واقعی منابع به درون واحد گزارشــگر 

روی نمی دهد.
2- ایالتی در کانادا. 

3-Departmental performance reports 
4- مربوط به کانادا است. 

5- Terms
6- Stipulations 
7- Conditions
8- Restriction
9- زیرا قیود بر اســاس قوانین و مقررات یا توافقهای الزام آور تحمیل شــده 

است. 
10- مربوط به امریکا است. 

منابع:
• International Public Sector Accounting Standards 

Board (IPSASB), Handbook of International 
Public Sector Accounting Pronouncements, 2018 

• Public Sector Accounting Board, Use of Appro-
priations, STATEMENT OF PRINCIPLES, 
2012
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حسابداری بخش عمومی، 1395

با توجه به
الزامات استانداردها و 
رجحان محتوا بر شکل
منابع دریافتی از بودجه
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به عنوان درامد حاصل از
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تلقی می شود


