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 چكيده

نظام . مسئول و پاسخگو هستنددر قبال منابع  هادولتخواه، با شهروندانی پاسخساالر جوامع مردم در

های ی نظامآیناکار. عهده داردی را بهیمسئوليت پاسخگو حسابداری دولتی ابزار ارائه اطالعات و

کنندگان شده اخير برای رفع نياز استفادههای ات گسترده و تحوالتی در دههقحسابداری سبب تحقي

يشگامان پذیرش حسابداری تعهدی برای اروپای غربی پ آنگلوساکسون و یافتهتوسعهکشورهای  است.

در . تغيير در نظام حسابداری در بخش عمومی را آغاز کردند شدند و ایجاد نظام مالی شفاف و پاسخگو

کشورهای درحال گذار نيز عنوان به پی این تحوالت کشورهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا

. هت عضویت در اتحادیه اروپا مهيا کردندرا ج ریزیبودجه تغيير نظام حسابداری وهای زمينه

برای ترغيب  یاطالعات کشورها، رهنمودهای پذیریمقایسهی حسابداری نيز جهت المللبينفدراسيون 

درحال های به استفاده از حسابداری تعهدی براساس تجربيات کشورهای موفق ارائه کرد تا کشور

ی گذار به ریزبرنامههند  ،درحال توسعههای از کشور. توسعه و دیگر کشورها را مورد حمایت قرار دهد

جهت رهایی از  تحقيقات نشان داده است ایران نيز باید. انجام داده است را حسابداری تعهدی

در دهه اخير تغيير قوانين و تصویب . ناکارآمدی نظام حسابداری دولتی موجود گام بردارد

ضرورت  بر تأکيداین تحقيق . را مهيا کرده است استانداردهای حسابداری بخش دولتی زمينه تحول

تسریع در استقرار نظام نوین مالی دولتی با توجه به زمانبر و پرهزینه بودن آن دارد و موفقيت در این 

 ویژه قوه مقننه در کنار قوه مجریه است.حمایت سياستمداران به ،نيازمند عزم ملی مسير

 

 مقدمه

 تأمينعوارض و غيره از شهروندان  ،خود را از طریق اخذ ماليات از منابعای هبخش عمد هادولت

مد از منابع با تخصيص بهينه آنها در جلب نظر و آساالر استفاده اثربخش و کاردر جوامع مردم. کنندمی

گونه جوامع نيز مسئوليت در این ها. دولتاست مؤثرمشارکت بيشتر آنان  رضایت شهروندان و

نظام حسابداری دولتی یكی از ابزارهای مناسب ارائه اطالعات برای . ابع را دارندی در قبال منیپاسخگو

 ی است.یگيری و پاسخگوتصميم

در دو دهه اخير تحوالت قابل  یافتهتوسعهحسابداری و گزارشگری مالی کشورهای های نظام

حسابداری جدید برمبنای مسئوليت پاسخگویی مالی و های اغلب نظام. داشته استای همالحظ
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شعار حسابداری برای اداره ها این کشوری هادولتعملياتی طراحی شده است و برای تحقق این امر 

 . (1191 ،مجموعه مقاالت ،اند )باباجانیرا در دستور کار خود قرار داده 1امور 

تغيير نظام حسابداری . انده این روند پيوستهکشورهای دیگر نيز ب یافتهتوسعهدنبال کشورهای به

شناخت فرآیندهای مختلف تغيير . هنگفت و زمانبر استهای صرف هزینه ،ی دقيقریزبرنامهمستلزم 

تواند الگویی مناسب برای استقرار موفق نظام نوین مالی می نظام حسابداری در کشورهای مختلف

 . دولتی در ایران باشد

دهد که می ( نشان2111ی حسابداران )المللبيننتایج پژوهش کميته بخش عمومی فدراسيون 

عامل حياتی در  گذار، جانبه از اجرای پروژهعوامل سياسی و نقش سياستمداران در حمایت همه

نقدی تعدیل  گذار از مبنای نقدی و کشوری درحال توسعه نيازمندعنوان به ایران. موفقيت آن است

 (.1191همكاران، )کردستانی و به مبنای تعهدی در بخش عمومی است شده

خالصه سير تطور قانون  ،مزایا و معایب هریک ،در این تحقيق به مطالعه، انواع مبانی حسابداری

تغيير نظام حسابداری در  ،کننده مبنای حسابداری دولتی ایرانتعيينعنوان به محاسبات عمومی

بر گذار موفق به نظام جدید مالی و نظام حسابداری  مؤثرعوامل  ،و درحال گذار یافتهتوسعهکشورهای 

 . پردازیممی دولتی ایران و ضرورت تغيير آن

 

 تعریف حسابداری دولتی و انواع مبانی حسابداری( الف

ی هافعاليتحسابداری دولتی نظامی است که اطالعات مالی مربوط به : تعریف حسابداری دولتی

مصوب بودجه های گيری صحيح مالی و کنترل برنامهمنظور تصميمهات دولتی را بمؤسسو ها وزارتخانه

)سایت  نماید، تلخيص و گزارش میبندیطبقه، آوریجمعانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، يسال

برنامه مصوب در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل  تخصصی حسابداران خبره ایران(

پس کنترل بودجه از . شودکار گرفته میانه و نيز جلوگيری از تداخل منابع مالی مورد استفاده بهيسال

 .اصول بنيادی حسابداری دولتی است

 

 مبانی حسابداریـ 

در دفاتر حسابداری ها درآمدها و هزینه مالیهای رویدادثبت  ناسایی وزمان شانتخاب منظور از مبنای حسابداری 

 . (1121 گيرد )باباجانی،می ات غيرانتفاعی مورد استفاده قرارمؤسس ات بازرگانی ومؤسساست که در 

 : مبنای حسابداری وجود دارد ی پنجطور کلهب

                                                 
1. Accounting for Governance  



 

 

 (کامل تعهدی) تعهدی مبنای. 1

و  نقد صورتبهو خدمات چه  هاض تعهد یا ایجاد یعنی تحویل کاالبه محها طبق مبنای تعهدی هزینه

بدون توجه به وصول و عدم وصول آنها در  تحقق یا تحصيل وبه محض ها نسيه و درآمد صورتبهچه 

تعاونی و دولتی از این مبنا  ،خصوصی یهاشرکت ات انفرادی ومؤسس. گرددمی دفاتر حسابداری ثبت

 کنند.می های مالی استفادهبرای گزارشگری و تهيه صورت

  تعهدینيمه مبنای. 2

هنگام  صرفاًها اما درآمد ،همانند مبنای تعهدی به محض تعهد یا ایجادها براساس این مبنا هزینه

قبل در این های وصول باید در دفاتر ثبت شود حتی پيش دریافت درآمد یا وصول درآمد بابت سال

 .گرددمی ثبتدرآمد  یمبنا

  شده تعدیل تعهدی مبنای. 3

همانند مبنای تعهدی اما برای  گرددمی به محض تعهد یا ایجاد در دفاتر ثبتها طبق این مبنا هزینه

 : شرط الزم است دوها ثبت درآمد

 ، باشد گيریاندازه قابل. 1

 (.یعنی کمتر از یكسال) باشد مدتکوتاه در وصول قابل. 2

 .گردددر دفاتر ثبت ها درآمد یداگر این دو شرط برقرار باشد با

 تعهدی مبنای همان دولتی حسابداری برای اکثر کشورها در شده پذیرفتهمبنای حسابداری 

 .است شده تعدیل

 شده تعدیل نقدی مبنای. 4

 دودر دفاتر ها شود اما برای ثبت هزینهمی به محض وصول در دفاتر ثبت صرفاًها طبق این مبنا درآمد

 : شرط الزم است

 د.شده باشعبارتی کاالها و خدمات تحویل ه و ب ایجاد تعهدـ 

 .گردد پرداخت ذینفع به قطعی صورت به خرج مراحل طی از پس نيز آنها وجهـ 

 .شودمی برای حسابداری دولتی استفاده مبنای نقدی تعدیل شده در کشور ما ایران از 

 مبنای نقدی )نقدی کامل(. 5

به محض وصول وجه  نيز صرفاًها به محض پرداخت وجه آنها و درآمد صرفاًها طبق این مبنا هزینه

 . گرددمی حاصل از آنها در دفاتر ثبت
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 مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی تأثيرـ 

بيش اطالعاتی را در راستای تحقق ومبانی مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی، کم هریک از

دليل ثبت هب گونه که در جدول زیر نشان داده شده است،همان. کندمی فراهماهداف گزارشگری مالی 

توان ادعا کرد که حسابداری تعهدی در می اطالعات بيشتر در مبنای تعهدی نسبت به سایر مبانی،

 (.1191مجموعه مقاالت، ،تر است )باباجانیمناسبکنندگان پاسخ به نياز استفاده

 

 (IFACداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی مصوب آیفک )مبانی حساب تأثير. 1جدول 

اهداف گزارشگری 

 مالی

 مبانی حسابداری

 تعهدی تعهدی تعدیل شده نقدی تعدیل شده نقدی

 بلی بلی بلی بلی رعایت بودجه مصوب

 رعایت الزامات قانونی و

های مالی محدودیت

 وضع شده

الزامات و 

محدودیت وجوه 

 نقد دارد

محدودیت الزامات و 

 وجوه نقد و شبه نقد

محدودیت  الزامات و

 وجوه نقد و منابع مالی

 الزامات و

محدودیت وجوه 

منابع  نقد و

 اقتصادی

، تخصيص تأميننحوه 

و چگونگی مصرف 

 منابع مالی

 منابع نقد و منابع مالی نقدشبه منابع نقد و منابع نقد
منابع نقد و منابع 

 مالی

مالی  تأمينچگونگی 

و تحقق الزامات  هافعاليت

 مالی تعيين شده

 نقدشبه و نقد منابع نقد منابع
 الزامات سایر و نقد منابع

 مالی

 سایر و نقد منابع

 مالی الزامات

ارزیابی توان مالی 

 ها وپرداخت بدهی

 ایفای تعهدات

محل وجوه  از

 نقد

 محل وجوه نقد و از

 نقدشبه
 از محل منابع مالی

از محل منابع 

 اقتصادی

 وضعيت مالی و

 تغييرات آن

وضعيت 

 نقدینگی

 وضعيت نقد و

 نقدشبه
 منابع مالی ضعيتو

وضعيت منابع 

 اقتصادی مالی و

ارزیابی عملكرد 

برحسب بهای تمام 

 شده خدمات ارائه شده

اطالعاتی 

 شودگزارش نمی

 گزارش اطالعاتی

 شودنمی

اطالعات محدودی ارائه 

 شودمی

اطالعات الزم برای 

ارزیابی عملكرد 

 شودارائه می

 

 مزایا و معایب حسابداری نقدی و حسابداری تعهدیـ 

حال با  با مقایسه مزایا و معایب حسابداری نقدی و تعهدی که دو سر طيف مبانی حسابداری است.

 شویم.آشنا می های این دو مبنا بيشترویژگی



 

 

 مقایسه مزایا و معایب حسابداری نقدی .2جدول 

 معایب مزایا

ن به وسيله آسهولت درک  .1

 کنندگاناستفاده

 آوری اطالعاتجمع سهولت اجرا و .2

تهيه گزارش بموقع، قابـل اعتمـاد و     .1

 پذیرمقایسه

امكان تعدیل در تطابق با تخصـيص    .4

 بودجه

 نياز کمتر بـه مهـارت حسـابداری و     .1

 هاهزینه کمتر نسبت به سایر روش

 مالینارسایی در گزارش معامالت خارج از دوره  .1

ها و ها و بدهیناتوانی در پاسخ به نياز اطالعاتی مربوط به دارایی .2

 های معوقپرداخت

های نقدی و نادیده گرفتن سایر منابع که تمرکز صرف بر جریان .1

 قرار دهد تأثيرتواند توانایی دولت را تحت می

قبال منابع نقدی و نادیده  پاسخگویی محدود مدیران دولتی در .4

 هاها و بدهیقبال دارایی در گرفتن پاسخگویی

 های هر دورهها با درآمدتحریف عملكرد به جهت عدم انطباق هزینه .1

 از منابع تحت کنترل آعدم اطمينان به استفاده کار .6

 های حسابداریعدم استفاده از استاندارد .1

عدم وجود یكپارچگی در وظایف واحدهای متنوع مالی، اعم از  .2

 ریـزیحسابرسی و بودجـهی اجرایـی، کنترلی، هاسيستم

 

 مقایسه مزایا و معایب حسابداری تعهدی. 3جدول 

 معایب مزایا

 بهبود پاسخگویی مدیران در قبال منابع

 هاارزیابی مناسب دارایی افزایش شفافيت و .1

ریزی و فراهم آوردن زمينه مدیریت منابع تسهيل برنامه .2

 نقدیغيرنقدی و 

پذیری مالی از انعطافامكان ارزیابی  بيان وضعيت مالی و .1

 طریق ارائه اطالعات وسيع

ها از طریق محاسبه بهای تسهيل ارزیابی عملكرد برنامه .4

 هاتمام شده و کمک به مدیریت بهتر هزینه

 ریزی عملياتیایجاد زمينه الزم برای اجرای بودجه .1

 بندیجهروش بهينه بودعنوان به

پذیری عملكرد مالی دولت با بخش افزایش مقایسه .6

 خصوصی

کـرد، بـراسـاس امـكـان تشخيـص لــزوم خـرج .1

 اطالعـات صحيـح از منابـع و نيازهـا

مشخص شدن ميـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره  .2

 ریزی برای وصول آنهامالی و امكان برنامه

 های حسابداریانطباق با استاندارد .9

های فساد مالی مالی زمينه یثبت کليه رویدادها با .11

 یابدکاهش می

درک حسابداری تعهدی در مقایسه با  .1

 تر استحسابداری نقدی سخت

ی سيستم حسابداری تعهدی شهزینه آموز .2

 نسبت به حسابداری نقدی بيشتر است
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کننده اطالعاتی است با ارزش دليل نحوه برخورد و افشای رویدادها، فراهمحسابداری تعهدی به

تری از بينی دقيقاین اطالعات، امكان پيش کنندگان ازها به استفادهغافلگيرکننده که با ارسال نشانه

 (.1191مهرآذین، )ميرزایی و کندهای نقدی آتی را مهيا میویژه جریانوضعيت آینده و به

 هيئت .آشكارتر گردید یبا مقایسه روش نقدی و تعهدی در حسابداری رجحان روش تعهد

المللی نيز کشورها را به استفاده از مبنا حسابداری تعهدی در بخش های حسابداری بيناستاندارد

 . کنددر بخش خصوصی ترغيب می هاشرکتعمومی همانند 

های ی بخش عمومی، جنبههافعاليت برخی معتقدند،اما توجه به این نكته ضروری است که 

مالی برای حفظ و گسترش  تأمينهای برابر، د فرصتدیگری نيز دارد؛ همچون توزیع رفاه، ایجا

رسد با گرایش بخش عمومی به سمت نظر میها و حفاظت و نگهداری محيط زیست که بهزیرساخت

س آن سودآوری که هدف و زیربنای سيستم حسابداری تعهدی أو در ر -معيارهای بخش خصوصی 

بسياری از مسائل مربوط به مزایا و . (1121)رفيعی، شودهای مهم نادیده گرفته میاین جنبه -است

زم است در کوشش برای تغيير معایب سيستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقی مانده است و ال

 .مبنای حسابداری در بخش عمومی، این مسائل در نظر گرفته شود

 

 ب( نگاهی اجمالی بر سير تطور حسابداری دولتی در ایران

حسابرس آن دیوان  ناظر و االجراست،ی دولتی الزمهادستگاهت عمومی، توسط کليه قانون محاسبا

برای آگاهی بيشتر از قانون . کندشورای اسالمی فعاليت می باشد که زیر نظر مجلسمحاسبات می

 کندهای مالی دولتی را تعيين میکه مبنای حسابداری، گزارشگری و تهيه صورت محاسبات عمومی،

سير تطور حسابداری دولتی از . گيردقوانين محاسبات عمومی چهار دوره مورد مقایسه قرار میبررسی 

ای، مسئوليت محاسباتی، کارگيری مبنای حسابداری، سال مالی، اهميت کنترل بودجههنظر ب

مورد بررسی قرار گرفته  ی مستقلهاحسابهای مالی دولتی و سيستم حسابداری گزارشگری و صورت

 (.1111اباجانی، است )ب

طور خالصه در جدول زیر نشان دوره اول تا چهارم را به نتایج مقایسه قانون محاسبات عمومی

 : دهدمی

 

  



 

 

 در ایران 1311تا  1211مقایسه قوانين محاسبه عمومی طی دوره  .4جدول 

ی هـا حسابی حسابداری هاسيستم

 مستقل

ــد ــابداری  تأکي ــر سيســتم حس ی ب

حســاب حســاب مســتقل نشــده و 

شـود و  مستقل عمومی استفاده می

در قانون دوم حساب مستقل وجوه 

 شود.عمرانی ایجاد می

بــا تعریــف روشــن درآمــدهای    

ــد    ــی، درآمـ ــومی، اختصاصـ عمـ

ی دولتی و وجوه سـپرده  هاشرکت

ی مســتقل هــاحســاباســتفاده از 

 . ضروری شده است

 های مالیگزارشگری و صورت

های کفایت الزم گزارشگری صورت

هــای یلی بــا انعكــاس بــده  مــا

بلندمــدت و صورتحســاب امــوال   

ــردم و    ــه م ــه ب ــا ارائ ــول ب غيرمنق

 نمایندگان قانونی

ایجاد نارسایی در گزارشگری مالی 

دولتی به جهـت حـذف برخـی از    

ی هاگزارشمواد مربوط به تنظيم 

 مالی  

 مسئوليت محاسباتی
: مسئوليت حسـابدهی و محاسـبات  

 مستقيماً برعهده وزرا

: مسئوليت حسابدهی و محاسـبات 

 هاذیحساب

 ای بودجه اهميت کنترل

مسئوليت نظارت بر اجرای بودجـه  

ــه ــه و وزارت  ب ــر مربوط ــده وزی عه

 دارایی

مسئوليت کنترل بودجه ذیحساب 

 داری کل عامل خزانه

 ماهه 11 ماهه 11 سال مالی

 ماهه 12

)منطبق بـر سـال   

 (شمسی

 ماهه 12

ــال   ــر س ــق ب )منطب

 (شمسی

 مبنای حسابداری

 تعهدی: هاهزینه

ــدها ــدی : درآم تعه

 تعدیل شده.

ــه ــاهزین ــدی : ه نق

 تعدیل شده.

ــدها ــدی : درآمـ نقـ

 کامل.

نقــدی : هــاهزینــه

 تعدیل شده.

نقــدی : درآمــدها

 کامل.

نقــدی : هــاهزینــه

 تعدیل شده.

نقـــدی : درآمـــدها

 کامل.

ــبات   ــانون محاسـ قـ

 عمومی
 ه.ش. 1166چهارم  ه.ش. 1149سوم  ه.ش. 1112دوم  ه.ش. 1222اول 

 

گذر زمان از قانون اول تا قانون چهارم مبنای  دهد بامی گونه که جدول فوق نشانهمان

هایی در گزارشگری مالی این تغيير سبب ایجاد نارسایی حسابداری از تعهدی به نقدی تغيير یافته و

 دولتی شده است.

ده شسبب تنزل حسابداری دولتی ها تغيير قانون محاسبات عمومی در طی این دوره اصالح و

 : (1191طور خالصه عبارتند از )ابوالحالج،هاست که ب

قانون اول تا چهارم مسئوليت پاسخگویی از  از :سير نزولی مسئوليت پاسخگویی مالی .1

 سطح وزیران به سطح ذیحسابان مستخدم وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاه دولتی تنزل یافت.

در قوانين اوليه محاسبات عمومی وزیر یا  :سطح مسئوليت در کنترل بودجهسير نزولی  .2
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مسئوليت عدم تجاوز مخارج بر  ماليه و همچنين تحویلداران مشترکاًوزیر  ،ه دولتیمؤسس رئيس

مرجع نظارتی مخارج دولتی قبل از عنوان به اعتبارات مصوب را برعهده داشتند و دیوان محاسبات نيز

به ها اما به مرور زمان تا قانون چهارم این مسئوليت ،مخارج از سقف مصوب تجاوز نكندخرج بود تا 

 . ذیحساب مستقر در دستگاه دولتی تنزل پيدا کرد

دیوان  ،در قانون اول محاسبات عمومی :مقررات سيرنزولی تطبيق خرج با قوانين و .3

دیوان رافع  تأیيدحتی  شت وعهده دامقررات را به محاسبات مسئوليت تطبيق خرج با قوانين و

 مسئوليت وزرا نبود، اما به مرور مسئوليت تطبيق خرج با قوانين و مقررات به ذیحساب محول شد.

در قانون اول محاسبات عمومی حسابداری و  :عملكرد سير نزولی ارائه گزارش مالی و .4

گزارش عملكرد مالی به  ملزم به ارائه ات دولتی بود ومؤسسسای ؤعهده وزرا یا رگزارشگری مالی به

داخل و خارج از سازمان در پایان دوره مالی بودند، اما ابتدا گزارش عملكرد مالی به خارج از سازمان 

 سا به ذیجسابان منتقل گردید.ؤچهارم مسئوليت وزرا و ر برداشته شد و در قانون سوم و

دالیلی از قبيل نبود ولی بهتر از قوانين بعدی تدوین شده قانون محاسبات عمومی اول متعالی

کشور به نفت و روحيه عدم پاسخگویی های درآمد یامكانات الزم جهت اعمال و اتكا ،نيروی متخصص

با افزایش توان کشور در ابعاد مختلف تربيت نيروی متخصص و ایجاد . به مرور تعدیل گردیده است

. تر ضروری استآحسابداری کار یهاسيستم بيشتر و پيشرفته حرکت به سمت مبانی وهای ظرفيت

 روند.می گونه که سایر کشورها نيز در این مسير پيشهمان

در مسير ارتقا به نظام حسابداری نوین مالی دولتی تغيير قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد تا 

 : (1191)ابوالحالج، دشوود مرتفع و بستر برای بهبود شرایط مهيا جموهای کاستی

نتایج و  بر تأکيدمصرف منابع مالی عمومی، باید سيستم نظارت  سطح نظارت بر یبرای ارتقا .1

 مصوب داشته باشد.های برنامه

محوری تبدیل محوری به رئيس دستگاهامور سيستم نظارتی از ذیحسابسازی رای شفافب .2

 گردد.

عمال وزارت دارایی نظارت مالی متناسب با فعاليت خود را خارج از محل دستگاه اجرایی ا .1

 نماید.

گزارشگری مالی دولتی تخصيص یابد و دولت و واحدهای  جایگاه مناسبی برای حسابداری و .4

تابعه ملزم شوند ظرف مدت معينی نسبت به اصالح نظام حسابداری و گزارشگری مالی که ابزار 

 مسئوليت پاسخگویی مالی است اقدام نمایند.

 ریزیبودجهبرمبنای ای هکنترل بودج با اجرای حسابداری تعهدی زمينه استقرار سيستم .1

 د.شوعملياتی فراهم 



 

 

 بررسی فرآیند تغيير به نظام نوین حسابداری در دنيا (ج

 بر ایویژه تأکيد ابتدا همان از و شد تأسيس 1911 سال در حسابداران المللیبين فدراسيون

 پاسخگویی، و حسابدهی تقویت هدف با 1926 سال در که طوریبه. داشت عمومی بخش حسابداری

 استانداردهای تدوین هيئت به 2114 سال نوامبر در کميته این. کرد تأسيس را عمومی بخش کميته

 حسابداری برمبنای را خود استانداردهای هيئت، این. داد نام تغيير عمومی بخش حسابداری المللیبين

 یاری و تشویق مورد تعهدی، مبنای به نقدی مبنای از حرکت در را کشورها و کندمی تدوین تعهدی

 طریق از عمومی بخش حسابداری در یكسان استانداردهای اعمال است معتقد زیرا دهد؛می قرار

 مالی اطالعات پذیریمقایسه و گزارشگری هایهدف کيفی ارتقای باعث یكنواختی، به دستيابی

 مزایای به دستيابی و یكنواختی این تحقق جهت را کليدی نقشی المللی،بين استانداردهای و شودمی

 المللیبين استانداردهای تا کندمی ترغيب را ملی استانداردگذاران و هادولت لذا. دارند برعهده حاصل،

 تا کندمی کمک هادولت به طریق بدین و برسانند دیگران اطالع به پيشنهادی هایبيانيه قالب در را

 .کنند تدوین خود، کشور قانونی شرایط به توجه با و باال کيفيت با استانداردهایی

 با که توصيه کرد آمریكا قاره کشورهای سازمان به خود بيانيه آخرین در نيز متحد ملل سازمان

 سازیپياده آنها، مشروط بندهای و حسابرسان توصيه راستای در و شده انجام مطالعات نتایج به توجه

 در. برساند اتمام به را پروژه این ،2112 سال تا و دنده قرار خود کاری برنامه در را استانداردها این

 پذیرش که است شده بيان چنين آمریكا قاره کشورهای سازمان در کار پيشرفت گزارش اولين

 استانداردهای از استفاده و بوده محورنتيجه مدیریت سازیپياده در مهمی گام المللی،بين استانداردهای

 هایرویه با و تقویت سازمان سطح در را مالی یهاگزارش شفافيت و اتكاپذیری اعتبار، شده،شناخته

 این در البته. دهدمی افزایش را مشابه یهاسازمان با پذیریمقایسه همچنين، و سازدمی منطبق جهانی

 قبل آمریكا قاره کشورهای سازمان در المللیبين استانداردهای به انتقال که است شده تصریح گزارش

 . نيست عملی 2111 سال از

( آمریكا و بریتانيا نيوزلند، استراليا،) آنگلوساکسون کشورهای گروه در بيشتر که کشورها برخی

 رویكردی کشورها، سایر ولی هستند؛ پيشرو و جدی بسيار تعهدی حسابداری سازیپياده در دارند، قرار

 نگاه با کشورها برخی. شودمی مشاهده هاییتفاوت نيز پذیرش نحوه در. اندبرگزیده را کارانهمحافظه

 اما ،(سوئد مانند) اندکرده آغاز را اصالحات هاشهرداری و محلی یهادولت سطح در ابتدا تمرکز، عدم

 اصالحات اعمال به اقدام مرکزی دولت در ابتدا تمرکزگرا، رویكردی با نيوزلند مانند دیگر برخی

 .(1191غالمی، )زارعی و اندکرده

لكن این تغيير تنها در  ،انجام شده 1991و استراليا تغيير مبنای حسابداری در سال  آمریكادر 

. ی محلی نيز تغييراتی ایجاد گردیده استهادولتی مرکزی رخ داده و اخيراً در سطح هادولتسطح 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

آغاز  2112و  2111ی هاکانادا نيز تغيير مبنای حسابداری عمومی به سمت تعهدی کامل را در سال

های مالی استفاده از مبنای حسابداری تعهدی کامل را برای تهيه صورت 2111از اول آوریل و  دکر

 .ی فدرال، ایالتی و محلی الزامی نموده استهادولت

ميالدی مبنای  2111د اتحادیه اروپا از سال شميالدی مقرر  2112پس از آنكه در جوالی 

کشور عضو اتحادیه اروپا موفق به انجام کامل  1نقدی به تعهدی تغيير دهد، تنها حسابداری خود را از 

 . این مهم شدند

دارد بلكه پذیرش  قرار هادولتامروزه نه تنها پذیرش حسابداری تعهدی در برنامه تغييرات 

 دارد. ی حسابداری بخش عمومی نيز مدنظر قرارالمللهای بيناستاندارد

 

 ی اروپایی هادولتوسيله المللی بهتانداردهای بيننحوه پذیرش اس. 1-ج

که  ی حسابداری دولتی، پذیرش سيستم جدید است؛ یعنی زمانیهاسيستماولين مرحله اصالحات در 

مرحله بعدی، اجرا . گيردگذار یا استانداردگذار تصميم به معرفی و پذیرش یک سيستم جدید میقانون

ای در رابطه با مرحله اول اصالحات یعنی پذیرش سيستم جدید مطالعهمحققين  .سازی استو پياده

 ،دانمارک ،فنالند، اروپایی اتریش هایرا درخصوص کشورالمللی در اروپا منطبق بر استانداردهای بين

  آلمانو  بلژیک ،بریتانيا ،سيسوئ ،سوئد ،اسپانيا، پرتغال ،نروژ ،هلند ،ليتوانی، ایتاليا، یونان ،فرانسه

ال ؤس. (1191غالمی، )زارعی و اندانجام داده هالت( آن ساکسونیـ  باواریاـ  وویتنبرگ بادن سه ایالت)

المللی حسابداری بخش عمومی( استانداردهای بين برین بود که حسابداری تعهدی )مبتنیتحقيق آنها ا

ی اروپایی پذیرفته شده است؟ و علت پذیرش این استانداردها در سطوح هادولتتا چه سطحی در 

 ی اروپایی چيست؟هادولتمتفاوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 های اروپاییالمللی توسط دولت. نحوه پذیرش استانداردهای بين5جدول 

 شرح

پذیرش 

حسابداری 

تعهدی 

 یالمللبين

ی ریزبرنامه

پذیرش 

حسابداری 

 یالمللبين

پذیرش 

حسابداری 

تعهدی 

 یالمللبينغير

ی ریزبرنامه

پذیرش حسابداری 

تعهدی 

 یالمللبينغير

حسابداری 

 نقدی

ی هـا دولت

 محلی
1 1 11 4 2 

ی هـا دولت

 مرکزی
4 2 6 1 4 

 

ليتوانی و ایالت فالندر  )سوئد، دولت محلی سهی بخش عمومی توسط المللبينحسابداری تعهدی 

 دولت مرکزی دوپذیرفته شده و  (سوئيس )فرانسه، ليتوانی، سوئد و دولت مرکزی چهار و (بلژیک

 هلند و نروژ( نيز برنامه پذیرش آن را دارند.)

 دولت محلی 11ی بخش عمومی توسط المللبينحسابداری تعهدی بدون پذیرش حسابداری 

دولت  6 ،ایالت والونی بلژیک(، هلندنروژ، فرانسه،  پرتغال، اسپانيا، سوئيس، بریتانيا، دانمارک، فنالند،)

 یونان،دولت محلی ) چهار بریتانيا( پذیرفته شده و اسپانيا و دانمارک، پرتغال، فنالند، )اتریش، مرکزی

ایتاليا و دو ایالت دولت مرکزی ) سه و (آلمانن هالت ابادن ویتنبرگ و ساکسونيهای ایتاليا و ایالت

 .بلژیک( برنامه پذیرش آن را دارند

ای نيز کنند و هيچ برنامهستون آخر، کشورهایی هستند که همچنان برمبنای نقدی عمل می

 یباواریا ومحلی )اتریش  دولتدو المللی ندارند؛ برای پذیرش حسابداری تعهدی یا استانداردهای بين

الزم به یادآوری است که در این . (آلمانسه ایالت  و یونانیكی از ) مرکزیدولت  چهارو  (آلمان

کنند یا در المللی استفاده میتحقيق، کشورهایی که از مبنای تعهدی بدون پذیرش استانداردهای بين

ریزی آن هستند، عمدتاً از استانداردهای بازرگانی چهارمين رهنمود حسابداری کميسيون حال برنامه

مالً بازرگانی است و بر مفاهيمی چون سرمایه، کنند که کاپيروی می 11اروپا، منتشرشده در دهه 

 .دارد تأکيدتقسيم سود و فروش 

 

 وضعيت پذیرش حسابداری تعهدیـ 

دولت مرکزی که تاکنون حسابداری تعهدی را در دستور کار خود قرار  11دولت محلی و  11از مجموع 

ظاهراً در . کامل پذیرفته شده استطور دولت مرکزی، حسابداری تعهدی به 2دولت محلی و  11اند، در داده

های المللی حسابداری بخش عمومی، جلوگيری از تكرار تجربهبيشتر موارد، علت پذیرش استانداردهای بين

 .بوده است هاسيستمپذیری المللی و دومين دليل افزایش مقایسههيئت تدوین استانداردهای بين
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 خش عمومی جهت اجرای حسابداری تعهدیالمللی بدالیل نپذیرفتن استانداردهای بينـ 

المللی حسابداری بخش عمومی، مطلوبيت قواعد بومی حسابداری بازرگانی نسبت به استانداردهای بين

المللی، ناآشنایی با این استانداردها، بيشتری داشته است و از دالیل عدم استفاده از استانداردهای بين

سازی استانداردهای تجربگی در پيادهانداردگذاری و کمترس از کاهش قدرت اجرایی نهاد ملی است

 .المللی مطرح شده استبين

 : شش دليل اصلی پذیرش حسابداری تعهدی عبارتند از

 یی؛آها و کارارتقای شفافيت هزینه -

 افزایش پاسخگویی خارجی و کنترل؛ -

 عملكرد؛پاسخ به نياز فزاینده برای اطالعات حسابداری کيفی جهت مدیریت  -

 ها و نقدینگی؛ارتقای مدیریت دارایی -

 گيری؛ تسهيل تصميم -

 .شده خدمات دولتی کمک به محاسبه بهای تمام-

اند، نشان های مرتبط با حسابداری تعهدی پاسخ دادهسؤالدهندگان به از آنجا که همه پاسخ

ویژه نسبت به است، بهدهد که در اروپا تقریباً مزایای حسابداری تعهدی شناخته شده می

المللی حسابداری بخش عمومی، شناخت بيشتری نسبت به حسابداری تعهدی استانداردهای بين

 .وجود دارد

 

 دالیل نپذیرفتن حسابداری تعهدیـ 

کنند که دالیل اصلی آنها دولت مرکزی، همچنان از مبنای نقدی استفاده می چهاردولت محلی و  دو

های که اصالحات حسابداری تعهدی، هزینه استاین موضوع  ی ازنگران ،برای حفظ مبنای نقدی

هنگفتی در برداشته باشد و همچنين معتقدند که سيستم نقدی نسبت به سيستم تعهدی، با 

 .ای سازگارتر استی حسابداری بودجههاسيستم

در  شود که حسابداری تعهدی، بيشترمشاهده می هادولتدر صورت مقایسه سطوح متفاوت  

دولت مرکزی(؛ اما استانداردهای  11دولت محلی نسبت به  11ی محلی استفاده شده است )هادولت

. دولت محلی( 1دولت مرکزی نسبت به  6اند )کار گرفته شدهی مرکزی بههادولتالمللی، بيشتر در بين

 .يف بوده استی مرکزی و چه محلی، ضعهادولتالمللی چه در در مجموع، پذیرش استانداردهای بين

ی محلی و مرکزی، هادولتسيستم حسابداری تعهدی در  عدم پذیرشهای پذیرش یا انگيزه 

ی محلی نگران هزینه هادولتی مرکزی بيشتر از هادولتدهد که نشان میمطالعه . یكسان نبوده است

. باشندآن می المللی و تطابق مبنای بودجه و حسابداری و مشكالت اجراییپذیرش استانداردهای بين



 

 

در برخی کشورها مانند هلند، نروژ . ی اروپایی وجود داردهادولتدهد که دو رویكرد در نتایج نشان می

رود؛ درحالی که در کار میی محلی بههادولتو ایالت والونی )در بلژیک(، حسابداری تعهدی فقط در 

ریزی برای حسابداری تعهدی برنامهسطح دولت مرکزی هنوز مبنای حسابداری نقدی است و درحال 

برعكس، کشورهایی مانند اتریش روش تمرکز را . شوداین روش، روش عدم تمرکز ناميده می. هستند

ی محلی هنوز هادولتکار گرفته، ولی ای که دولت مرکزی، حسابداری تعهدی را بهاند؛ به گونهبرگزیده

 .کنندمبنای نقدی را استفاده می

کنند، لكن حقيق برخی کشورهای اروپایی هنوز از حسابداری نقدی استفاده میبرمبنای این ت

بسياری از کشورهایی که . حسابداری تعهدی به ميزان درخور توجهی در اروپا گسترش یافته است

. دهندهای کشور یا منطقه خود را ترجيح میگيرند، قواعد و دستورالعملکار میحسابداری تعهدی را به

يس و سوئد نيز پذیرش حسابداری تعهدی منطبق بر استانداردهای ئمانند ليتوانی، سوکشورهایی 

در مجموع مهمترین دالیل پذیرش . اندحسابداری بازرگانی اروپا را در برنامه کاری خود گنجانده

 : المللی عبارتند ازاستانداردهای بين

المللی را انداردهای بينیی که استهادولتاعتقاد خبرگان حسابداری بخش عمومی، در . 1

شده توسط هيئت تدوین  اند، به اینكه نباید چرخ را دوباره اختراع کرد و مسير طیپذیرفته

یی آو استفاده از دانش آنها کار المللی حسابداری بخش عمومی را دوباره پيموداستانداردهای بين

  .بيشتری دارد

های مالی در سطح ملی و پذیری صورتایسهالمللی بر ارتقای مقاستانداردهای بين تأثير. 2

 .المللیبين

اول  توان به دو مورد اشاره کردز میالمللی نيازجمله مهمترین دالیل نپذیرفتن استانداردهای بين

از مزایای حسابداری  هادولتاند و با اینكه بيشتر اینكه این استانداردها هنوز به خوبی شناخته نشده

دليل . اندالمللی و مزایای بالقوه آن، آشنایی کافی نداشتهاند، ولی با استانداردهای بينتعهدی، آگاه بوده

دهند در دوم، نزدیكی بيش از حد آنها به استانداردهای بخش بازرگانی است؛ لذا کشورها ترجيح می

رسد نظر میلذا به. ازرگانی خود استفاده کنندصورت پذیرش حسابداری تعهدی از قواعد حسابداری ب

 .یک تغيير فرهنگی ضروری باشد

 

 بندی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزیبررسی تحول نظام حسابداری دولتی و بودجه .2-ج

را شامل کشورهای بالروس، بلغارستان، بالتيک  مرکزی و ،اروپای شرقی بخش آمار سازمان ملل متحد

آلبانی، بوسنی و  ،اوکراین ،مجارستان، مولداوی، لهستان، رومانی، روسيه، اسلواکیجمهوری چک، 

ربستان، اسلواکی، صهرزگوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، یونان، مجارستان، لهستان، 

ین برخی از ا .کنداستونی، لتونی، و ليتوانی را معرفی می ،اسلوانی، جمهوری مقدونيه، ترکيه، اوکراین
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 کشورها خواهان پيوستن به اتحادیه اروپا بوده یا هستند.

کند تأکيد میریزی و حسابداری دولتی برای کشورهای عضو های بودجهاتحادیه اروپا بر حداقل

 : را دربر دارداهداف زیر که 

 های سياسی و اقتصادی دست یافت،توان به اولویتای میهای بودجهدر قالب محدودیت -

 شود،و اثربخش اجرا می آصورت کارهای دولت بهاطمينان یافت تصميمتوان می -

توان بنيان نهاد و از وجوه بنيادهای مورد نياز برای عملكرد اثربخش در اتحادیه اروپا را می -

 ، کردگيرد استفاده مطلوب صندوق تعاون این اتحادیه که در اختيار کشورهای داوطلب قرار می

 .کردتوان اعتماد و اطمينان برقرار در روابط ميان اعضا می -

سازمان پشتيبان پيشرفت مدیریت و حاکميت در حوزه شرق و مرکز اروپا )سيگما(، تشكيالت 

مشترک سازمان همكاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا، شرایط پيوستن را در قالب حوزه 

شده  هایی را برای رسيدن به شرایط یادبدین ترتيب حداقلبندی و مدیریت مالی بيان نموده و بودجه

 : از این چهار حوزه عبارتند. تعيين کرده است

 مدیریت مخارج عمومی، -

 های مالی،کنترل -

 تدارکات عمومی،  -

 .حسابرسی خارجی -

 4تا  1ساله به کشورهای شرق و مرکز اروپا براساس ميزان دستيابی به این معيارها از سيگما همه

گيرد تا براساس این این امتيازها در اختيار اتحادیه اروپا قرار می. بهترین امتياز( 4دهد )امتياز می

انه خود را درباره پيشرفت کشورهای داوطلب عضویت در اتحادیه اروپا تنظيم يی سالهاگزارشاطالعات 

شرح زیر مطرح کرده که به ای راگانههای دهگفته، حداقلسيگما در ارتباط با چهار حوزه پيش. نماید

 : تاس

طور شفاف در قوانين کشور مطرح و بندی باید بهاصول بودجه :چارچوب قانونی و سازمانی .1

های مختلف دولت در قبال بودجه و شيوه اعمال مسئوليت طبق آن وظایف بخش. دباش تشریح شده

 شود.خواهی پارلمان روشن میپاسخگویی دولت و پاسخ

کشورهای داوطلب عضویت در اتحادیه اروپا باید قادر باشند  :مدتمالی ميانچارچوب  .2

مدت مدت فراهم کنند و اهداف مالی مياناطالعات مربوط به بودجه را در قالب یک چارچوب ميان

های دریافتی پيش از همچنين کشورهای داوطلب باید بتوانند برای کمک. خود را تعيين نمایند

 .مدت تهيه کنندميان یهاطرحعضویت نيز 

روشنی و صراحت تبيين و برای هر یند بودجه و مراحل آن باید بهآفر: یند تهيه بودجهآفر .3



 

 

یند بودجه آهای سنگينی برای فرهمچنين، محدودیت. یک از مراحل آن زمان کافی تخصيص داده شود

گردد، باید از پيش میای که تقدیم مجلس نویس بودجهساختار و شكل پيش. در نظر گرفته شود

و تعریف روشنی از  شده و مناسب باشد تا امكان بررسی آن توسط مجلس فراهم شود تعيين

نویس زبان و شكل مورد استفاده در پيش. هایی که باید مورد تصویب مجلس قرار گيرد، باشدتخصيص

 .گذاران قابل درک و فهم باشدها، و قانونرای شهروندان، رسانهباید ب

اتحادیه اروپا از  :گذاری عمومیهای سرمایهها و برنامهمشیمدیریت بودجه خط .4

کشورهای داوطلب پيوستن انتظار دارد که وجوهی را که پيش از عضویت از کميسيون این اتحادیه 

ریزی مورد ای مدیریت کنند که در زمان پيوستن به اتحادیه اروپا، ابزار بودجهگونهکنند بهدریافت می

 .دست آورده باشندنياز را به

وزارت دارایی باید قادر باشد برای مخارج مربوط به  :اجرای بودجه و نظارت بر آن .5

این وزارتخانه باید بر . هایی قرار دهد که دارای ضمانت اجرایی باشدهای عمومی محدودیتبرنامه

ی مالی نظارت و کنترل هاگزارشو  هاحسابجریان مخارج در طی سال برمبنای سيستمی یكپارچه از 

 . داشته باشد

بندی مشترکی ای و حسابداری ملی باید طبقهی بودجههاحساب :حسابداری و گزارشگری .1

های حسابداری باید با مقررات و رویه. داشته باشند تا تحليل آنها تسهيل شود و پاسخگویی افزایش یابد

موقع، جامع و اتكاپذیر باشد و انحرافات از لی باید بهگزارشگری ما. الزامات بودجه تطابق داشته باشد

 . ها باید تبيين شودیی و اثربخشی مخارج و برنامهآهای ارزیابی کارروش. بودجه را مشخص کند

این  .ی استیهاو رویه هاسيستمکنترل داخلی صحيح نيازمند وجود  :های مالیکنترل .7

قانونی یا غفلت سيستم باید از نقض مقررات جلوگيری و با آن برخورد کند و مبالغی را که در اثر بی

 .ندکمفقود شده است، جبران 

های اتحادیه بخش، یكی از اولویتدستيابی به بازاری با عملكرد رضایت :تدارکات عمومی. 1

سيستم تدارکات عمومی مطلوب است که  های دستيابی به این هدف داشتن یکیكی از راه. اروپاست

های شفاف و رویه. از طریق آن رقابت برای انعقاد قرارداد با بخش عمومی و خصوصی تشویق شود

تواند هزینه مخارج عمومی را کاهش دهد، نتایج به موقع به صحيح در ارتباط با تدارکات و خریدها می

خيرها، جرائم و أبخشد و اتالف منابع، ت گيری بخش خصوصی انگيزه و سرعتبار آورد، به شكل

 .یی دولت را کاهش دهدآناکار

هر یک از کشورها باید دیوان محاسباتی داشته باشد که اختيار رسيدگی : حسابرسی خارجی. 9

این حسابرسی باید مطابق با استانداردهای . به تمام وجوه، منابع و نهادهای عمومی را داشته باشد

 . انجام گيرد های محاسباتیوانالمللی دسازمان بين
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ظرفيت و آمادگی یک کشور : ریزی و مدیریت مالیی بودجههاسيستمظرفيت اصالح  .11

ایجاد های مدیریت مالی با استانداردهای اروپای غربی ریزی و رویهسازی قوانين بودجهبرای هماهنگ

 گردد.

کميسيون اروپایی و سازمان توسعه و المللی پول، ی مالی بانک جهانی، صندوق بينهاحمایت

همكاری اقتصادی در کنار انگيزه پيوستن به اتحادیه اروپا موجب ایجاد اصالحات عمده در نظام 

 1.حسابداری دولتی کشورهای این منطقه شده است

 

 حسابداری نقدی به تعهدی در دولت هند تغيير  نقشه عملياتی. 3-ج

مشاور دیوان محاسبات این کشور با عنوان به حسابداری دولتی در هندهيئت مشورتی استانداردهای 

این هيئت گزارشی در رابطه با چگونگی . شده است تأسيسگزارشگری مالی دولت هند  یهدف ارتقا

نقشه راه و مسير انتقال به حسابداری تعهدی را ارائه عنوان به انتقال از حسابداری نقدی به تعهدی را

توانند نقشه می کسی دولتی بهتر از هرهای کميته اعتقاد دارد که دولت و واحداین . کرده است

بينی تفصيلی جهت انتقال سيستم حسابداری تهيه کنند در این گزارش سه مرحله برای انتقال پيش

سال برای انتقال در نظر  12-11ی مختلف در چارچوب زمانی هاسازمانشده است که با توجه به 

 : گرفته شده است

 مدت.مكمل در کوتاهی هاگزارشسيستم موجود با تهيه  یارتقا .1

و ها تم موجود با تعدیالتی جزئی جهت افزایش توان گزارش اطالعات درآمدسارتقای سي .2

 مدت.در ميانها بدهی

 دستيابی به سيستم حسابداری متنی بر تعهدی کامل در بلندمدت. .1

شده که هر سازمان باید برای استقرار سيستم  یبينگانه زیر برای انتقال پيشمراحل سيزده

 : حسابداری تعهدی طی کند

 تشكيل گروه ضربت .1

 تهيه بانک اطالعاتی مناسب .2

 مطالعه در واحدهای پایلوت .1

 فرآیندهاسازی مستند .4

 چارچوب تفصيلی حسابداری .1

 گذاری در حسابداریسياست .6

 هاحسابتهيه سرفصل  .1

                                                 
 اند.  اند غالب شرايط مذكور را فراهم كرده. كشورهايي كه به اتحاديه اروپا پيوسته1



 

 

 تهيه اسناد و دفاتر مالی .2

 برای جریان مناسب اطالعاتدهی الزم سازمان .9

 مناسب (IT) تكنولوژی اطالعات سيستم .11

 نيازهای آموزشی .11

 پایلوت اجرا .12

 اجرای کامل حسابداری تعهدی. .11

 

 به حسابداری تعهدیگذر بر  مؤثرو عوامل ها رویكرد (د

سودمندی مبنای تعهدی به جای مبنای نقدی در حسابداری بخش عمومی و با گذشت  تأیيدپس از 

در  گذارتجربی پيرامون بررسی سازوکارهای اثربخش تدوین برنامههای بيش از دو دهه از آغاز پژوهش

طور به. اند که پيمودن این فرآیند با مشكالت فراوانی روبرو استکشورهای مختلف دریافته ،این بخش

)فدراسيون  پذیردمی تأثيرافتد و از پيش آمدهای گوناگونی اتفاق نمی خألمشخص، فرآیند گذار در 

 (.2111ی حسابداران،المللبين

ای هتدوین برنام آميز فرآیندگذار نيازمند سنجش دقيق شرایط موجود وسپری کردن موفقيت

عامل  ،گذارهای جانبه از اجرای پروژهنقش عوامل سياسی و سياستمداران در حمایت همه. جامع است

 حياتی در موفقيت آن است.

 : عبارتند از که برخی از آنها ندمؤثرگذار به حسابداری تعهدی زیادی بر سرعت و شيوه عوامل

محور باشد جمهور محور یا پارلمانهای سياسی ریاستنظام :ساختار نظام سياسی کشورها .1

محور به جهت اینكه دولت با اکثریت است سيستم پارلمان مؤثربر سرعت تصویب مصوبات تغيير 

حمایت سياستمداران  یند تغيير نياز به پشتوانه قانونی وآشود و برای فرمی پارلمان تشكيلهای کرسی

 کند.می گذاری بيشتر فراهمتأثيرالزامی است امكان 

مالی کافی و نيروی دليل وجود منابع به یافتههای توسعهکشور :وضعيت اقتصادی کشورها .2

گذار و درحال های تر است درحالی که کشورگذار به سيستم نوین برایشان آسان،انسانی متخصص

ساختار اقتصاد  تر دارند.تر و بلندمدتی دقيقریزبرنامهدليل محدودیت بيشتر نياز به توسعه بهدرحال 

 گذار است.تأثيرخصوصی و دولتی چه سهمی از اقتصاد دارند نيز های کشور که بخش

اصالحات فقط بر تغيير حسابداری تمرکز  اینكه تغييرات و :اصالحات دامنه تغييرات و .3

 گيرد.بندی( را در برمیسيستم یكپارچه )حسابداری و بودجه تر است ودارد یا دامنه آن گسترده

توسط  اگر تغييرات. اینكه تغييرات از باال به پایين باشد یا بالعكس :گيری تغييراتجهت .4

 یا. چارجوب زمانی ثابتی داشته باشد سطوح باالی دولت برای کليه واحدهای آن اجباری گردد و
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سپس  ی از دولت که امكان تغييرات در آنها ميسر است ابتدا فرآیند تغييرات را آغاز نمایند ویواحدها

 به کل دولت به مرور زمان تسری یابد.

اینكه درحال حاضر سيستم حسابداری فعلی از  :مبنای حسابداری فعلی مورد استفاده .5

سيستم اطالعاتی موجود تا چه ميزان اطالعات الزم را درخصوص  کند ومی ی استفادهیچه مبنا

 کند.می ارائهها و بدهیها دارایی

های وجود ظرفيت و مهارت سطح تعهد سياسی در پذیرش مبنای حسابداری تعهدی و .1

 تغييرات.ی اجرایی هاسازماناشخاص و 

 

 گذارهای مسير .1- د

طيف . مختلف گزارشگر متفاوت استهای روش و سرعت گذار به مبنای تعهدی در بين واحد

ی المللبينسيون افدر) امكانپذیر است آنها نيز کامالً گوناگونی ازهای و ترکيبها از رویكردای هگسترد

 (.2111، «2»بند  حسابداری،

 (2111ت مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی )ئبراساس نظر هيتوان می فرآیند گذار را

 : انجام داد

 عملكرد سيستم فعلی با ارائه اطالعات اضافی. یارتقا .1

 افزودن به قابليت سيستم موجود برای شناسایی و ارائه اطالعات بيشتر. .2

 ی مناسب برای گذار به مبنای مورد انتظار در مدت زمان معين.ریزبرنامه .1

 ی حسابداری برای گذار به مبنای حسابداری تعهدیالمللبينپيشنهادی فدراسيون  هایرویكرد 

 : (1191)کردستانی و همكاران، به شرح زیر است

ابزار تحليل فاصله : تحليل فاصله بين نظام موجود حسابداری و نظام جدید تجزیه و .1

کند تا نقشه راه می نظام مورد انتظار فراهمروشنی از فاصله ميان نظام گزارشگری مالی موجود با  درک

کار هاندونزی و تاجيكستان ب این ابزار توسط کشورهایی نظير آذربایجان، هند،. براساس آن تدوین شود

 برده شده است.

های ممكن است اصالحات فراگير یا بخش :شروع اصالحات از درون واحدهای دولت .2

قل آغاز شود تمسمستقل یا نيمههای شروع اصالحات از بخشیا  دولت را دربرگيردهای خاصی از نهاد

سياسی برای تغييرات مبنای  تأیيدکسب . برخی اختياری باشد یا برای برخی از واحدها اجباری و

اندازه واحد نيز بر انجام اصالحات و . تر استمستقل آسانهای واحد درسازی حسابداری برای پياده

 است. مؤثرشيوه اجرای آن 

حسابداری تعهدی در سطح کل ی هاگزارشدرک و تفسير  :ارشگری در سطح کل دولتگز .3



 

 

 تر است.متعدد و پراکنده آسانی هاگزارشنسبت به کنندگان دولت برای استفاده

. استهو بدهیها حسابداری تعهدی مستلزم شناسایی دارایی :تدریجیسازی پياده .4

مدت به کوتاههای و بدهیها گام از داراییبهشناسایی را گامتوانند برای گذار این می گزارشگرهای واحد

 ثابت انجام دهند.های دارایی

بندی سيستم حسابداری باید با تغيير در سيستم بودجه تغيير در :بندی تعهدیبودجه .5

خير جهت حصول اطمينان صورت أبا تای هتواند همزمان یا به صورت دورمی هماهنگ باشد این تغيير

 گيرد.

 6تا 4مدت )ميان ،سال( 1 تا 1) مدتتواند کوتاهمی تعيين زمان مورد نياز :دوره اصالحات .1

 باشد. (سال به باال 6یا بلندمدت ) سال( و

های مالی حسابرسی شده ملزم به ارائه صورتها گذار و الزامات حسابرسی در صورتی که واحد .7

 مدنظر قرار دهند.باشند باید الزامات حسابرسی را در فرآیند تغيير 

را تدوین کرد تا امكان سازی پس از انتخاب مسيرگذار باید طرح پياده :سازیهای پيادهحطر .1

 . دستيابی به اهداف را فراهم کند

 

 به حسابداری تعهدی گذار موفق .2- د

همانند هر پروژه . ای دارد، اهميت قابل مالحظههادولتگذار به حسابداری تعهدی برای بسياری از 

های ذیل سبب وجود ویژگی. و مدیریت دقيق است ریزیبرنامهعظيم دیگری، این پروژه نيز نيازمند 

 : (119شود )رحمانی،یند گذار میآتر شدن فرتر و یكنواختسریع

آن  وجود یک دستورالعمل شفاف ازسوی سطح مناسبی از دولت که در: دستورالعمل شفاف  .1

ی مختلف دولتی برای انجام تغييرات ذکر شده هادستگاهمورد انتظار، اختيار  اصالحات، زمانبندی

دهد تا تغيير این تفویض اختيار شفاف به واحدها و مقامات مربوط این قدرت را می. باشد، ضرورت دارد

 را شروع کرده و بر اصالحات نظارت کنند.

در صورتی که در . ای استمالحظهتغيير مبنای حسابداری نيازمند منابع قابل : تعهد سياسی  .2

یند آابتدای امر تعهد سياسی ایجاد نشود، ممكن است ناتوانی در غلبه بر مشكالت بعدی در طی فر

زیرا ممكن است گذار در دوره زمانی روی دهد که در آن خود . منجر به اتالف منابع کمياب گردد

ارتباط مستمر با سياستمداران اصلی در طی  رو برقراریازاین. آن تغيير کنندهای دولت یا زیرمجموعه

 یند از اهميت برخوردار است.آفر

تغييرات در مبنای حسابداری، همراه با : مرکزی و مقامات اصلیهای پایبندی نهاد و تعهد .3

. اصالحات مدیریت مالی دیگر نظير تفویض اختيار منابع مستلزم تغيير در ساختار قدرت است
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چنين تغييرات فرهنگی . يازمند تغيير در فرهنگ بخش عمومی نيز باشداصالحات مالی ممكن است ن

 یند کمک کند.آتواند به این فرحمایت مقامات باال می. نياز به تالش و زمان دارد

های برای مدیریت و انجام تغيير به حسابداری تعهدی، مهارت: منابع انسانی و مالی کافی  .4

برای حصول اطمينان از  ریزیبرنامههای مورد نياز و مهارتی انواع یشناسا. متعددی مورد نياز است

 . گذار بسيار حياتی استقابليت دسترسی آنها، در موفقيت

کلی مدیریت پروژه به معنای تفكيک پروژه به اجزای  طوربه: مؤثرساختار مدیریت پروژه   .5

پروژه اصالحات باید  یک. تر است که توسط افراد دارای تجربه و مهارت کافی، مدیریت گرددکوچک

 : دارای موارد زیر باشد

 ،چارچوب یا فلسفه مستند -

 ،سازی منظمبرنامه پياده -

ی خاص واحدها و هامسئوليتها و برای وظایف مختلف و نقش هامسئوليتتخصيص واضح  -

 ،مقامات اصلی

مسئول در  های نظارت بر عملكرد واحدها و افرادها و یا مراحل هدف پروژه همراه با رویهتاریخ -

 ،ها و یا مراحل هدفقبال دستيابی به آن تاریخ

 ،دهد چه کسی قدرت اتخاذ تصميمات خاص را داردیند مصوبی که نشان میآفر -

 های هماهنگی برای انتشار اطالعات و کسب آن از واحدها، رسانی منظم و مكانيسماطالع -

های اضافی که در قبال کدام هزینهمنظور آگاهی آنها از این موضوع رسانی به واحدها بهاطالع -

 توانند منابع مالی اضافی دریافت کنند.)در صورت وجود( می

پذیرش گزارشگری مالی تعهدی در ارتباط با : ی اطالعاتی کافیهاسيستمظرفيت فنی و   .1

. ی اطالعاتی استهاسيستمای از سایر اصالحات بخش عمومی، اغلب مستلزم تغيير در دامنه گسترده

ی موجود را که با هاسيستمیندگذار به حسابداری تعهدی، الزم است تمام آواحدهای مشمول فر

 سيستم گزارشگری مالی در ارتباط هستند، مورد ارزیابی قرار دهند.

کننده اقتدار رسمی درخصوص تغييرات بوده و استفاده از قانون فراهم: استفاده از قانون  .7

 م تغييرات است.بيانگر ميزان تعهد دولت به انجا

یک گام اساسی در پذیرش حسابداری  هاحسابجدیدی از  تهيه ساختار: هاحسابساختار  .1

یی ارائه آتواند به کاریی که به خوبی طراحی شده است میهاحسابساختار . شودتعهدی محسوب می

 مالی برای مقاصد مختلف کمک کند.های صورت

های بندیباید شامل طبقه هاحسابدر یک سيستم کارآمد، ساختار : ایبندی بودجهطبقه  .9

اما بودجه آن  ،دهی کندگزارش چنانچه دولت براساس مبنای حسابداری تعهدی ای باشد.بودجه



 

 

قادر به ایجاد دو  ی ترکيبیهاحساببراساس مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده باشد، باید ساختار 

 بسيار پيچيده خواهد بود. هاحسابگزارش در مورد دو مبنای نقدی و تعهدی باشد، بنابراین ساختار 

 هاحساب حاکم باشد که در تدوین و تهيه هاحسابممكن است الزامات قانونی یا ساختاری بر 

 باید به این موضوع توجه شود.

حدهایی که قصد گذار به حسابداری تعهدی اکثریت وا: استفاده هوشمندانه از منابع  .11

کند تا واحدها از منابع خود می ها ایجاباین محدودیت. دارند، با محدودیت منابع مواجه هستند

های مهم استفاده هوشمندانه از منابع، وجود یک یكی از جنبه. استفاده کنند آو کار مؤثرصورت به

ها به صورت ها و نيازمندی، زمانبندیهامسئوليتاف، مدیریت پروژه شایسته است که شامل تعيين اهد

یندگذار، خصوصاً آهای فرای بر جنبهثير قابل مالحظهأتواند تکاربرد مفهوم اهميت نيز می. شفاف باشد

 گذار، داشته باشد.بر سرعت

تمامی افرادی که درگير فرآیند گذار به : مورد نياز و آموزشهای ارزیابی مهارت .11

پذیری، توانایی مسئوليت تعهدی هستند باید درک روشن و مشترکی از دالیل تغيير،حسابداری 

باید نياز آموزشی مشخص و مهارت  تهيه اطالعات داشته باشند.های و رویه هاسيستماستفاده از 

 کارکنان افزایش یابد.

 

 به نظام نوین مالی ضرورت تغيير ساختار نظام حسابداری دولتی در ایران و (هـ

 و وچهارمپنجاه ،وسومپنجاهنظری حسابداری دولتی از تجزیه و تحليل اصول های اهداف و جنبه

ها آوری درآمدجمع این اصول بر. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است وپنجمپنجاه

کند و می تأکيددر حدود اعتبارات مصوب با رعایت قانون ها انجام پرداخت و عایدات در خزانه دولت و

محدوده نظارت دیوان محاسبات و حصول اطمينان از مصرف وجوه در محل صحيح خود و جلوگيری از 

 (.1111از اعتبار مصوب را مدنظر دارد )باباجانی،ها تجاوز هزینه

 اهداف حسابداری دولتی

و  هاطرح ،هابر مصرف آن در برنامه تأکيدمناسب جهت کنترل منابع مالی با های برقراری روش .1

 مربوط.های پروژه

ی هاحسابتمرکز آن در  ها وسایر دریافت مناسب جهت کنترل درآمدها وهای برقراری روش .2

 داری کل.خزانه

 در حدود اعتبارات مصوب.ها فراهم کردن امكان کنترل هزینه .3

 ها.پرداختو سایر منابع مالی و ها انتشار حقایق مربوط به عمليات مالی و وضعيت وصول درآمد .4

 نمایندگان مردم.عنوان به رعایت حقوق شهروندان و ارائه اطالعات مالی قابل فهم به آنها و قوه مقننه .5
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مفاهيم بنيادی . مقررات برگرفته شده است با توجه به اهداف مذکور که از اصول، قوانين و

حسابداری به شرح های ارداستاند بر تقدم قوانين و مقررات بر اصول و تأکيدحسابداری دولتی نيز با 

 : زیر است

هریک از منابع مالی دولت برای اجرای  :ی مستقل برای وجوههاحسابلزوم نگهداری . 1

یک واحد  ،ی معينی اختصاص یافته است و یا وجوه امانی در اختيار دولتهافعاليتو ها برنامه ،وظایف

 گویند.می مستقلشود که به آن حساب می مالی و حسابداری مستقل تلقی

داری کل برای ثبت ی مستقل وجوه خزانههاحسابدر حسابداری کليه  :مبنای حسابداری. 2

قانون محاسبات عمومی  (61)ماده  «1»رود که در تبصره می کارهها مبنای نقدی بها و پرداختدریافت

با ها نقدی و هزینهمبنای ها ی مستقل وجوه درآمدهاحسابدر حسابداری برخی . شده است تأکيد

 . گيردمی مبنای نقدی تعدیل شده صورت

دولتی نظير نهادهای انقالب غيرهمچنين نهادهای عمومی  وها دولت و واحدهای تابعه، شهرداری

اکثر صاحبنظران حسابداری . شوندمی ی بزرگ بخش عمومی ایران محسوبهاسازماناسالمی ازجمله 

بخش عمومی اعتقاد دارند که گزارشگری مالی یكی از ابزارهای اصلی ایفای مسئوليت پاسخگویی مالی 

افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن . ی بخش عمومی استهاسازمانو عملياتی 

و درحال توسعه را وادار به  تهیافتوسعهسياستمداران کشورهای  خواهی، دولتمردان وحقایق و پاسخ

اما عدم توجه کافی به مفهوم مسئوليت  اقدام به تغيير نظام گزارشگری مالی کرده است. تجدیدنظر و

سطح مطالبات شهروندی در  یی بخش عمومی ایران و فقدان ارتقاهاسازمانپاسخگویی در 

زیر مواجه های را با نارسایی خواهی ازجمله دالیلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومیپاسخ

 : (1191کرده است )باباجانی، مجموعه مقاالت،

 حسابداری بخش عمومیهای فقدان مرجع تدوین اصول و استاندارد .1

 حسابداری و گزارشگری مالی فقدان چارچوب نظری .2

 نقش کمرنگ گزارشگری مالی در ایفای نقش مسئوليت پاسخگویی .1

 عدم استفاده از مبنای تعهدی .4

 غيرجاریهای و بدهیها گزارشگری صحيح داراییعدم  .1

 انهيمالی جامع سالی هاگزارشعدم تنظيم  .6

 مالی.ی هاگزارشعدم دسترسی عمومی به  .1

به توجه برای  اثر بودن گزارشگری مالی دولتی بوده و منجریی و کمآموارد مذکور حاکی از ناکار

ساله که در ذیل به مواد قانون برنامه پنج است شدهای هتوسط قانونگذاران و مجامع حرفها ع نارساییفر

 : شودمی اجتماعی و فرهنگی چهارم و پنجم جمهوری اسالمی ایران اشاره ،توسعه اقتصادی



 

 

 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران()( 131) ماده

 نظام اصالح منظوربه ذیربط یهادستگاه همكاری با است موظف کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 اقدامات خدمات، شده تمام قيمت صورتبه و عملياتی و هدفمند روش به موجود روش از ریزیبودجه

 : دهد انجام چهارم برنامه دوم سال پایان تا حداکثر را ذیل

 .نمایندمی ارائه اجرایی یهادستگاه که خدماتی و فعاليت احصای و شناسایی (الف

 .مشخص جغرافيایی محل و کيفيت با متناسب خدمات، و هافعاليت شده تمام قيمت تعيين( ب

 .آن شده تمام قيمت و خدمات و هافعاليت حجم براساس انهيسال بودجه الیحه تنظيم( ج

 .آن شده تمام قيمت با متناسب و هافعاليت از حاصل نتایج و عملكرد براساس اعتبارات تخصيص( د

 و کشور ریزیبودجه نظام تغيير در تسریع همچنين و فوق رویكرد تحقق منظوربه -«1» تبصره

 مدیریت سازمان، ساختار اصالح ضمن است موظف مذکور سازمان نظارت، و ریزیبرنامه نظام تقویت

 و آکار منعطف، کوچک، سازمانی با تا نماید اتخاذ ترتيبی خود، اداری فناوری و هاروش انسانی، نيروی

 فراهم بهينه و مطلوب طوربه محوله وظایف انجام امكان اندیشمندان و نخبگان کارگيریبه و اثربخش

 .گردد

 برای الزم لوایح تهيه به نسبت دارایی و اقتصادی امور وزارت و الذکرفوق سازمان -«2» تبصره

 نظام که نحوی به نماید اقدام کشور ریزیبودجه و استخدامی و اداری مالی، مقررات و قوانين اصالح

 .گردد محصول و نتيجه کنترل نظام به تبدیل موجود

 هيئت تصویب به کشور یزیربرنامه و مدیریت سازمان پيشنهاد به ماده این اجرایی نامهآیين( هـ

 .رسدمی وزیران

 

 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران() (142) ماده

 منظوربه موظفند، قانون این( 161) ماده موضوع یهادستگاه و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 بازنگری و اداری نوین هایفناوری از استفاده با مردم، مقابل در اجرایی یهادستگاه پاسخگویی افزایش

 و مردم اداری آموزش و مداریمشتری به مربوط هایشاخص رشد و هاروش و یندهاآفر مهندسی و

 سطح اداری، مفاسد از جلوگيری برای الزم راهكارهای و عملكرد ارزیابی و مدیریت فرهنگ توسعه

 ذیربط هایدستورالعمل ها،بخشنامه و مقررات و ضوابط تدوین در و داده افزایش را خود خدمات کيفی

 استخدامی و اداری سرنوشت در تأثيرگذار و اصلی اهداف از یكیعنوان به رجوع ارباب تكریم و رضایت

 .نمایند ملحوظ کارکنان

 

 (قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران) (153) ماده

 ارتقای و دولت نوسازی بخش احكام راستای در موظفند( 161) ماده در مذکور یهادستگاه کليه
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 به یكبار ماه 6 هر را خود عملكرد گزارش فصل این احكام دقيق اجرای ضمن حاکميت، اثربخشی

 هادستگاه موفقيت ميزان بندیرتبه با سازمان این و نمایند ارائه کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 .نمایند گزارش اسالمی شورای مجلس مربوط هایکميسيون و وزیران هيئت برای را نتيجه

 

 (قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران) (211) ماده

 دولت توسط آنها فهرست که کشوری خدمات مدیریت قانون( 4) ماده موضوع دولتی هایشرکت کليه

 تا بار یک حداقل و برنامه دوم سال از مكلفند بورس در شده پذیرفته هایشرکت نيز و شودمی تعيين

 ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات یا و حسابرسی سازمان طریق از برنامه پایان

 قابليت افزایش وها شرکت فعاليت اثربخشی و کارآیی اقتصادی، صرفه افزایش جهت در مورد حسب

ها شرکت این مدیرههيئت. نمایند اقدام عملياتی حسابرسی انجام به نسبت مالی یهاگزارش اعتماد

 . دارند عهدهبه را بند این اجرای مسئوليت

 این شمول از باشندمی بندیطبقه دارای دولت مصوبه براساس کههایی شرکت ـ«1» تبصره

 . شوندمی امستثن ماده

 را عملياتی حسابرسی استانداردهای و چارچوب است مكلف حسابرسی سازمان ـ«2» تبصره

 . نماید ابالغ و تهيه قانون این تصویب از پس ماه 6 ظرف

 

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران() (219) ماده

 تدریج به برنامه دوم سال پایان تا است موظف دولت عملياتی، ریزیبودجه نظام استقرار منظوربه

 نحوی به آورد فراهم ییاجرا یهادستگاه کليه در عملياتی روش به بودجه تهيه برای را الزم هایزمينه

. شود اسالمی شورای مجلس تقدیم و تدوین تهيه، مذکور روش به برنامه سوم سال بودجه الیحه که

 هایسياست «12» بند اجرای در همچنين. شودمی ابالغ و تهيه معاونت توسط ییاجرا دستورالعمل

 موضوع شده تمام قيمت براساس که اعتباراتی عملياتی، ریزیبودجه نظام استقرار و پنجم برنامه کلی

 بدون مربوطه واحدهای به پرداخت از پس یابدمی اختصاص کشوری خدمات مدیریت قانون( 16) ماده

 مالی هاینامهآیين براساس فقط و دولتی یهادستگاه بر حاکم عمومی مقررات و قوانين رعایت به الزام

 و هاهزینه بر نظارت نحوه بينیپيش متضمن که گرددمی هزینه استخدامی و اداری و معامالتی و

 تصویب به ییدارا و اقتصادی امور وزارت و معاونت پيشنهاد با و است شده بينیپيش اهداف تحقق

 رسد.می وزیران هيئت

 قرار تأکيد مورد انهيسالهای بودجه در و شد تدوین 1/1/1124 مورخ 14222/111 بخشنامه

 سال بودجه بخشنامه در و نشد مهيا آن واقعی شدن اجرا امكان الزم بستر نبود جهت به اما گرفتمی



 

 

قانون ) (219) ماده موضوع عملكرد برمبتنی ریزیبودجه دستورالعمل چهارم پيوست کشور کل 1191

 .شد 1124 بخشنامه جایگزین (برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

ها و عملكرد عبارت است از روش برریزی مبتنیهجبراساس تعریف بودذکر است که الزم به

های و پيامدها ی اجرایی را با خروجیهادستگاهکارهایی که ارتباط بين اعتبارات تخصيص یافته به وساز

در این تعریف سه . کندمی کارگيری اطالعات عملكردی در تخصيص منابع تقویتآنها از طریق به

 : شودمی موضوع اساسی مشاهده

در قبال ارزیابی به عمل آمده از عملكرد سازمان ای هاعتبارات بودج :عملكرد سازمانی .1

 یابد.می تخصيص

 بهای تمام شده هر واحد محصول )کاال یا خدمات( است.عامل اصلی محاسبه  :بهای تمام شده .2

سومين رکن مهم، توليد محصوالت و خدمات بيشتر و با کيفيت باال با  :یی واثربخشیآکار .3

 بودجه کمتر نسبت به گذشته است.

یی و اثربخشی بدون استفاده از آارزیابی عملكرد، کار ،تعيين بهای تمام شده کاال و خدمات دقيق

 حسابداری تعهدی بعيد است.مبنای 

 یافتههای توسعهدر این خصوص نشان داده است اکثر کشورها گونه که تحقيقات سایر کشورهمان

را مدنظر  ابتدا تغيير نظام حسابداری ریزیبودجهبرای دستيابی به اهداف گزارشگری مالی دولتی و 

بهتر است ما نيز از تجربه دیگران . اندنمودهرا اعمال  ریزیبودجهدنبال آن تغيير نظام هقرار داده و ب

 استفاده کرده تا با هزینه کمتر به این مهم دست پيدا کنيم.

تصویب  و حسابداری بخش عمومیهای استاندارد مفاهيم نظری و با تدوین الزم به ذکر است که

االجرا شدن آن زمال در مجمع عمومی سازمان حسابرسی و 1192/ 11/1در تاریخ  1تا  1های استاندارد

کارگيری حسابداری تعهدی شده است در هبه بعد بخش عمومی نيز ملزم به ب 1194 ماهاز فروردین

حسابداری مالی تبعيت کرده و از های دولتی نيز همانند گذشته از استانداردی هاشرکتضمن 

 .(1192دولتی ایران،حسابداری های کنند )کميته تدوین استانداردمی حسابداری تعهدی استفاده

 منتشر 1192 سال در که ایران عمومی بخش مالی گزارشگری نظری مفاهيم بيانيه «1» بند در

 وظيفه ایفای برای بخش این به کمک عمومی، بخش در مالی گزارشگری اساسی هدف است، شده

 طریق از ماليات و نفت درآمد ازجمله عمومی منابع. است شده بيان ملت مقابل در پاسخگویی

 ملی امنيت و هازیرساخت بهداشت، آموزش، مانند عمومی خدمات ارائه برای اجرایی یهادستگاه

 عمل مردم وکيل عنوانبه غيرمستقيم یا مستقيم طوربه اجرایی یهادستگاه مسئولين. شودمی مصرف

 محدودی بخش حاضر، درحال. باشند پاسخگو مردم به منابع این بهينه مصرف قبال در باید و کنندمی

 تفریغ گزارش تهيه و کشور کل انهيسال بودجه عملكرد صورتحساب ارائه طریق از پاسخگویی این از

 نتایج و مالی وضعيت انعكاس برای دیگری مالی یهاگزارش است الزم لذا. گيردمی صورت بودجه
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 . شود تهيه آنها نمایندگان و مردم به ارائه برای اجرایی یهادستگاه عملكرد

( «21» الی «12» بند) بيانيه این در عمومی بخش مالی یهاگزارش اصلی کنندگاناستفاده

 اطالعاتی نيازهای و هستند اجرایی مقامات و رهبر اسالمی، شورای مجلس شوراها، شهروندان، شامل

 : از عبارتند( «11» الی «26» بند) کنندگاناستفاده این

 بودجه، رعایت -

 مالی، عملكرد و مالی ارزیابی وضعيت -

  مقررات، و قوانين سایر رعایت -

  .اقتصادی صرفه و اثربخشی یی،آکار ارزیابی -

 تا کند کمک دولت به سویک از باید مالی گزارشگری اینكه بر تأکيد با بيانيه این «12» بند در

 نحوه تا سازد قادر را کنندگاناستفاده دیگر ازسوی و کند ایفا را خود عمومی پاسخگویی مسئوليت

 برای را زیر اطالعات ارائه کند، کمک آنها به گيریتصميم در و نمایند ارزیابی را مذکور مسئوليت انجام

 : است دانسته ضروری هدف این به دستيابی

 سال، همان مصارف برای سال هر منابع کفایت درخصوص اطالعاتی الف(

 مصوب بودجه طبق آن مصرف همچنين و مالی منابع کسب آیا اینكه درخصوص اطالعاتی (ب

 .خير یا است گرفته صورت مربوط مقررات و قوانين سایر و انهيسال

 تأمين نحوه شامل گزارشگر واحد انهيسال عمليات از حاصل نتایج ارزیابی برای الزم اطالعات (پ

  عمليات، و مختلف یهافعاليت برای آن مصارف و نقدینگی و منابع

 همچنين و خدمات ارائه و کاالها تأمين در گزارشگر واحد توانایی ارزیابی برای الزم اطالعات (ت

 . سررسيد در تعهدات ایفای قدرت

گزارشگری مالی بخش عمومی با تصویب مفاهيم نظری و های درحال حاضر برخی از نارسایی

دولت و اما اجرایی شدن آن در . حسابداری بخش عمومی مرتفع شده است 1تا 1استانداردهای 

 تابعه مستلزم پروژه ملی برای ایجاد تغيير نظام گزارشگری مالی است.های واحد

 : برخی از موانع استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی عبارتند از

 )قبلی( برای تغيير به حسابداری تعهدی ی در نظام موجودافزارنرم ی وافزارضرورت تغيير سخت .1

 )نظام جدید(.

 کارگيری نظام جدید.هآموزش کارکنان جهت ب به نيروهای مجرب وضرورت نياز  .2

 رسانی جهت کاهش مقاومت درقبال تغيير به نظام جدید.اطالعهای هزینه .1

 .برای استقرار نظام جدیدها مشكالت تعيين ارزش دارایی .4

 هزینه زیاد و دشواری استقرار و اجرای نظام جدید. .1



 

 

 درک دشوارتر حسابداری تعهدی. .6

با اهميتی بر موفقيت فرآیندگذار از  تأثيربراساس تحقيق انجام شده، انتخاب راهكار گذار مناسب 

استفاده از ابزار تحليل فاصله با شناسایی موانع موجود و . حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی دارد

اتنخاب رویكرد تواند کمک قابل توجهی در می سنجش ميان آنچه که وجود دارد و آنچه باید باشد،

 گام(بهتدریجی )گامسازی روش پياده دهدمیشواهد نشان . مناسب گذار به کارشناسان ارائه دهد

 گيرد )کردستانی و بهترین روش قابل اجرا در بخش عمومی ایران مورد استفاده قرارعنوان به

 (.1191،انهمكار

پيشگام  1121عهدی از سال شهرداری تهران در استقرار حسابداری ت ،در بخش عمومی ایران

 است درآمده اجرا به پایتخت شهرداری نظام نوین مالی در فاز 9 از فاز 6 تعداد1192 سال گردید و تا

 با. کندمی پيدا دست شفافيت ميزان بيشترین به شهرداری مالی سيستم باقيمانده فاز سه اجرای با که

 قرار حسابرسی سيستم عملكردی کنترل در نيز نقدیغير تعهدهای سيستم، این از فاز 6 استقرار

 مناقصات مانيتورینگ نيز بعدیهای گام در و شد لحاظ واقعی شده تمام قيمت عملكرد در و گرفت

 تهران شهر برای راای هگسترد منافع تنها نه مالیسازی شفاف مبحث به توجه .گيردمی قرار توجه مورد

ی هاسازمان دیگر وها شهرداری از بسياری توجه مورد موفقای هنمونعنوان به بلكه آورده دستبه

 است. گرفته قرار کشور رسانخدمات

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی نيز تغيير روش حسابداری را از  ،در واحدهای تابعه دولت

 : (1191)ابوالحالج،بينی کرده است شرح زیر برای اجرا پيشه مالی در چهار گام ب نقدی به نظام نوین

 تغيير رویكرد از روش حسابداری نقدی به روش تعهدی -گام اول

 هادمات و فعاليتخاستقرار سيستم بهای تمام شده  -گام دوم

 بندی نوینبودجه -گام سوم

 تحليل نتایج. وری ومدیریت هزینه و بهره -گام چهارم

نامه مالی و آیين« 21»در راستای اجرایی نمودن فاز اول نظام نوین مالی و اجرای تبصره 

علوم پزشكی کشور ابالغ های به دانشگاه 1121 ماهمعامالتی، دستورالعمل نحوه اجرا در فروردین

 .گردید

وری اتحقيقات و فن ،وزارت علوم ،درمان و آموزش پزشكی ،و وزارت بهداشتها دنبال شهرداریهب

 . نيز اقدام به انتقال نظام مالی نموده که در جریان است

بينی شده قابل مالحظه شفافيت اطالعات مالی با اجرای بخشی از مراحل پيش تأثيربا توجه به 

به سمت  ،های موجودتوان سرعت انتقال از نظاممی کسب تجربه از آنها مذکور وهای در پروژه

 دليل گستردگی دولت و واحدهای تابعه این انتقال نظام مالی بایدبه. مالی را افزایش دادنوین های نظام

 با توجه به به سرانجامی موفق منجر گردد. ی دقيق صورت گيرد تاریزبرنامهملی با ای هپروژعنوان به
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ر تداوم و جانبه سياستمداران دطول دوره اجرا و فرسایشی شدن آن نياز به عزم ملی و حمایت همه

اند، اما اگرچه محققين شيوه تدریجی گذار را پيشنهاد کرده. شگرفی خواهد داشت تأثيرتوفيق آن 

منظور مدیریت به. طور همزمان اقدام نمایندتوانند بهمی ی مختلف که بستر الزم را دارندهاوزارتخانه

نظارت و هدایت آن با کارکنانی  ،اجرا ،یریزبرنامهصحيح این پروژه ملی ایجاد سازمانی متناسب برای 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی که نظارت . ناپذیر ضروری استخستگی با روحيه جهادی و مجرب و

. مالی و عملكردی دولت هستندی هاگزارشاصلی کنندگان از استفاده ،بر عملكرد قوه مجریه دارند

رفع  ،شناخت موانع قانونی. مالی دولتی داشته باشندبنابراین باید عزمی استوار برای استقرار نظام نوین 

تواند دولت را برای تسریع در می آن و الزام دولت به استقرار نظام نوین مالی در مدت زمانی معقول

 اجرا کمک کند.

 

  گيرینتيجه
 

ارائه نظام حسابداری دولتی در های اخير و نارساییهای مالی و اقتصادی در دهههای بروز بحران

خواهی شهروندان سبب شده است تا تحقيقات پاسخ گيری وموقع برای تصميماطالعات دقيق و به

براساس نتایج حاصل برخی . در زمينه تغيير نظام حسابداری در بخش عمومی صورت گيردای هگسترد

درحال های اروپای مرکزی و شرقی و برخی کشور ،نگلوساکسون، اتحادیه اروپاآ یافتههای توسعهکشور

بر روش تعهدی را در توسعه در سایر نقاط جهان در دو دهه اخير اقداماتی برای تغيير نظام مالی مبتنی

نيز کشورها را به استقرار نظام نوین مالی بخش عمومی ای هی و حرفالمللبينپيش گرفتند، مجامع 

 کنند.می ترغيب

کرده  است که ضرورت تغيير را درکجمهوری اسالمی ایران ازجمله کشورهای درحال توسعه 

درمان و آموزش  ،و وزارت بهداشتها تجربه تغيير نظام حسابداری در بخش عمومی، شهرداری است.

تواند کمک می مسئوليت پاسخگویی شناخت آثار مثبت آن در شفافيت مالی و پزشكی در دهه اخير و

اگرچه تجربيات دیگر کشورها نيز الگویی . باشدی برای تغيير نظام مالی در دولت و واحدهای تابعه مؤثر

 مناسب برای گذار موفق در این مسير است.

برخی استانداردهای بخش عمومی توسط  و تصویب مفاهيم نظری و يير در قوانينغدر این راستا با ت

تغيير نظام اما با توجه به عظمت پروژه  زمينه تغيير مهيا گردیده است. کميته تدوین استانداردهای دولتی

که برای این تغيير جانبه الزم است درحالیمالی در دولت و واحدهای تابعه عزم ملی و حمایت همه

 اجرا، نظارت و ی،ریزبرنامهناپذیر برای کارکنانی مجرب و خستگی ،سازمانی متناسب با جایگاهی رفيع

ن تحول بزرگ را با موفقيت سپری ترین زمان بتوان ایتا در کوتاه ،بينی گرددهدایت عمليات باید پيش

 بدیل است.نقش مجلس شورای اسالمی در دستيابی به نظام نوین مالی دولتی بی. کرد
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