حسابداری
دولتی

امکانات و
ویژگیهـــا

حسابداری دولتی
نهــا ،ســازمانها و شــرکتهای دولتــی نیــز هماننــد ســایر موسســات
ارگا 
تجــاری ،در راســتای انجام هر چــه بهتر وظایف خود و پاســخگویی دقیقتر
بــه نهادهــای نظارتــی ،نیازمنــد اطالعات بههنــگام مالی میباشــند .از طرف
دیگــر بــه دلیــل وجود جزئیــات متعدد مورد توجــه در زمان شناســایی و ثبت
رویدادهــای مالــی و تغییــرات احتمالــی قوانیــن و بخشــنامهها ،اســتفاده از
نرمافزار حسابداری دولتی منعطف و قابل گسترش نا گزیر خواهد بود.
در همیــن راســتا شــرکت نرمافــزار و ســختافزار ایــران (نوســا) بــا بیش از
ربــع قــرن تجربه و تعامل بهینه با مشــاوران کارآمد حوزه مالی ،نســل جدید
نرمافزار حســابداری نوســا را با تکیه بر تجربه موفق تولید و ارائه ســه نســل
قبلــی ،بــه عنــوان ابــزاری توانمند و حرف ـهای در حــوزه نرمافزارهــای تعهدی
دولتی عرضه نموده اســت .شــایان ذ کر اســت شــرکت نوســا به عنوان یکی
از معــدود شــرکتهای نرمافــزاری دانشبنیــان ،دارای رتب ـهی یــک شــورای
عالــی انفورماتیــک نیز میباشــد.در ایــن گفتار کوتــاه از ذ کر امکانــات بدیهی
کــه تمامــی نرمافزارهای مالــی از آنها برخوردارند خــودداری کرده و به معرفی
برخی از امکانات بارز این سیستم ا کتفا خواهیم کرد.
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تغییرات نظام حسابداری بخش عمومی و پروتکلهای
سناما و سنا
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مروری بر "نظام حسابداری بخش عمومی" و تغییرات
آن
نظــام حســابداری بخــش عمومی مجموعــهای از مفاهیــم ،مفروضات و اســتانداردها،
ساختار و تشکیالت بخش مالی ،فهرست حسابها ،روش گردش عملیات ،کدگذاری مراکز
هزینــه ،دســتورالعملهای حســابداری ،نحــوه رســیدگی و گزارشگیــری مالــی و مدیریتی
است که برای استفاده توسط نهادها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی و متعلق
بــه بخــش عمومی طرح و اجرا شــده اســت .این نظام از ابتدای ســال  1394دســتخوش
تغییــرات بنیــادی گردیــد .اصلی تریــن تغییر ،حرکت از نظــام مالی نقدی به ســوی نظام
مالی تعهدی اســت .نظام جدید بر مبنای تعهدی اســتوار اســت؛ مبنایی كه بر اســاس آن
معامالت و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه فقط در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد)
شناسایی و در اسناد و مدارك حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دوره مربوط
انعــكاس مییابــد .تغییرات ســاختاری دیگری نیز از قبیل تغییــر در طول مدت دوره مالی
بخشهای جاری و عمرانی ،اســتفاده از ســاختار حساب مشــترک برای اعتبارات جاری و
تملــک اعتبارات ســرمایهای و نیز تغییــر در فرمت ارائه صورتهای مالــی در این نظام به
وجود آمده اند.
از طــرف دیگــر وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و دیوان محاســبات کشــور ،در راســتای
انجام وظایف نظارتی خود ،در چند سال اخیر اقدام به تدوین پروتکلهای استانداردی
جهت دریافت اطالعات مالی ســازمانها و نهادهای دولتی و عمومی نموده اند .پروتکل
مربوط به ســامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاســبات کشــور موســوم به سنا و پروتکل
مربــوط به تبادل الکترونیکی صورتهای مالی موســوم به ســناما نیــز ،همگام با تغییرات
استانداردهای حسابداری بخش عمومی ،دستخوش تغییرات اساسی شدند.
واضح اســت که پشــتیبانی از این نظام جدید نیازمند اعمال تغییرات در ساختار دادهها
و پیادهســازی امکانــات جدید در نرمافزارهای مالی مورد اســتفاده توســط بخش عمومی
است .امکاناتی که توانایی پوشش تغییرات احتمالی بعدی این نظام را نیز داشته باشد.
زیــرا بــا توجه به جوان بودن این نظام و اســتانداردها و شــیوههای اجرایی مربوط به آن،
اعمــال تغییرات آن در ســالهای آتــی دور از ذهن نخواهد بود .کما اینکه در ســال 1395
شــاهد ارائه نســخه جدید نظام حســابداری بخــش عمومی با رویکــرد تعهدی ،همچنین
نسخه  2.1پروتکل سناما و نسخه یک پروتکل سنا با رویکرد تعهدی بودیم.
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نظام حســابداری بخش عمومی از ابتدای ســال1394
دستخوش تغییرات بنیادی گردید .اصلیترین تغییر،
حرکت از نظام مالی نقدی به سوی نظام مالی تعهدی
لهــای ســنا و ســناما نیــز ،همــگام بــا آن
اســت .پروتک 
دســتخوش تغییرات اساســی شدند.
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مــروری بــر امکانات سیســتم مالی یکپارچه نوســا جهت
پوشــش نظــام حســابداری بخــش عمومــی بــا رویکــرد
تعهدی
سیســتم مالــی یکپارچــه نوســا بــا پشــتوانه تولیــد و عرضــه دو نســل قبلــی نرمافزارهای
حوزه مالی و ســابقه قریب به ســه دهه تعامل نزدیک با کارشناســان حوزه مالی و فناوری
اطالعات ،با ســاختاری منعطف تولید و در حال گســترش اســت .مجموعه نرمافزارهایی
کــه بصــورت یکپارچــه بــا یکدیگــر در تعامــل بــوده و سیســتم مالــی یکپارچــهای را بوجود
میآورنــد کــه توانایی پوشــش نیازهــای حوزههای مختلف ســازمان را داراســت .با توجه
به گســتردگی مفاهیم ،ابزارها و امکانات موجود در این سیســتم ،تنها اشــارهای کوتاه به
امکانــات بارز آن خواهیم نمود .با مراجعه به بروشــورهای معرفی سیســتم مالی یکپارچه
نوسا میتوانید به شکل کامل با سیستم فوق آشنا شوید.
اهــم ویژگیهــا و امکاناتــی کــه بصــورت مشــترک در تمــام ایــن مجموعــه نرمافزارها در
دسترس هستند را در ادامه مرور خواهیم کرد:
Qقابلیــت اتصــال بــه ســرور از طریق شــبکه داخلی و یا شــبکههای گســترده همچون
اینترنت به منظور پوشش پراکندگی جغرافیایی استفاده کنندگان
Qایجاد چندین سیستم اطالعاتی مستقل و راهبری هر یک از آنها بهصورت موازی
تنها با یک نسخه از سیستم مالی یکپارچه نوسا
Qاســتفاده از مفهــوم بخش بــه منظور نگهــداری همزمــان اطالعات مالــی واحدهای
ســازمانی و یا شــعب یک ســازمان در یک پایگاه اطالعاتی با حفظ استقالل عملکرد
و همچنین امکان دسترســی به اطالعات کل واحدها و یا شــعب به صورت همزمان
برای کاربران ارشد

یهــای درختــی بــا دارا
بــا ســاختار حســابها و تفصیل 
بــودن 20ســطح طبقهبنــدی و قابلیــت تعریــف 9رقــم
زیرگــروه بــرای هــر ســطح بــا امــکان تخصیــص ســی
برچســب به هر حســاب محیطی کامال منعطف جهت
پیــاده ســازی نظــام جدیــد در اختیــار خواهــد بــود.
Qپشتیبانی از چندین سال مالی بهصورت پیوسته در یک سیستم اطالعاتی با امکان
ثبت خودکار سند افتتاحیه ،اختتامیه و سود و زیان هرسال مالی
Qارائــه گزارشهــای تجمعی از چندین ســال مالی بــا امکان حذف اســناد اختتامیه و
افتتاحیه ســالهای متوالی بهمنظور اخــذ گزارشهای تجمیعی بدون گردشهای
تکراری
Qاســتفاده از واحدهــای ارزی مختلــف در کنــار واحــد اصلی سیســتم و کنتــرل تفاوت
ناشی از تغییر نرخ ارز در قالب گزارشهای کاربردی
Qتعریــف انــواع فرمهــای نمایشــی و چاپــی بنا بر نیــاز کاربــر و همچنین امــکان تغییر
فرمهای نمایشی و چاپی به زبان دلخواه
Qاخذ گزارشهای آماری ،تحلیلی و مقایسهای از سیستم و تهیه نمودارهای مختلف
متناظر با گزارشهای اخذ شده
Qســاختار درختــی با دارا بودن  20ســطح طبقهبندی و قابلیت تعریــف  9رقم زیرگروه
برای هر سطح بهمنظور تعریف کدینگ حسابها و تفصیلیها
Qتصفیه رخدادها و مغایرت گیری خودکار بانکی و ذخیره صورت مغایرت حاصله
Qارائه صورتهای مالی اساسی قابل انطباق به همراه یادداشتهای توضیحی
Qوجــود ارتبــاط معنــادار بیــن گزارشهــای سیســتم و همچنین امــکان احضــار اجزاء
تشــکیلدهنده هــر گــزارش به اشــکال مختلــف تا جزئیترین ســطح ممکن (ســطر
ســند مربوط به زیرسیســتم تولیدکننــده رخداد مالی) بدون نیاز بــه خروج از گزارش
ابتدایی
Qتعریــف ســطوح دسترســی کاربران ،بــه تفکیک و بر اســاس جزئیتریــن امکانات هر
یک از زیرسیستمها

Qتبــادل اطالعات با ســایر سیســتمهای مکانیزه تحت قالبهای اســتاندارد  XMLو
Excel
Qاخــذ گزارشهــای متنــوع از سیســتم با رویکــرد جســتجو و تحلیل و امــکان محدود
کردن گزارش به شرایط دلخواه ،محدوده خاص (محدوده زمانی ،زیرسیستمهای
گوناگــون ،بخشهــا و انــواع ســند) و مرتبســازی گــزارش بــر اســاس اولویتهــای
موردنظر کاربر
Qتعیین گزینهها و مقادیر پیشفرض بهمنظور سهولت در امر کاربری سیستم توسط
هر کاربر
Qاخــذ گزارشهــای ماتریســی متنــوع و هدفمنــد از ترکیب حســاب و تفصیلــی ،حاوی
رخدادهای مالی تمام زیرسیستمها
Qصــدور اطالعــات گزارشــات بــا قالبهــای  Excel, QRP, EMF, HTML, PDFو
امکان ارسال آنها توسط سیستم ارسال ایمیل

امکانــات نســل جدید نرمافزار حســابداری نوســا جهت
پوشــش نظــام حســابداری بخــش عمومــی بــا رویکــرد
تعهدی
همانگونــه کــه در بخش اول اشــاره شــد ،تغییــرات به وجــود آمده در نظام حســابداری
بخــش عمومــی بــا رویکــرد تعهــدی وجــود ســاختار اطالعاتــی متفاوتــی را اجتنــاب ناپذیر
نمود .به همین جهت شرکت نوسا با افزودن مفاهیم و ابزارهای تازهای به سیستم مالی
یکپارچه نوســا ،ضمن پاســخگویی به نیازهــای امروز نظام حســابداری بخش عمومی با
رویکرد تعهدی ،توانایی پوشش تغییرات آتی این نظام را نیز خواهد داشت.
اهم این تغییرات را در ادامه مرور خواهیم کرد:
Qفیلدهای اطالعاتی جدید در حسابها و تفصیلیها به منظور حفظ دادههای
ب بــرای حســابها :ایــن
جدیــد و امــکان تعریــف و اســتفاده از ســی برچس ـ 
برچســبها بــرای طبقهبنــدی اطالعات و ارائه فایلهای صادره ســنا و ســناما بکار
میروند.
ب بــرای رخدادهــای مالی :این برچســبها
Qتعریــف و اســتفاده از پانــزده برچس ـ 
همانند تفصیلیها ،گونهای از تعیین مشخصات رخدادها به صورت شناور را میسر
میکننــد .برچســبهای رخــداد ،عالوه بــر طبقهبنــدی اطالعات و ارائــه فایلهای
صادره ،برای تحلیل دادهها (تفکیک آنها به صورت ســرجمع با مبناهای دلخواه)
نیز قابل استفاده خواهند بود.
Qکنترل مانده ،ترکیب دلخواهی از حســاب ،تفصیلیها و برچس ـبها به منظور
کنترلهای مربوط به حسابهای بودجهای
Qسیســتم متمرکــز تولید گزارشــات خاص به منظــور ارائه گزارشــات اختصاصی
مانند سنا و سناما در غالب فرمتهای مورد نیاز
ایــن امکانــات بــه جــای توجه به یــک راه حــل نهایی و قطعــی برای وضعیــت موجود،
جهــت فراهــم نمــودن ابــزار و امکانات الزم بــرای پیادهســازی راهحلهایی از این دســت
ایجاد شــدهاند .به بیان ســادهتر ،با در اختیار داشــتن مجموعه امکانات و ابزارهای فوق
به طور خاص :درخت حسابها و تفصیلیهای بیست سطحی ،با امکان تخصیص سی
برچســب به هر حســاب و امکان درج یک حســاب ،پنج تفصیلی شــناور و پانزده برچسب
رخداد ،در هر ســطر ســند امکان ثبت و نگهداری رخدادهای مالی ســازمان و شــرکت را به
شــکل مــورد نظر شــیوه نامههای اجرایی نظام جدیــد فراهم و اطالعات و گزارشــات مالی
مورد نیاز مدیران و همکاران و نهادهای نظارتی نیز در دسترس خواهد بود.

با امکان درج یک حساب ،پنج تفصیلی شناور و پانزده
برچســب در هــر رخــداد مالــی امــکان ثبــت و نگهــداری
رخدادهــای مالــی ســازمان مبتنــی بــر شــیوه نام ههــای
اجرایــی نظــام جدیــد در دســترس خواهــد بــود.

حسابداری دولتی
�������ی ���ب
����� �����
 .۱درآ��
 .۲وا��ا�ی دارا����ی ������ای
 .۳وا��ا�ی دارا����ی ����
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معماری سیستم حسابداری دولتی
بــا در اختیار داشــتن ســاختار حســابهای بیســت ســطحی ،بــا قابلیت اختصاص ســی
برچسب حساب برای تفکیک حسابهای عملیاتی ،همچنین امکان درج پنج تفصیلی
شــناور و  15برچســب رخــداد در هــر ســطر ســند و امــکان تفکیــک و تحلیــل رخدادهــا بــه
همگی این جزئیات ،یک ســاختار باز ،منعطف و قابل گســترش برای پیادهســازی نظام
حســابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در سیســتم مالی یکپارچه نوســا فراهم شده
است.

۲

������ ��
 ۰۱ا���ص
۱ ����� ��� ����� ۰۱/۰۰۰۱
۲ ����� ��� ����� ۰۱/۰۰۰۲
������ ۰۲
۱ ���� ����� ۰۲/۰۰۰۱
۲ ���� ����� ۰۲/۰۰۰۲
۳ ���� ����� ۰۲/۰۰۰۳
�� ۰۳ا�� �����
۱ ����� ���� ����� ۰۳/۰۰۰۱
۲ ����� ���� ����� ۰۳/۰۰۰۲
�� ۰۴ح�� �� / �������� /وژه��
�� ۰۴/۱ح��
�� ����� ۰۴/۱/۰۰۰۱ح ۱
�� ����� ۰۴/۱/۰۰۰۲ح ۲
�������� ۰۴/۲
�� ۰۴/۳وژه��

�� ۰۸ز��ن��ی ا��غد���ه  /ا��غ�����ه
�� ����� ۰۸/۰۰۰۱ز��ن ۱
�� ����� ۰۸/۰۰۰۲ز��ن ۲
 ۰۹رد����ی ��د��
 ۰۹/۰۰۰۱رد�� ��د�� ۱
 ۰۹/۰۰۰۲رد�� ��د�� ۲

د�ره �������
 ���� �� .۱ا�ل
 ���� �� .۲دوم
�� ���� �� .۳م
��� ���� �� .۴رم

�����ت ا����ر
������ .۱
�� .۲ح

��ع ا����ر
��� .۱ب
 .۲ا����
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حسابداری دولتی

بررسی جزئیات مورد نیاز رخدادها
در ســاختار نظام جدید ،جزئیات مورد توجه در حســابهای گوناگون ،متفاوت خواهد
بــود .بــه عنــوان مثــال حســاب تنخواهگــردان پرداخــت بابــت عملیــات جــاری را در نظــر
میگیریم .بر اساس آخرین ویرایش نظام حسابداری بخش عمومی در سال  ،1395نوع
منبع ،نوع سایر منبع ،نوع اعتبار ،مشخصات اعتبار ،شماره ردیف ،شماره طرح و برنامه،
ابالغ دهنده ،سال و اشخاص به عنوان جزئیات مورد نیاز هستند.
با توجه به امکانات پیش گفته در سیستم ،به راحتی میتوان تنخواه گردان پرداخت
بابــت عملیــات جــاری را بــه عنوان حســاب ،شــماره ردیف ،شــماره طــرح و برنامــه ،ابالغ
دهنــده و اشــخاص را بــه عنوان تفصیلیهای شــناور یک تــا چهار و نوع منبع ،نوع ســایر
منبع ،نوع اعتبار ،مشــخصات اعتبار و ســال را به عنوان برچســب رخداد تعریف نمود .در
این صورت رخداد مورد نظر مانند "تصویر  "1ثبت خواهد شد.

برای همان حســاب بر اســاس نســخه اول نظام حســابداری بخش عمومی (مربوط به
ســال  ،)1394نوع منبع ،نوع ســایر منبع ،نوع اعتبار ،مشــخصات اعتبار ،شــماره ردیف،
شــماره طرح و برنامه ،فصل هزینه ،واحد پولی ،ســال و اشــخاص به عنوان جزئیات این
حســاب مورد توجه بوده اند .در این صورت میتوانســتیم جزئیات خواســته شده را مانند
"تصویر  "2در هر سطر سند منعکس نماییم.
نکتــه قابــل توجه ،قابلیت انعطــاف پذیری راهکار مورد اســتفاده اســت .همانگونه که
در مثــال مطــرح شــده نیز مالحظــه گردید ،با تغییــر در جزئیات مــورد نیاز حســاب مذکور،
بــه راحتــی و بــا تغییــر پارامترهای مورد اســتفاده برای حســاب و رخــداد ،پایگاه خــود را با
نظام جدید سازگار نمودیم .نکتهای که در تغییرات احتمالی آتی نظام حسابداری بخش
عمومی ،بیش از پیش مورد نیاز خواهد بود.

تصویر  . 1نحوه ثبت جزئیات رخداد نمونه بر اساس نظام سال 95

تصویر  . 2نحوه ثبت جزئیات رخداد نمونه بر اساس نظام سال 94
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گزارشات
بــا در اختیار داشــتن ســاختار حســابهای بیســت ســطحی ،بــا قابلیت اختصاص ســی
برچسب حساب برای تفکیک حسابهای عملیاتی ،همچنین امکان درج پنج تفصیلی
شــناور و  15برچســب رخــداد در هــر ســطر ســند و امــکان تفکیــک و تحلیــل رخدادهــا بــه
همگی این جزئیات ،یک ســاختار باز ،منعطف و قابل گســترش برای پیادهســازی نظام
حســابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در سیســتم مالی یکپارچه نوســا فراهم شده
است.
اهم گزارشات متنوع و کارآمد قابل دریافت از سیستم به قرار زیر است:
Qدفتر و ریز عملیات حساب و تفصیلی
Qانواع ترازهای چهار و هشت ستونی
Qتراز مبتنی بر الگوی حساب (همزمان شامل حساب ،تفصیلیها و برچسبهای هر
حساب) با امکان مقایسه مانده با ماهیت تعریف شده برای هر حساب
Qخالصــه عملیــات حســاب و تفصیلــی بــر حســب بازههــای زمانــی دلخــواه همچون
روز ،ماه ،فصل و سال
Qامکان تفکیک عملیات هر حساب به تفصیلیها
Qامکان تفکیک عملیات هر حساب به برچسبهای حساب و رخداد

بــا توجه به قرارگیری پارامترهای تاثیرگذاری چون اشــخاص ،مراکز هزینه ،ردیفهای
بودجــه ،ســازمانهای ابــاغ دهنــده و ابــاغ گیرنــده و طر حهــا ،برنامههــای و پروژهها در
تفصیلیهــا و عناصــری ماننــد منابع ،مشــخصات اعتبار ،مشــخصات و موضــوع درآمد در
برچسبهای رخداد و فصول هزینه و تملک در برچسبهای حساب ،با تفکیک و تحلیل
هر حساب به المانهای پیش گفته ،گزارشات معنادار و کاربردی بی شماری از قبیل:
Qتفکیک عملیات حسابهای مرتبط بر حسب نوع منبع
Qتفکیک عملیات حسابهای مرتبط بر حسب نوع اعتبار
Qتفکیک عملیات حسابهای مرتبط بر حسب مشخصات اعتبار
Qتفکیک عملیات حسابهای مرتبط بر حسب فصول هزینه
Qتفکیک عملیات حسابهای مرتبط بر حسب فصول سرمایهای
Qتفکیک عملیات حسابهای مرتبط بر حسب ردیفهای متفرقه بودجه
Qتفکیک عملیات حسابهای مرتبط بر حسب ابالغ دهنده و ابالغ گیرنده بودجه
Qو ...
از سیســتم قابــل اخــذ خواهنــد بــود .به بیــان دیگــر امکان تفکیــک و تحلیل گزارشــات
گوناگون به تمامی جزئیات مورد نیاز برای هر حساب میسر خواهد بود.
عــاوه بر گزارشــات فوق با اســتفاده از سیســتم پیشــرفته تولید گزارشــات خــاص ،تهیه
صورتهای مالی اساســی به همراه یادداشــتهای توضیحی پیوســت و گزارشــات ســنا و
سناما میسر خواهد بود.
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یهــای موجــود در سیســتم مالــی یکپارچــه نوســا از یــک ســو و تنــوع نیازهــا
گســتردگی مفاهیــم و توانمند 
و خواس ــتههای س ــازمانها و بنگاهه ــای اقتص ــادی خ ــرد و کالن از س ــوی دیگ ــر ،ام ــکان بازگ ــو ک ــردن
تمام ــی امکان ــات م ــورد نی ــاز مجموع هه ــا در قال ــب ی ــک مس ــتند را غیرممک ــن میس ــازد.
بــه همیــن دلیــل حضــور در جلســه اختصاصــی معرفــی و نمایــش نرمافــزار بــرای دســتیابی بــه راهــکاری
جام ــع اجتنابناپذی ــر اس ــت .ب ــه منظ ــور هماهنگ ــی جه ــت برگ ــزاری جلس ــه اختصاص ــی معرف ــی و
نمای ــش نرماف ــزار ب ــا دفا ت ــر ش ــرکت تم ــاس حاص ــل فرمایی ــد.

د��ر �ر��ی
ݢ ݢتهران ،کیلومتر  20جاده دمـاوند ،پارک فناوری پردیس
خیابان نوآوری  ،11پالک 111
تلفن/نمابر 71395000 :
w w w.nos a.com

