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  گزارشگري مالي در بخش عمومي

  بخش اول: مباني نظري گزارشگري مالي نوين در بخش عمومي

  مقدمه
انتفـاعي   بخـش  گزارشگري مالي در بخش عمومي و دولتي عمدتاً شبيه اخير اگرچه استانداردهاي 

مـالي    يهـا  تصـور  و اي خصوص در گزارشگري اطالعـات بودجـه    يي نيز بهها تتفاو، اما است
 تـدوين  خـاص در اسـتانداردگذاري و   رويكردهايبه طرح   كه منجر ،وجود داردآنها  ميانتلفيقي 

  چارچوبهاي مفهومي حسابداري بخش عمومي شده است.

  استانداردگذاري در بخش عمومي
كشورها استانداردگذاري در حسابداري بـه حرفـه واگـذار    بر خالف بخش انتفاعي كه در بيشتر 

هـاي   بريتانيـا و آمريكـا حـق وضـع رويـه      از جمله ها تدولشده است، در بخش عمومي بيشتر 
مانند بريتانيا از يك نهاد مشـورتي كمـك   كشورها اند. برخي  حسابداري را براي خود حفظ كرده

دولت مركزي را كالً بـه يـك نهـاد مشـورتي     گرفته و برخي مانند آمريكا تدوين استانداردهاي 
)FASAB .واگذار كرده است (  

از اواخر قرن بيستم يك گرايش همگاني به سمت پذيرش حسابداري تعهدي و استانداردهاي حسابداري 
هاي حسابداري  در بريتانيا رويهطور مثال  بهبخش انتفاعي در بخش عمومي و دولتي مشاهده شده است. 

توسـط هيئـت تـدوين     كـه  (IASB)المللـي   بـين اسـتانداردهاي حسـابداري بازرگـاني     دولتي كامالً بر
 .، مطابقـت دارد شـود  مي تهيهخصوصي است، و مستقل  ينهاداستانداردهاي حسابداري بين المللي كه 

ايـن اسـتانداردها در    كه چراشود،  مي دادهآنها  تشخيص دولت تغييراتي در به ،موارد محدودي در البته
نبوده و نياز به تعـديالتي   برخي موارد مناسب بخش دولتي اند و در شده ي بخش انتفاعي تدويناصل برا
پذيرفته است. در ابتدا از اسـتانداردهاي   در سطح مليرا حسابداري تعهدي  2000سال از  بريتانيا .دارند

در خصـوص   2005سال از الزام اتحاديه اروپا در  پس حسابداري بازرگاني ملي خود استفاده نمود ولي
 از المللي حسابداري، دولت مركزي بريتانيـا نيـز   ي ثبت شده از استانداردهاي بينها تشرك لزوم تبعيت

نيـز   ها تبرخي دولبر خالف بريتانيا المللي تبعيت نموده است.اما  بين حسابداري بازرگاني استانداردهاي
ن تمايزهاي موجود ميان بخش دولتي و عين پذيرش حسابداري تعهدي، با لحاظ كرد آمريكا در از جمله

  اند. اي براي بخش دولتي خود وضع نموده خصوصي، استانداردهاي جداگانه
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توجهي در وضـع اسـتانداردهاي حسـابداري     تأثير قابلطور تاريخي  بهدر كل حرفه حسابداري 
تـأثير را  اشاره نمود. ايـن   IASBو  ASBو  FASBان به استانداردهاي تو ميجمله  از ،داشته است

المللي حسابداران نيز مشـاهده   ان در استانداردهاي حسابداري بخش عمومي فدراسيون بينتو مي
نمود كه تا حدود زيادي مشـابه اسـتانداردهاي ايـن نهـاد بـراي بخـش انتفـاعي اسـت. البتـه          

اي  جمله تلفيق و درآمدهاي غيرمبادله موضوعات خاص دولت ازاي براي  استانداردهاي جداگانه
اند. تنهـا نهـاد    شده گرفته كار بهكشورهاي زيادي در  ي بين المللياين استانداردها اند. هرائه شدا

طور مسـتقل بـراي بخـش دولتـي تشـكيل شـده اسـت هيئـت تـدوين           گذاري كه به استاندارد
تأسيس شد. استانداردهاي ايـن   1984سال است كه در  (GASB)استانداردهاي دولتي در آمريكا 

  .باشند مي آن بسيار شبيه بهچه در اكثر موارد  ، اگرنديستبر حسابداري بازرگاني ن  مبتني كامالنهاد 

  نظري چارچوب
نظـري   هـاي تمامي نهادهاي استانداردگذار، در كنار مجموعه استانداردهاي خود، چارچوبتقريبا 
و ري اصـول  سـ  با ارائه يككنند  مي اند. اين چارچوبهاي نظري تالش نيز تدوين نمودهرا  يمرتبط

  بخشند. بهبودرا آنها  را توجيه و كاربرد استخراج استانداردها چگونگياساسي مفاهيم 
ارائه اطالعـاتي اسـت كـه     مالي يها تشده است كه هدف صور بياندر اين چارچوبهاي نظري 

 اتكاء باشد. لـذا  قابل وگزارشگر سودمند  از واحد كنندگان اين اطالعات در خارج براي استفاده
نظر گرفته و عناصر خاصـي   كنندگان فرضي با نيازهاي احتمالي را در اي از استفاده مجموعهها آن

كـه هـر    اسـت  . اما مشكل اصـلي ايـن اسـتنتاج ايـن    كنند  مي مالي معرفي يها ترا براي صور
در  تمام اين نيازها وجود نـدارد. تأمين  اي، نيازهاي خاصي دارد و عمالً راهي براي كننده استفاده

شود پس تأمين  گذاران فرض شده است كه اگر نياز سرمايهثر چارچوبهاي نظري بخش انتفاعي اك
عمل مشكالت زيادي را در اين فرض هر چند كنندگان ديگر نيز منتفع خواهند شد ( تمام استفاده

مـالي صـرفاً    يها تمنظور رعايت صرفه اقتصادي در تهيه صور به از طرفيايجاد نموده است). 
  .شده استو به جزئيات پرداخته ن شده ارائهي ها تم در اين صورموارد مه
، ولـي  كننـد   مي آنچه را كه بايد باشد مطرح و باشند مي نسبت به استانداردها كلي تر چارچوبها

 انطباق بيشتري داشتههاي عملي  ا با رويهو سعي دارند تپردازند  استانداردها به آنچه كه هست مي
طـور مثـال سـودمندي اطالعـات جهـت       بـه تي را ايجاد نموده اسـت،  ضاد مشكالباشند. اين ت
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هاي عملي و اسـتانداردهاي   كه رويه حالي گيري به نفع پذيرش ارزشهاي جاري است، در تصميم
 ي خـود بـه  هـا  يگيـر  كننـدگان در تصـميم   بر ارزشهاي تاريخي است. استفاده  حسابداري مبتني

ين علت در چارچوبهاي نظري ارزشهاي جاري اولويت نياز دارند، به هم ها يارزشهاي روز داراي
ــد.  ــالي دردارن ــه  ح ــته و   ك ــد داش ــاريخي تاكي ــهاي ت ــر ارزش ــابداري ب ــتانداردهاي حس اس

. بـا تمـام ايـن تفاصـيل     كننـد   مـي  را گـزارش هنگام خريـد  ارزشهاي  اغلبمالي  يها تصور
كه  يطور اند به بوده ساله خود بسيار سودمند 50طي تاريخ  در بخش انتفاعي چارچوبهاي نظري

در آمريكا آنها  مهمترين. اند هاي مشابهي را شروع نموده استانداردگذاران بخش عمومي نيز پروژه
ي اساسـي  ها تالگو گرفته است ولي تفاو بازرگاني يها هگرچه در مواردي از نمونبوده است كه 

بـر   واران تمركـز نداشـته   گذ بر نيازهاي خاص سرمايهاز جمله آن كه  شود مي نيز در آن مشاهده
  است.  تأكيد زيادي نمودهكه يكي از نيازهاي مديريت است، ريزي  بودجه

همـراه بـا   در بخـش عمـومي   بريتانيا پذيرش حسابداري تعهدي در كشورهاي متعددي از جمله 
چـه بـا پـذيرش     نبـوده اسـت، اگـر   خاص بـراي بخـش عمـومي    تدوين يك چارچوب نظري 

 آنچنين برداشت نمود كه چارچوب نظري  ان اينتو ميحسابداري مالي  المللي استانداردهاي بين
در هر حال مهمترين سؤال در تدوين چارچوب نظـري   پذيرش بريتانيا قرار گرفته است. نيز مورد

پردازان و استانداردگذاران، متفاوت بودن يا نبودن آن با چـارچوب   حسابداري دولتي براي نظريه
ايـن تفـاوت اسـت. هيئـت تـدوين اسـتانداردهاي        برخورد با گينظري بخش انتفاعي و چگون

آنهـا   كمي را بين اين دو بخش و چارچوبهاي نظري) تفاوت IPSASBالمللي بخش عمومي ( بين
كه بايـد   باشند مي آنقدر قابل توجه ها تقائل است ولي برخي كشورها معتقد هستند كه اين تفاو

  باشند.چارچوب نظري متفاوتي داري 

  حسابداري بخش عمومي و خصوصيميان تمايز ضرورت 
در سالهاي اخير حسابداري بازرگـاني را در بخـش عمـومي خـود بكـار       كشورهاگر چه بيشتر 

انجام به طور كامل را  اين انتقال(مانند نيوزلند و استراليا) آنها  ازبسيار كمي ولي تعداد  اند هگرفت
كـه كـم و    انـد  هداداستفاده قرار  موردعمومي  در بخشحسابداري خاصي را آنها  بيشتر اند. هداد
 ،كنندگان اصلي اطالعـات  با حسابداري بازرگاني متفاوت است. در بخش خصوصي استفاده بيش

ـ   شـود  مـي  مشـاهده  چه در بخش عمومي نيز گذاران هستند. اگر مالكين و سرمايه  هـا  تكـه دول
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ولي منابع  ،كنند  ميتأمين  خود را نياز مشاركت وجوه مورد طريق استقراض و با انتشار اوراق از
مالي بخش تأمين  در يفرد به كه نقشي كامالً منحصر شود ميتأمين  دهندگان عمده توسط ماليات

، كنـد  مـي تأمين  هاي عمليات جاري دولت را تنها هزينه نهآنها  عمومي دارند. ماليات دريافتي از
واقع مؤديـان ماليـاتي هـم     يرد. درگ مير استفاده قرا ي دولت نيز موردها يبلكه در پرداخت بده
ي ها يصاحب بخشي از سرمايه و خالص دارايآنها  .شوند مي گذار محسوب مشتري و هم سرمايه

چه اين سـرمايه   ت يا دولت مركزي) هستند، اگرالگزارشگر در محل زندگي خود (شهر، اي واحد
لي واحدهاي بخش عمومي منطقه در حقيقت در وضعيت و عملكرد ماآنها  باشد. قابل معامله نمي

قبـال ايـن   ميشـوند و در   محسوبآنها  مديران ارشد و رهبران سياسي مباشر .خود ذينفع هستند
اهـداف  تأمين  به منظورگزارشهايي  يد پاسخگو باشند. بنابراين بايدمباشرت مسئوليت داشته و با

  تهيه نمايند:گانه زير  دو
  گزارشگر.  و مصرف منابع مالي در واحد شفاف نمودن چگونگي تأمين، تخصيص  الف.
  گزارشگر.  كنندگان اطالعات در ارزيابي وضعيت مالي جاري و آتي واحد كمك به استفاده  .  ب

الزم است استانداردهاي بخش عمومي و بازرگاني متفـاوت  آيا  كه شود مي سؤال مطرح حال اين
ابه هسـتند اسـتانداردهاي   يي كـه در بخـش عمـومي و بازرگـاني مشـ     ها تباشد و يا براي فعالي

  از: اي تدوين نمود؟ سه نقطه تمايز بخش عمومي و خصوصي عبارتست جداگانه
  براي خدمات بالقوه نه جريانات نقدي آتي. ها ينگهداري داراي  . 1

 شـوند  مـي  مولد جريانات نقدي باشند نگهـداري  ها يداراي كه صورتي در بخش خصوصي در
منظور ارائه خدمات   ها و مدارس صرفاً به ادي مانند جادهي زيها يدر بخش عمومي دارايولي 

  .شوند مي به عموم نگهداري
  اي: معامالت غيرمبادله  . 2

نقـد    قبال دريافت وجه  اي است و كاال و خدمات در در بخش خصوصي اكثر معامالت مبادله
اي  دلـه در بخش عمومي بسياري از معـامالت مبا ولي  ،شوند مي ي ديگري واگذارها ييا داراي

ي ها تاي نداشته باشيد كه به مدرسه برود يا حتي سياس طور مثال شما حتي اگر بچه  نيستند. به
  دولت را قبول نداشته باشيد باز هم بايستي ماليات بپردازيد.

  كنترل دموكراتيك  . 3
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در بخـش  ولـي   ،شوند مي برمبناي مالكيت كنترل ها يو بده ها يدر بخش خصوصي داراي
  يك جايگزين مفهوم مالكيت شده است.دموكراتعمومي كنترل 

ان گفـت تمـام اسـتانداردهاي بخـش عمـومي و      تـو  مي، نها تحال با وجود اين تفاو  هر  در
 دو  هـر اي در  هم متفاوت باشند. نواحي مشتركي ماننـد معـامالت مبادلـه     بازرگاني بايستي با

بـه    متفاوتي نسبت عمومي و خصوصي وجود دارند و هيچ دليلي وجود ندارد كه رويه  بخش
رويـه آن اسـت كـه      حال يـك   هر  كار گرفته شود. در  بخش خصوصي براي اين معامالت به

اي بـراي بخـش عمـومي تـدوين نمـود و رويـه ديگـر آنسـت كـه           استانداردهاي جداگانه
عمـومي    و اصالحات الزم در بخـش  ها توصي با لحاظ نمودن تفاواستانداردهاي بخش خص

 دو  هـر نهايتـاً نتيجـه   ولـي   مراتب آسانتر است  چه استراتژي اول به  راگ شود. گرفته  بكارنيز 
   يكسان خواهد بود.

با بررسي تطبيقي چارچوبهاي نظري تدوين شده در بخش عمومي و بازرگاني موارد اخـتالف  
  مشاهده نمود:آنها  ان ميانتو ميزير را 

گـذاران،   نتفـاعي، سـرمايه  طور سنتي در بخش انتفاعي برخالف بخـش غيرا   به .گروه ذينفعان  . 1
تـوجهي بـر چگـونگي تهيـه گزارشـهاي مـالي         گران مالي تأثير قابل اعتباردهندگان و تحليل

گذار در اواسط قرن بيستم كـه در   همين علت از زمان پيدايش نهادهاي استاندارد  اند. به داشته
ان واحدهاي انتفاعي استانداردگذاران و حتي مدير اند، ي انتفاعي تمركز داشتهها تابتدا بر شرك

در ولـي   انـد.  مورد مباني تهيه گزارشهاي مالي توسط گروه ذينفعان فوق تحت فشار بـوده   در
و آنهـا   طبيعـي اسـت كـه    باشـند  مـي  كننده اصلي منابع شـهروندان تأمين  بخش عمومي كه
ان گذاران، اعتباردهندگ اصلي ترين گروه ذينفع محسوب شده و سرمايهآنها  نمايندگان انتخابي

  ي بعدي قرار بگيرند.ها تگران مالي در اولوي و تحليل

در بخش خصوصي امنيت اقتصادي يك محدوديت فراگير است كـه   .اطالعاتبودن   محرمانه  . 2
ملـي مطـرح     ردد، ولي در بخش عمـومي امنيـت  گ ميبه عدم انتشار اطالعات محرمانه   منجر

چه شفافيت اطالعات با امنيـت ملـي     تر از امنيت اقتصادي است. اگر است كه خيلي گسترده
غير قابل انكار است و گزارشگري مـالي بايـد    ها تدر تضاد است، ولي ضرورت آن در دول

به همين علت پاسخگوئي در  بودن اطالعات تعادل برقرار كند. بتواند ميان شفافيت و محرمانه
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 طالعات جهتبخش عمومي بر مبناي چارچوب ايجيري توسعه يافته و نسبت به سودمندي ا
  ي در اولويت قرار گرفته است.گير تصميم

 بـه شـكل و محتـواي بودجـه سـاالنه      نهادهـاي اسـتانداردگذار   معمول طور  به .ريزي بودجه  . 3
داننـد.   عنوان يك موضوع حسـابداري نمـي    بودجه را به ها تكه اساساً دول  چرا پردازند نمي

 مقاصـد عمـومي  زارشهاي مـالي بـا   طبق استانداردهاي حسابداري بخش انتفاعي، بايستي گ
گيري و نتايج در يك سند واحد براي كل سازمان  اندازه  ي قابلها يو خروج ها يشامل ورود

در بخـش  اي  ارائه گزارشـهاي بودجـه   ،اطالعات محرمانه بودن علت  بهگزارش شوند، ولي 
ـ   حالي  ضروري نيست. درانتفاعي  ي ، عـدم انتشـار گزارشـها   يكه در بخش عمومي و دولت
لذا انتشار گزارشهاي  .دهد ميزان زيادي كاهش مي  اي مربوط بودن كل گزارشات را به بودجه
كـه    آنجـا   اي بخش اصلي گزارشگري مالي در بخش دولتي بوده و خواهد بود ولي از بودجه

شكل و محتواي بودجه در شرح وظايف استانداردگذاران نبوده است، دستورالعمل يكسـاني  
بنـدي   و هر دولت قواعـد، مبنـاي حسـابداري و طبقـه    ندارد وجود آنها  براي تهيه و انتشار

طور سنتي حسابداري دولتي نيز بايد تابع   ريزي خود پذيرفته است كه به خاصي را در بودجه
  بندي باشد. اين قواعد و طبقه

كنندگان  گيري استفاده در بخش انتفاعي سودمندي اطالعات جهت تصميم .سودمندي اطالعات  . 4
ليكن گزارش بوده است.   منظور انتخاب اطالعات مورد  از سازمان يك معيار فراگير به  رجخا

از گزارشهاي مالي در بيـرون    در بخش دولتي و عمومي مستندات كمي از چگونگي استفاده
وجـود دارد. اغلـب در   كنند  مي از دولت و اينكه اساساً چه كساني از اين اطالعات استفاده

، كه ريشه آن كلمه مباشـر اسـت. مباشـر    شود مي ح مباشرت استفادهبخش عمومي از اصطال
بـه    نقد و سـاير منـابع متعلـق     قبال وجوه  شخصي است كه مسئوليت پاسخگويي مستقيم در

كه مالك به مباشر اعتماد كرده و اختيار اموال خود را به او سپرده اسـت.    مالك را دارد. چرا
طرف مالـك در    جمله نمايندگي از  تري از دههاي گستر است شامل مسئوليت  مباشرت ممكن

باشد. لذا بايسـتي نسـبت بـه اثربخشـي عملكـرد خـود در       آنها  آوري منابع و مصرف جمع
آوري منابع و صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي مصرف اين منابع پاسخگو و صـادق   جمع

طـي قرنهـا    وگردد  مي طريق صحت و جامعيت حسابهاي مباشر احراز  باشد. اين صداقت از
عنـوان حسـابداري     ظهور پيدا كرده است كـه تحـت   شده  منتشرمالي   يها تطريق صور  از
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اند به روشـهاي زيـادي درسـتي    تو ميشده است. در عمل مباشر   بدهكار و بستانكار شناخته
هـاي   كه مباشر بيان كند كـه گـزارش    است  روش ساده اين  مباشرت خود را اثبات كند. يك

را   و حسـابرس نيـز آن   باشد مي ع بوده و مطابق با اصول و قوانينحسابداري صحيح و جام
 تر برقراري امكان دسترسي به منشاء تمام معـامالت ثبـت شـده    تأييد كند. ولي راهكار جامع

  اطمينان حاصل شود.آنها  تا از صحت و كامل بودن باشد مي

ـ     از اصـلي  .گزارشهاي مالي در دولت  . 5 ـ تـرين و سـودمندترين گزارشـهاي م ، هـا  تالي در دول
. شـود  مـي  اي ناميده چگونگي رعايت بودجه است كه حسابداري بودجه با  مرتبطگزارشهاي 

استفاده در بودجه اسـت    ي موردها يبند در اين نوع حسابداري، گزارشگري تابع مبنا و طبقه
بينـي و   كه امكان مقايسه رخدادهاي واقعي با آنچه كه در بودجه پـيش   و علت آن اين است

هـاي عمليـاتي    طـور مثـال اگـر در بودجـه شـاخص       ويب شده است فراهم گـردد. بـه  تص
هاي واقعي عملياتي گزارش و بـا   اي بايستي شاخص شده باشد، در گزارش بودجه  بيني پيش
اي را معمـوالً صـورت    همين علت حسابداري بودجه  مورد مقايسه قرار گيرند. به ها يبين پيش

خصوص آنهـايي كـه داراي     برخي كشورها به  اند و در هناميد 1عمليات  عملكرد و يا صورت
ي هـا  تشده توسـط دولـت همـين صـور      ريزي نقدي هستند، تنها گزارش مالي تهيه بودجه

 فقـط . البته حاصل اين نوع از حسابداري باشند مي اي) عملكرد (مقايسه اقالم واقعي و بودجه
  ي پولي است.ها يدهو ب ها يكه صرفاً محدود به داراي مختصر است يك ترازنامه

  مبناي نقدي حسابداري
و  هـا  يتمـام ورود  . در اين مبنااند طور سنتي از حسابداري نقدي استفاده نموده به ها تاكثر دول
همـراه  طرفـه   دوكـامالً  دفترداري يك  معموال باولي  ،شود مي گزارش واحدي نقدي ها يخروج

. در اين گزارشهاي نقدي فهرستي از شود ينم وضعيت كاملي نيز ارائه ترازنامه و صورتنبوده و 
ناميد. اين  “2نقد شبهصورت نقد يا ” را آنان تو ميكه  شود مي نقد و حسابهاي بانكي ديده وجوه
 كتاب خيلي شبيه روشي است كه مردم عادي درباره حسابهاي شخصي خود عمل و حساب نوع
مانـد    خود كسر و اگر چيزي بـاقي جاري را از درآمدهاي وصولي و مخارج اصلي آنها  .كنند  مي

. اين رويكـرد  كنند  مي هاي بعدي منتقل براي مخارج مهمتري مانند خريد خانه يا ماشين به دوره
  

1 . Operating statement 
2 . Statement of cash or cash equivalents 
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شـدن   ولي با بزرگ .فهم است خيلي ساده است و توسط هر شخصي بدون دانش حسابداري قابل
مهـم   مسـأله  گـردد.  مي هقابل توجاين سادگي تبديل به يك محدوديت  ،سازمانها و تنوع مخارج

منتشـر   IPSASBكه همين مبناي نقدي نيز تا اين اواخر (كه يك استاندارد نقدي توسط  است اين
مالي منتشـره   يها تصور ،شده است) فاقد هرگونه استانداردي بوده است. استاندارد نقدي آيفك

كـه سـطح    نـد ك مـي پيشنهاد  ها تدر حسابداري نقدي را توصيف و دو سطح را براي اين صور
عنوان مرحله آمادگي براي پذيرش حسابداري تعهدي معرفـي شـده اسـت. طبـق ايـن       باالتر به

  مبناي نقدي شامل دو بخش زير است: مالي در يها تاستاندارد صور
 و ي نقدي؛ها تو پرداخ ها تصورت درياف 

 ي توضيحي.ها تهاي حسابداري و يادداش رويه  
داري تعهـدي  ي ملـي بـه سـمت حسـاب    ها تاز دول شي محلي بيها تكه دول است حقيقت اين

 ي ملي همچنان طبق مبناي نقدي حسابداري عمـل ها تتعداد زيادي از دولاند و گرايش پيدا كرده
  .كنند  مي

  رويكرد كمرال سنتي
 بـه موسـوم  ننتال، از يـك حسـابداري سـنتي     خصوص در گروه اروپاي كانتي برخي كشورها به

را يـك توصـيف    ان آنتـو  مـي اليسم مفهوم خيلي روشني ندارد، و . كمركنند  مي كمرال استفاده
نسبتاً متفاوت اي  ههر كشوري به شيوسنتي دانست كه در دولتي هاي حسابداري  عمومي از سيستم

كـه صـرفاً   اي  هاز سادگي مبناي نقدي و ترازنام . كمراليسم ضمن استفادهمورد استفاده بوده است
قالـب حسـابهاي مسـتقل     هـاي سـازمان را در   دالت و بخـش نقد و بانك است، مبا شامل وجوه

نظر به مصـرف برسـد.    جهت اهداف مورد وجهي حتماً در كه هر ، با اين هدفكند ميبندي  طبقه
 )طور مثـال ماليـات   به (از حقوق خود را براي اهداف خاص درست مانند افراد عادي كه بخشي

كار معموالً يك حسـاب   شود. براي اين نميگذارند تا مطمئن شوند كه صرف امور ديگر  مي كنار
به پرداخـت ماليـات را در آن    تا مثالً وجوه مربوطشود  نمي بانكي جداگانه توسط شخص افتتاح

نگهدارد، بلكه مانند يك خزانه كمرال عمل نموده و خـود وجـوه تخصـيص يافتـه را مـديريت      
شود  نمي هاي بانكي جداگانه افتتاحنيز ضرورتاً حساب مستقل . بنابراين در حسابداري وجوهكند مي

نيـز  اي  ايران معموالً هر حساب مسـتقل حسـاب بـانكي جداگانـه     برخي كشورها مانند (البته در
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. در كننـد   مـي  اي در دفاتر وجود دارنـد كـه ماننـد بانـك عمـل      دارد)، بلكه حسابهاي جداگانه
حسـابداري صـرفاً چگـونگي     ريزي تقريباً بر هم منطبق هستند و حسابداري و بودجه يسم،كمرال

. كمراليسم همچنين ارتباطات نزديكي بـين سـاختار   كند ميمصرف وجوه طبق بودجه را گزارش 
بسـيار   هـا  تدر تعريف مسئولي چه اگركه  كند ميسازماني، حسابهاي مستقل و حسابداري برقرار 

  .كند ميدي ايجاد بن ي زيادي را براي حسابداري و سازمانها تنهايتاً محدوديولي  سودمند است

  رويكردهاي تعهدي ساده شده:
منظـور كسـب برخـي از منـافع      را بـه  آنولي  برخي كشورها سيستم نقدي خود را حفظ نموده

حسـابهاي  در سرفصـل حسـابهاي نقـدي خـود     طور مثال  اند. به حسابداري تعهدي ارتقاء داده
انـد و يـا بـين     تعريـف نمـوده  جهت كنترل مطالبات و تعهدات خود نيز دريافتني و پرداختني را 

وضعيت كاملتري ارائـه   ترتيب صورت بدين .اند ي خود تمايز قائل شدها سرمايهمخارج جاري و 
باشد. اين رويكردهـاي تعهـدي    به افشاي كامل وضعيت مالي نمي هم قادر چه باز نمايند، اگر مي

در شده كه  ند تعهدي تعديلنامند. مان مي 4ا تعهدي ساده شدهي 3ساده را گاهاً رويكردهاي مختلط
به رويكردهاي خالص نقدي ارجحيت داشته و مرحله مقـدماتي در   نسبتارزيابي وضعيت مالي 

المللـي   همـين منظـور فدراسـيون بـين     . بـه شوند مي پذيرش حسابداري تعهدي كامل محسوب
ـ  هـا  تظرفيحال توسعه با  براي كشورهاي در يك استاندارد نقديحسابداران  ي ي محـدود معرف

نموده است تا به عنوان يك مرحله مقدماتي قبل از پذيرش حسابداري تعهدي مورد استفاده قرار 
  گيرد.

  حسابداري تعهدي
به تمـايز ميـان مخـارج     قادرداراي معايب متعددي است از جمله آن كه مبناي نقدي حسابداري 

در ايـن مبنـا   . كند ميارش نطور كامل گز را به ها يو بده ها يي نبوده و دارايا سرمايهاي و  هزينه
جـاري نبـوده و جهـت     بـه دوره  است مربـوط  كه ممكن شود مي هايي گزارش درآمدها و هزينه

عالوه در سازمانهاي بزرگ تعدد حسابهاي مسـتقل يـك مشـكل     گيري نامربوط باشند. به تصميم
 هاي گزارش به ريزي در اكثر موارد منجر ارتباط ميان حسابداري و بودجهتاكيد بر جدي است و 

رفع تمام اين  به گردد. و اينها همه در شرايطي است كه سيستم حسابداري تعهدي قادر ناقص مي
  

3 . Mixed approaches 
4 . Simplified acerual 
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 عرفـي ارتقاي حسابداري بخـش عمـومي م   راهكار جهتعنوان يك  اند بهتو مينواقص است و 
ـ  در بخش عمومي نيازمند بررسي دقيق شرايط آنالبته كاربرد  ،گردد ي ايـن بخـش   هـا  يو ويژگ
  است.

گرو تعاريف ديگري اسـت . طبـق    روشني نيست و خود درخيلي مفهوم  يزحسابداري تعهدي ن 
 شوند مي ، در حسابداري تعهدي مبادالت و ساير رخدادها هنگام وقوع شناساييIPSASBتعريف 

. عناصـر  شـوند  مـي  مربـوط هسـتند گـزارش   آنهـا   هـايي كـه بـه    مالي دوره يها تو در صور
ـ  هـا  ي، بدهها يي تعهدي شامل دارايحسابدار درشده  شناسايي ، درآمـدها و  هـا  ي، خـالص داراي

نقـد) يـك    جاي زمـان تبـادل وجـه    بندي شناخت (زمان وقوع به . ظاهراً زمانباشند مي ها هزينه
بلكـه مـواردي ماننـد چگـونگي      ،ويژگي مهم حسابداري تعهدي است ولي تنها ويژگي نيسـت 

  . شود مي ره نيز در حسابداري تعهدي مطرحهاي بهره و غي استهالك و يا محاسبه هزينه
گيـري   كاربرد حسابداري تعهدي در بخش عمومي ارائه اطالعات بهتـر بـراي تصـميم   از مزاياي 
از  تري و ارزيابي صحيح كند ميتمام جريانات اقتصادي ارائه  تري از كه تصوير واقعي است. چرا

كننـدگان   هاي متفاوت توسط ارائه ورهزد. همچنين مقايسه عملكرد دسا مي وضعيت مالي را ممكن
را ارتقـاء   )باشـند  مي ريزي عملكرد بسيار مهم سازي و بودجه كه در خصوصي(متفاوت خدمات 

گـذاري بخـش    حسابداري تعهدي اثربخشي مـديريت مـالي و سياسـت    واسطه بهدهد. نهايتاً  مي
حاصله از حسابداري تعهدي گردد. گزارشهاي  پذير مي امكانآنها  عمومي افزايش يافته و ارزيابي

انـد يـا موجـب     ها كـافي بـوده   ماليات و ساير درآمدها جهت پوشش هزينهآيا  كهدهد  مي نشان
. در حسـابداري تعهـدي   انـد  ههاي بعدي شـد  ها و حتي نسل استقراض و انتقال تعهدات به دوره

مـال كـافي و   اي متمايز و مطالبات و تعهدات (درصورت وجـود احت  ي از هزينها سرمايهمخارج 
  .شوند مي اتكا وجوه دريافتي) شناسايي قابليت برآورد قابل

بـودن و   كامـل آنهـا   تـرين  محـوري دي تابع يك سري اصول راهنما اسـت كـه   حسابداري تعه
بندي مناسب اشاره دارد. بـه   مستقيماً به زماناين موارد مالي است كه  يها تبودن صور صادقانه

رعايت با  جمله ازيدادهاي يك دوره مالي بايد به روشي صادقانه اين معنا كه تمام معامالت و رو
جاي دفترداري نشانه يـك   مالي به يها ترحجان محتوا بر شكل ارائه شوند. اين تمركز بر صور

بـه جـاي روش    خروجـي حسـابداري  در حسابداري بخـش عمـومي و تاكيـد بر   تغيير پارادايم 
رويكـرد عملكـرد محـور حسـابداري      حاصل. و اين شود مي حسابداري و حسابداران محسوب
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 فهـم  جمله قابـل  از ،ي كيفيها يويژگ ديگر حاكم بر حسابداري تعهدي اصول ازتعهدي است. 
ـ  بـودن گزارشـهاي مـالي اسـت    اتكـا  بودن، مربـوط بـودن و قابـل     واقـع   در هـا  ي. ايـن ويژگ

  .كنند  مي فهم برقرار مقابل ارائه جزئيات زياد و غيرقابل يي درها تمحدودي

  ي اصلي حسابداري تعهديها يويژگ
مثـل آنچـه كـه    تمركـز را از خـرج (  اين است كه حسابداري تعهدي يكي از كاركرد هاي مهم 

، ها يكه داراي طوري وضعيت مالي منتقل كرده است. به صورت ) بهانجام ميدهد نقدي شهايرگزا
نيز در اين مبنا تهيه  مالي صورت عملكرد چه اند. اگر دو اهميت زيادي يافته و تفاضل آن ها يبده

كـاركرد اصـلي   ولـي   دارد،جـاي خـرج) و درآمـد تمركـز      بر هزينه (به كه شود مي و گزارش
كه قـبالً   ها يو بده ها يطوري كه داراي وضعيت مالي است. به صورت فيحسابداري تعهدي معر

ـ  شـده  افشـا كامل  طور بهمبناي تعهدي  شدند در مالي منعكس نمي يها تدر صور ديران را و م
واقع مديريت مالي بخش  تالش كنند. درآنها  موازنه جهت درمراقبت و آنها  زد كه ازسا مي وادار

بـوده   كسري و مازاد كنترليا  نابعمجدد م  تخصيصمديريت سنتي كه فقط محدود به عمومي از 
خيلـي   ي بخـش عمـوي  گذشته منابع سازمانها درمنابع ارتقاء يافته است. بهينه به مديريت است 
بـا ارزش   هـا  يسـاز  و يا در خصوصيمورد اهمال و تخريب ميشد و ارزيابي  از ارزششان كمتر

آنها  و ثبت و ضبط ها يگذاري صحيح داراي ارزش حسابداري تعهدي با .گرديد ميواگذار پايين، 
ـ  يي ثابت و بدهها يگرديده است. همچنين ارتباط ميان داراي ها يبه مديريت بهتر داراي منجر ي اه

عنوان يك شـاخص معتبـر از ثبـات     به ها يو سهم آن از كل داراي ها يبلندمدت يا خالص داراي
  قرار گرفته است. ها تمورد توجه جدي دولمالي 

نياز خاصـي  اي است. حسابداري نقدي  دانش حرفهارتقاي حسابداري تعهدي ديگر كاركرد مهم 
آميـز حسـابداري تعهـدي نيازمنـد      ولـي پـذيرش موفقيـت    نـدارد اي  دانش حسابداران حرفهبه 

جمله آفريقاي جنوبي  كه تجارب كشورهاي زيادي از باشد مي كرده حسابداران مجرب و تحصيل
  است. اثبات كردهرا  و اسلواكي آن

بـودن، جامعيـت و    منظـور كامـل   همچنين تلفيق در حسابداري تعهدي سومين چالش است. بـه 
گزارش قرار گيرند و  گزارشگر بايستي مورد واحد صداقت در ارائه، تمام واحدهاي تحت كنترل

عمومي چنين واحـدهايي زيـاد و بسـيار بااهميـت      حذف گردد. در بخشآنها  مابين معامالت في
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(ماننـد شـهر   جبرانـي گـردد    به نتايج غيرقابـل  اند منجرتو ميآنها  باشند. لذا اشتباه در تلفيق مي
  ميربانكون فرانسه) گردد.

  گزارشگري مالي
 حسـابداري  گزارشگر. در از واحد مالي به دنياي خارج يها تشگري مالي يعني ارائه صورگزار

وضعيت مالي، صورت عملكرد مالي، صورت جريانات نقدي، صورت تغييـر در   تعهدي صورت
مـالي   يهـا  تصـور  توضيحيي ها تو يادداش ي مورد استفادهها خالصه رويه ،ها يخالص داراي

تازگي مبناي نقدي را  ن صورت جريانات نقدي در كشورهايي كه به. در اين مياشوند مي گزارش
ي بـا مبنـاي نقـدي ارائـه     تر مقايسه كه اطالعات قابل اند مطلوبيت بيشتري دارد چرا كنار گذاشته

  .كند مي

  مدلهاي حسابداري
اغلب آنها  .هستند واحدهاي دولتي يك كشورمورد اجرا در حسابداري توصيف كننده ،مدلهااين 

ي ملي يا محلي بوده و تمام بخـش  ها تد به انواع خاصي از واحدهاي گزارشگر مانند دولمحدو
از واحـدهاي دولتـي    ي خاص برخيها يبراساس ويژگآنها  . بنابراينشوند نمي عمومي را شامل

ي ملي شامل ها تي محلي برخالف دولها تطور نمونه مدلهاي حسابداري دول اند. به طراحي شده
باشـد و يـا مـدلهاي حسـابداري      رابطه با درآمـدهاي ماليـاتي نمـي    مفصل در يها العملدستور
هـاي   رابطه بـا رويـه   ي مشروحي درها العملالمللي شامل دستور استفاده در سازمانهاي بين مورد

اسـتانداردها   بـه  نسـبت . لـذا مـدلهاي حسـابداري    باشند مي با هدايا و كمكها حسابداري مرتبط
عمـومي يـك كشـور يـا      عين حال در تمام انواع سـازمانهاي بخـش   تر هستند ولي در كاربردي

  باشند. نمي، قابل كاربرد كشورهاي مشابه
) هسـتند، مـدلهاي حسـابداري    محـور  -اصولبر اصول (  همچنين برخالف استانداردها كه مبتني

 حسـابها  سرفصل ي حسابداريمدلها در تماممحور) هستند. يك بخش مهم  -(قاعده قانون محور
شامل چندين  و اغلب كند ميارائه آنها  از حسابها را با كدهاي مخصوص بهستي كه فهر شدبا مي

در داخـل  آنها  عموماً رعايت اين سرفصلها حداقل سطح اول .باشد مي نيزطبقه فرعي و تفصيلي 
گيـري   رابطه با چگونگي شناخت و انـدازه  . اين مدلها همچنين معموالً دراستيك كشور الزامي 
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. كننـد   مي را نيز تعيين ها يمفيد داراي ي مشروحي دارند و حتي مواردي چون عمرها ملالعدستور
  االجرا هستند.  اين قواعد غيرمنعطف و الزم

اقتصـادي مبتنـي    -هـاي اجتمـاعي   نبايد بر شاخص شود مي ادهفمدلها استاين  اگر از حال هر به
و  داشـته به قـوانين كمتـر    ترتيب نياز نبلكه بايد عملكرد مالي را مالك قرار دهند تا بدي ،باشند
 -هـاي قاعـده   مانند تمام سيسـتم  ولي در كل هاي بهتري جهت بهبود عملكرد فراهم شود. انگيزه

در  كـه  چـرا پذير هستند.  كه جامع نباشند، بسيار آسيب صورتي محور، مدلهاي حسابداري نيز در
نتـايج   هرج و مـرج شـده و   ده باشد،بيني نش االجرايي پيش قاعده الزمقانون يا هر موضوعي كه 

 -ي خصوصـي هـا  تمشـارك  ماننـد  جديد هاي طور مثال پديده اي به بار خواهد آمد. به ناخواسته
بينـي نشـده اسـت. در ايـن قراردادهـا شـريك خصوصـي         ) در اين مـدلها پـيش  PPPعمومي (
مي انجـام  عمـو  طرف واحد بخش ازيك جريان نقدي بلندمدت  مقابل درگذاري اوليه را  سرمايه

طور مثال يك شركت خصوصي تجهيزاتـي را سـاخته و سـپس بـه بخـش عمـومي        دهد. به مي
عمومي بايستي ايـن   . بديهي است كه واحد بخشكند ميتمليك واگذار  شرط بهاجاره  قالب در

در  كـه  آنجـا  از. امـا  تا بتواند منابع الزم را پيش بينـي كنـد   تعهدات بلندمدت را شناسايي كند
بينـي   پيش يط تمليك دستورالعملشر بهو اجاره  ها تاين نوع مشارك مورد درابداري مدلهاي حس

مشكالت زيادي را در برنامه ريـزي  آنها  نشده و عدم گزارششناسايي  ها ينشده است، اين بده
  .كند ميمنابع الزم ايجاد 

ند بـه  از آنكـه شـامل اصـول حسـابداري باشـ      مدلهاي حسابداري بيشتران بيان داشت كه تو مي
يي براي چگونگي دفترداري و نـه گزارشـگري و   ها العملدفترداري نزديك هستند و شامل دستور

هدف هماهنگي در سـاختارهاي غيرمتمركـز ماننـد     . اين مدلها باباشند مي مالي يها ته صوريهت
علـت   به و  كار گرفته شده به ها تتدريج در تمامي دول به اند ولي ي فدرال طراحي شدهها تدول

علـت رويكـرد    ولي بـه  .اند هيافتسادگي و قابليت رديابي و قدرت اجرايي باال مطلوبيت زيادي 
گيرنـد. در سـالهاي    قرار  بازبيني و اصالحمورد بايد  محور نواقص زيادي دارند و مكرراً -قاعده

بـر اصـول تاكيـد شـده و      جـاي تأكيـد بـر قواعـد     اخير جهت اجتناب از تعديالت مكـرر بـه  
، هسـتند بـه اسـتانداردهاي حسـابداري نزديكتـر     كه تا حـدودي  ي اصول محور ها العملدستور

  .ا ند هجايگزين مدلها شد
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  استانداردهاي حسابداري
صورت اجـراي كامـل آنهـا،     كه در باشند مي اي حسابداري شامل اصول سطح بااليياستاندارده

مـالي  و عملكرد يت مالي تصويري واقعي و منصفانه از وضع يها تان فرض نمود كه صورتو مي
تأييد قرار گيرد. اسـتانداردهاي   موردنيز بايستي توسط حسابرس مستقل البته  كند، ميواحد ارائه 

گزارشگري مـالي   متحد الشكل نمودندنبال كيفيت و  حسابداري برخالف مدلهاي حسابداري به
ف مدلها كه بايد بر خال خاص تأكيد ندارند. لذا و بر واحدهاي باشند مي طيف وسيعي از واحدها

 و قابل استفاده در انـواع سـازمانها   از آنكه كامل باشند بايد جامع استانداردها بيش كامل باشند،
از  تصويري واقعي و منصـفانه ان تو ميبخشهاي مهم نكه با حذف  باشند. جامعيت مهم است چرا

. كند ميايجاد ن مشكلاهميت، خيلي  عدم رعايت موارد جزيي و كمولي  ارائه دارد يك واحد كل
بر اصـولي چـون     قواعد و دستورالعمل تأكيد كنند مبتنيقانون، از آنكه بر  لذا استانداردها بيشتر

همچنـين اسـتانداردها    .باشـند  مـي  اصل تعهدي، تداوم فعاليت و رحجان محتوا بر شكل و غيره
علـت اهميـت    دهند كه به برخالف مدلها موضوعاتي مانند تلفيق و تعهدات عرفي را پوشش مي

. البته بايد بيان داشت كه اسـتانداردهاي  اند همورد توجه استانداردگذاران قرار گرفترجحان محتوا 
پردازند و بـه موضـوعات مـديريت مـالي ماننـد       حسابداري صرفًا به موضوعات حسابداري مي

ـ     ريزي بخشي و يا بودجه ي مالي، اطمينانها تسياس  دكه در بخش عمـومي اهميـت زيـادي دارن
  پردازند. نمي

  ي ماليها تبخشي صور اطمينان
 7و حسابرسي عملياتي 6، حسابرسي رعايت5مالي يها تسه نوع حسابرسي شامل حسابرسي صور

بيشـتر   در بخش خصوصي برون سازمانيكنندگان  استفاده. شوند مي بخشي انجام منظور اطمينان به
گر چه هر سـه نـوع   در بخش عمومي  در حاليكه مند هستند مالي عالقه يها تبه حسابرسي صور

رسـيدگي  طـور مثـال    به .اهميت بيشتري دارند رعايتي ها يالزم است ولي حسابرس حسابرسي
كه تقريبا  شود مي محسوبسابرسي رعايت حاز مصاديق بودجه  قانون رعايتديوان محاسبات بر 

  اين نوع حسابرسي طبق قوانين ضروري است. ها تدر تمامي دول

  

5 . Audit of financial statements 
6 . Compliance audit 
7 . Operational audit 
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يي نيـز  هـا  تتفاوولي  مالي در بخش عمومي شبيه بخش خصوصي است يها تحسابرسي صور
جمله بحث استقالل حسابرس در بخش عمومي تا حـدود زيـادي مـبهم اسـت. اغلـب       دارد. از

كـه   ، نهـادي شود مي سط يك نهاد دولتي مانند ديوان محاسبات انجامتو ميحسابرسي بخش عمو
از واحد گزارشـگر كـه در اينجـا خـود     مستقل  به طور كاملاند تو مياز دولت است و ن بخشي

 كنـد  مـي ) بيان INTOSAالمللي مؤسسات عالي حسابرسي ( . سازمان بيندولت است، عمل نمايد
طوري كه كاركنان اين نهـاد   بيني شود به كه استقالل ديوان محاسبات بايد در قانون اساسي پيش

برسـي اسـتقالل مـالي داشـته باشـد      دريافت نكرده و كل نهـاد حسا  قوه مجريههيچ مزايايي از 
راهكـار ديگـر    گـردد. تـأمين   دولـت  نـه  وكه حتي بودجه آن مستقيماً توسط مجلس  طوري به
ايـن   اي حسابرسي باشد البته به شـرطي كـه   ي حرفهها تاند عقد قرارداد حسابرسي با شركتو مي
حفظ دولت نسبت به ا راستقالل خود به اندازه كافي بزرگ باشند كه بتوانند  اي ي حرفهها تشرك
عمليـات  مـديريت  طـور مثـال    . بهشود مي هم رويكردي مختلط استفاده ها تبرخي دول . دركنند

اي واگذار  ي حرفهها تاز حسابرسي به شرك بخشيولي  عهده ديوان محاسبات بوده حسابرسي بر
اسـتقالل   بـر ارتقـاي   اي مستقل عـالوه  از خدمات حسابرسان حرفه حال استفاده هر گردد. در مي

  گردد. به تعامل بيشتر با حرفه نيز مي منجر
گـروه اول توسـط فدراسـيون    الملـل وجـود دارد.    برسي در سـطح بـين  دو گروه استاندارد حسا

 المللي مؤسسـات عـالي حسابرسـي    سازمان بين) و گروه دوم توسط IASالمللي حسابداران ( بين
)AS( استانداردهاي . تدوين شده استIFAC   در هـر دو بخـش    داشـته و  بخشـي  فـرا رويكـرد

بخـش   ي برايكه اينتوساي استانداردهاي خاص حالي در خصوصي و عمومي قابل استفاده است
بيشتر  المللي بيناستانداردهاي  .تدوين نموده است )عمومي است از بخش كه تنها بخشي(دولتي 

نظـرات  صـل  اسـتانداردهاي اينتوسـاي بيشـتر حا   ولي  اي است حاصل نظرات حسابرسان حرفه
  محاسبات است. حسابرسي بخش عمومي مانند ديواننهادهاي 

  )GFSنظام آمارهاي دولت (
نـام   از موارد جالب توجه در مديريت مالي بخش عمومي وجود يك چارچوب جامع آماري بـه 

GFS اسـتفاده  المللي پول تدوين و در اكثـر كشـورهاي دنيـا مـورد     است كه توسط صندوق بين 
عنوان يك مبناي مقايسه اقتصادي ميان كشورها پذيرفته شده اسـت و   چوب به. اين چارباشد مي
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به استانداردهاي حسابداري بخـش عمـومي قـدمت بيشـتري دارد. آخـرين نسـخه ايـن         نسبت
منتشر شده است كه در كنار مجموعه استانداردهاي آمـاري ديگـر ماننـد     2001دستورالعمل در 

هاي  گيري شاخص )، براي اندازهSNAحسابهاي مالي ( ) و سيستمESAسيستم حسابهاي اروپايي (
بسـيار   ،هـاي قبلـي   برخالف نسخه ،GFSگيرند. آخرين نسخه  استفاده قرار مي اقتصاد كالن مورد

ابتـداي  كه ترازنامـه   طوري شبيه حسابداري تعهدي است و بر مفهوم ايجاد ارزش مبتني است به
انتهـاي دوره مـالي   بـه ترازنامـه    ي سـال منجـر  به اضافه يا منهاي جريانات ارزش ط دوره مالي

استثناي خالص ارزش مابقي ترازنامه شبيه ترازنامه حسابداري تعهدي است. خـالص   گردد. به مي
ولي جريانات طي سال بـه طريقـي متفـاوت و در دو     باشد مي ها يو بده ها يارزش تفاوت داراي
 انـد.  بندي شده طبقه“ نات اقتصاديساير جريا”و “ عمليات دولت”تحت عناوين صورت جداگانه 

از  نيافته حاصل ساير جريانات اقتصادي شامل سود و زيانهاي نگهداري و سود و زيانهاي تحقق
يافتـه و   واقـع بـين رخـدادهاي واقعـاً تحقـق      . درباشند مي ها يو بده ها يارزيابي داراي تجديد
كـه واحـدي    صـورتي  . بنابراين درنيافته و مبادالت مالي و غيرمالي تمايز قائل شده است تحقق

تهيـه نمايـد الزم اسـت طبقـات بيشـتري بـه        GFSخود را بر مبنـاي نظـام   بخواهد گزارشهاي 
صـرفاً بـراي    GFSهمچنين قابـل ذكـر اسـت كـه      اضافه نمايد. تعهديسرفصلهاي حسابداري 

. لـذا برخـي واحـدهاي غيردولتـي تحـت كنتـرل       شـود  مي واحدهاي دولتي بخش عمومي تهيه
گزارشـگري   در، شـوند  مـي  گزارشهاي مالي كل دولت تلفيق جهت تهيهحدهاي گزارشگر كه وا

GFS نبايد تلفيق شوند.  
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 GFSطبق  : ساختار بخش عمومي1-1شكل 

همچنـين   واجتمـاعي  تأمين  بخش دولت شامل تمام سطوح دولت و صندوقهاي 1-1طبق شكل 
 ،شـوند  مـي  ماليتأمين  دولتبودجه تحت كنترل دولت كه اساساً توسط واحدهاي غيربازرگاني 

 حتي دهند ي مالي و غيرمالي عمومي كه عمليات بازرگاني انجام ميها ت. ولي شامل شركباشد مي
ي عمـومي  هـا  ت. اين تمايز ميان دولت و شركشود ، نميدولت باشند و كنترل تحت مالكيت اگر

طريق ارائـه كـاال و    ي عمومي بيشتر درآمد خود را ازها ت. شركبر منابع درآمدي آنهاست  مبتني
 و به بودجـه عمـومي دولـت متكـي     درآمد) %50بيش از نمايند ( ميتأمين  خدمات توليدي خود

بسياري از مشـكالت قبلـي    منتشر شده است، 2008سال كه در  GFSدر نسخه جديد باشند.  نمي
اين نسخه يكنواختي ميان  يها يويژگاز  يكي د.همچنان نواقص زيادي دارولي  تمرتفع شده اس

سازي  كنواختيك تيم كاري جهت ي 2003 سال حسابداري مالي و نظام آمارهاي مالي است. در
، اتحاديه اروپا OECDالمللي پول و نمايندگاني از  با رهبري صندوق بين حسابداري بخش عمومي

آوري  اسـتانداردهاي متعـدد را جمـع   ي ميـان  هـا  تها و تفاو تشكيل شد تا مشابهت IPSASBو 
 IPSASB 22و همچنين تـدوين اسـتاندارد    GFSنمايند. نتيجه كار اين گروه در تهيه نسخه جديد 

ي هـا  تاستفاده قرار گرفت. طبق ايـن گـزارش تفـاو    عنوان گزارشگري بخش دولتي مورد تحت
  :باشد مي هاي زير و استانداردهاي حسابداري حوزه GFSاصلي ميان 
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  ؛مقابل مالكيت)  تلفيق (كنترل در  . 1

قيـق و  ماننـد تح  اقـالم عنوان هزينه براي برخي   مقابل شناخت به  عنوان دارايي در  شناخت به  . 2
نـه بهـره،   افزارهـا، اكتشـافات، تسـليحات جنگـي، هزي     نـرم ي نامشـهود،  هـا  يتوسعه، داراي

   عمومي؛ - ي خصوصيها تمشارك

  ؛ارزيابي و...)  دالت (مانند تعهدات عرفي، تجديدمقابل عدم شناخت برخي مبا  شناخت در  . 3

هـاي مبادلـه، وامهـاي غيررسـمي،      (تعميرات، هزينه ها يو بده ها يگيري برخي از داراي اندازه  . 4
  ؛و...)زيستي ي ها يي كاال، دارايها يبهره يا بدون بهره، موجود وامهاي كم

  و ؛ي زماني مانند مالياتها يسر  . 5

  .ريفاصطالحات و تعا  . 6

هاي بعدي مرتفع شود ولـي   يا نسخه GFSدر نسخه جديد  ها تچه بعيد است تمامي اين تفاو اگر
، بـا توجـه بـه ايـن واقعيـت كـه       باشـد  مـي  هـا  تحداقل نمودن اين تفـاو تيم كاري متعهد به 

. رسـالت  باشـند پايبنـد  ي دارند و بايد به آن ي متفاوتها ترسال GFSاستانداردهاي حسابداري و 
هاي اقتصاد كالن جهت مقايسه وضعيت اقتصادي كشورهاسـت   مارهاي مالي ارائه شاخصنظام آ

در بخـش   گزارشگر هايبراي واحد مقاصد عموميمالي با  يها تو هدف حسابداري تهيه صور
  .عمومي است

  بخش عموميدر شكل و محتواي گزارشهاي مالي 
از  ،بر آنها، اجرا و نظارت زيري بودجه و ريزي با چرخه برنامه  اطالعات مالي و غيرمالي مرتبطارائه 

طـور    از ديدگاه حسابداري دو گـروه اطالعـات زيـر بايسـتي بـه      .است موضوعات كنترل داخلي
  اختيار عموم قرار بگيرند:  مند منتشر و در نظام

  .مالي)  سال ابتدايدر (از تصويب   بودجه ساالنه پس  . 1

  .مالي)  سالاز اتمام   بالفاصله پس(شده   مالي حسابرسي  يها تصور  . 2

طور هم شكل تهيه و چرخه مالي دولت را قبل و بعـد از اجـراي     اين دو گروه اطالعات بايستي به
عنـوان يـك     ، بودجـه بـه  هـا  تاما در عمل در بسياري از دول .روشني به نمايش بگذارند  بودجه به
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بـا   واقعي ارقام بيقمحدود به تطاي  گزارشگري بودجه وشود  نمي نظر گرفته  موضوع حسابداري در
  .استاي  ارقام بودجه

 گزارشهاي مالي ديگري نيز در زمانهاي مختلف و با تمركز بـر موضـوعات متنـوع ديگـري تهيـه     
بودجه و گزارشهاي كنترل بودجه طـي   اصالحات جمله اين گزارشات پيشنهاد بودجه،  . ازشوند مي
ـ . كثرت اطالعات مالي منتشره، يك ويژگي ذاتـي  باشد مي سال ي امـروزي اسـت، ولـي    هـا  تدول

 شده ساالنه تمركـز دارد.   مالي حسابرسي  يها تحسابداري دولتي صرفاً بر بودجه مصوب و صور
ارتبـاط بـا     در در مقايسه گزارشگري مالي دولت و بخش خصوصـي دو تفـاوت اساسـي   بنابراين 
  گردد: مشاهده مي بودجه

ر بخـش دولتـي شـامل    شـده د   مـالي حسابرسـي    يهـا  تبرخالف بخش خصوصي، صـور   . 1
  .باشد مي اي نيز ي بودجهها تصور

  شده هميشه يكسان نيست.  مالي حسابرسي  يها تمبناي حسابداري بودجه و صور  . 2

  سازي حسابداري تعهدي در دولت: هاي پياده چالش
گـردد.   تـري مـي   به تهيه گزارشهاي مـالي متنـوع    پذيرش مبناي تعهدي در حسابداري دولتي، منجر

 ها يها، داراي و شامل درآمدها، هزينه شوند مي الي تعهدي مشابه بخش خصوصي تهيهم  يها تصور
صورت عمليات و ترازنامه بدون عطف   شده و در  يي هستند كه با مبناي تعهدي شناساييها يو بده

مالي بـا ارائـه اطالعـات مربـوط منجـر بـه ارتقـاي          يها ت. اين صورشوند مي به بودجه گزارش
خـدمات   شـده   تمـام   بهـاي و معيارهاي اقتصادي قابـل اتكـايي از    شوند مي يا حسابداري بودجه

. همچنين با اين فرض كه حسابداري تعهـدي  كنند  مي ي دولت ارائهها يو بده ها ي، دارايشده  ارائه
طور   نقد دارد يك صورت جريانات نقدي كه به  حسابداري نقدي تمركز كمتري بر وجوه به  نسبت
كه بودجه عموماً برمبنـاي نقـدي     آنجا  گردد. از شده باشد، نيز ارائه مي  تهيه آل با روش مستقيم ايده
اند يك حلقه اتصال بين بودجه نقدي و عملكرد تعهدي تو مي، صورت جريانات نقدي شود مي تهيه

مـالي كـه     يها تباشد. البته بايستي يك مقايسه نيز بين ارقام نقدي بودجه و ارقام تعهدي در صور
يـك   قالـب   درمعمـوالً   ايـن كـار  ، صـورت پـذيرد،   باشـند  مـي  عملكـرد واقعـي  كننـده   منعكس
  گردد.   اي ارائه مي مقايسه بودجه  صورت
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ـ   دهد  مي ي اخير نشانها هتجارب ده طـي دو مرحلـه رخ    هـا  تكه پذيرش مبنـاي تعهـدي در دول
ي ريـز  پذيرش بودجـه   )2مالي تعهدي   يها تپذيرش حسابداري تعهدي و انتشار صور  )1دهد:  مي

مورد مرحله اول نيز آنچه در عمل اتفاق افتاده   درندرت اتفاق افتاده است و   تعهدي. مرحله دوم به
در كامـل  پـذيرش حسـابداري تعهـدي    است شكل ناقصي از حسابداري تعهدي بوده است زيـرا  

چه در چارچوبهاي نظري و استانداردهاي حسـابداري    اگر .با مشكالت زيادي همراه است ها تدول
در بخـش   اين نوع از حسـابداري كاربرد  وليشده   ارهاي عملي براي رفع اين مشكالت ارائهراهك
هـا   از ايـن چـالش    يكـي  .باشـد  مـي  وينيدر مراحـل تكـ  تجربه جديـدي اسـت و هنـوز     دولتي
 وبخـش دولتـي ابعـاد خاصـي دارد     در  طبق مطالب پيشـگفته كه  ،مالي تلفيقي است  يها تصور
است. دو موضوع چالش برانگيز ديگر  شدهروي تلفيق در اين حوزه   بر عمومي به عدم توافق  منجر

، نبوده اسـت توجه استانداردگذاران هم   و مورد هكه در حسابداري بخش انتفاعي موضوعيت نداشت
  اي است. ادلهبو زيربنايي و معامالت غيرم يي تاريخها يداراي
  تلفيق  الف.
 يك معيار فراگيـر بـوده   برون سازمانيكنندگان  انتفاعي، سودمندي اطالعات جهت استفاده محيط در
 بـرون سـازماني  كننـدگان   عنوان شاخص استفاده  گذاران به كنندگان نيز سرمايه و در ميان استفاده است

شـود، نيازهـاي اطالعـاتي    تأمين  گذاران با اين فرض كه اگر نيازهاي اطالعاتي سرمايه اند. غالب بوده
. اسـت شدن   دآساني قابل ر  فرض به چه اين پيش  . اگرخواهد شدأمين ت كنندگان ديگر نيز اكثر استفاده

كننـدگان بـه ايـن     هـاي سـاير اسـتفاده    كه انگيزه  حالي  در استدالل مدافعان اين رويكرد اين است كه
از   گذاران در استفاده حداقل انگيزه اقتصادي صريح سرمايهاين رويكرد  باشد، تعيين نمي  صراحت قابل

  .زدسا مي منعكساطالعات مالي را 
و  باشند مي عنوان يك كل  به ها تگذاران نيازمند اطالع يافتن از مخاطرات و بازده گروه شرك سرمايه

هـاي اقتصـادي    انگيـزه ولـي   مالي تلفيقي ابزار مناسبي براي حصول ايـن نتيجـه اسـت.     يها تصور
گـذاري در دولـت    مايهكه سر  مبهم است (چرا دولت از گزارشهاي مالي  گذاران جهت استفاده سرمايه

هـاي   بخـش  بـا   مـرتبط هاي به گزارشـ   مربوط ،و حتي اگر هم روشن باشد است)ريسك  عموماً بدون
 يـك مشاركت ساخت   گذاري كه اوراق طور مثال سرمايه  به .است نه كل دولت و محدودي از دولت

 آوري شـده بـه   اده را خريداري نموده است، جهت حصـول اطمينـان از كفايـت عـوارض جمـع     ج
 .مالي پروژه براي او داراي اهميت است  يها تصوربلكه  مالي كل دولت توجهي ندارد  يها تصور
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مالي تلفيقي در دولت و بخش انتفاعي سه تفاوت كلـي    يها تميان صور ان بيان داشت،تو مي در كل
  وجود دارد:
  گزارشگر  مرزهاي واحد  . 1
  رشهاي مالي كل دولت.جهت تهيه گزا يدولتواحدهاي مالي   يها تصور تلفيق  . 2
  عنوان كل.  گزارشگر به  واحد  صورت وجود) در يك  تلفيق حسابهاي مستقل (در  . 3

بايـد تلفيـق شـوند. در حسـابداري بخـش       واحدهاييچه مشكل اول پاسخ به اين سوال است كه 
بلكـه محتـواي    ،مالكيت و يا ساير معيارهاي قانوني نيست ،شمول واحدها در تلفيق مالك، انتفاعي

به كنترل ساير واحدها توسط   نحوي كه منجر  به(تلفيق   اقتصادي روابط حاكم ميان واحدهاي مورد
. ولي در دولت روابط كنترلي خيلي متنوع اسـت.  باشد مي معيار اصلي تلفيق )گزارشگر شود  واحد

وجـود دارنـد كـه در     ي عموميها تمانند صنايع ملي شده يا شرك طور مثال سازمانهاي انتفاعي  به
برخـي سـازمانهاي غيرانتفـاعي     همچنـين  .گردنـد  تحت مالكيت دولت محسـوب مـي   ،سطح ملي

تنـوعي از  يا بـرعكس  كنند  مي ميزان زيادي از وجوه عمومي استفاده  خصوصي وجود دارند كه به
و  شـوند  نمي محسوب ولي كامالً دولتي ،اند سازمانهاي دوگانه وجود دارند كه از دولت مشتق شده

را آنهـا   كه  طوري  به .بسيار مشكل استآنها  و توصيف نيز دانست خصوصي راآنها  انتو ميالبته ن
نهادهـاي   كلي طور  بهتمامي اين سازمانها چه   اگر .ناميد 8ان سازمانهاي شبه مستقل غيردولتيتو مي

  متفاوت است.آنها  ولي ميزان عمومي بودن شوند مي عمومي ناميده
از كنترل است. در بخـش   ها تتلفيقي، تعريف متفاوت دولمالي   يها تموضوع مهم ديگر در صور

كـه    حـالي   توصيف شود، دررأي   قالب تعداد سهم مالكيت و ميزان حق  اند درتو ميانتفاعي كنترل 
از  ترطيف محدود بخش انتفاعي به  نسبتدولت انگليس  طور مثال  در بخش دولتي چنين نيست. به

كنتـرل   و اي كنتـرل بودجـه   ميـان  نمـوده اسـت و   كنترل را جهت تلفيق واحدهاي دولتـي تعيـين  
بخش خصوصي است ولي  ركنترل استراتژيك به همان معناي كنترل د .شود مي تمايز قائلاستراتژيك 
 كـه عليـرغم    معنا  اين  . بهباشد مي استراتژيك لطريق بودجه دولت خيلي محدودتر از كنتر  كنترل از
واحـد در    ه دولت بر ساير واحدها، معيار شمول هرتوج  كنترل استراتژيك قابل وجود  عدموجود يا 

دولـت انگلـيس    ويـه . رشـود  مـي  طريـق بودجـه اعمـال     بر كنترلي است كه از   مبتني صرفاً تلفيق،
، اسـتراتژيك  كنتـرل  نه  و واسطه دريافت بودجه از دولت  به كه واحدهاي دولتي كه صرفاً  است  اين

  

8 . Quangos (Quasi autonomous non-governmental organizations) 
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سرفصلي است براي مثال اگر بودجه دولت شامل  .كند تلفيق خارج  دولت هستند را از كنترل  تحت
معنا نيست كـه    اين  دهد، به توجهي از وجوه عمومي را به يك سازمان اختصاص مي  كه مقدار قابل

استراتژيك دولت بر آن  كنترلوجود  صورت  دربلكه  آن سازمان حتماً بايستي در تلفيق وارد شود.
اين موضوع ، تلفيق بخش انتفاعيديدگاه معيارهاي  كه از  حالي  در سازمان، وارد تلفيق خواهد شد.

است در شـرايطي    ي وجوه عمومي ممكنها يويژگاندازه و ساير  كه  چرا .انگيز باشد اند بحثتو مي
كننده بودجه به دولت باشد، كه بـه نفـع تلفيـق     توجه واحد دريافت  بيانگر وابستگي اقتصادي قابل

  است.
ي ملـي آمريكـا و   ها تر مجموعه دولت ملي است. در دولتلفيق تمام واحدهاي زي دومين مشكل

اي از واحدهاي زيرمجموعه خـود تهيـه    مالي تلفيقي جداگانه  يها تواحد دولتي صور  انگليس، هر
مـالي    يهـا  تمالي تلفيقي جهت ارائـه صـور    يها تاينكه چگونه اين صوردر مورد . ولي كند مي

عنـوان    ادي دارد. در آمريكا چنين تلفيقي تحـت تلفيقي كل دولت مجدداً تلفيق شوند، مشكالت زي
 10و در انگليس اين تلفيق را حسابهاي كل دولـت  شود مي ناميده 9مالي در سطح دولت  يها تصور
  تاريخ اجراي آن هنوز تعيين نشده است.ولي  شده است قانوني 2000نامند كه از سال  مي

ريــزي دولتــي بــراي  گزارشــگر و تــأثير بودجــه  روشــن اســت كــه تعريــف مرزهــاي واحــد
كه واحدهاي بيشتري بايستي در تلفيـق وارد شـوند.     مالي كل دولت مشكل است، چرا  يها تصور

 ي محلـي نيـز وارد تلفيـق كـل دولـت     هـا  تيي مانند بريتانيا، كه تمام دولها تخصوص در دول  به
لـي در  ي محهـا  ته طبق قانون اساسي برخي واحدهاي دولتي (مانند دولدر شرايطي كو ، شوند مي
اند مشكل قانوني نيز داشـته باشـد.   تو ميآنها  تلفيق بوده وي فدرال) مستقل از دولت ملي ها تدول

تلفيـق در سـطح ملـي وجـود     كه مشكالت نظري و عملي زيادي پيرامون  شود مي بنابراين مشاهده
كه در ارتر گذ مقابل تلفيق سنتي و تأثير  ي عملياتي و ترازنامه هر دولت درها تصور از طرفي. دارد

خيلـي جديـد، متفـاوت و نامـأنوس      شود مي انجامريزي ملي و حسابداري ملي  هاي بودجه سيستم
عنـوان يـك     بـه ي عملياتي دولت را ها تصور ،ريزي دولتي هاي بودجه . سيستمدنشو مي محسوب

مـه  ي عمليـاتي و ترازنا ها ت، حسابداري ملي نيز همين تلفيق را براي صوركنند  مي مجموعه تلفيق
 قواعـد يـك مجموعـه از    اين در شرايطي اسـت كـه  دهد.  عنوان يك مجموعه انجام مي  دولت به
 عـد چه هر دولتي يك مجموعه اسـتاندارد از قوا   هاي دولتي وجود ندارد. اگر براي بودجه استاندارد

  

9 . Government-wide financial statements 
10 . Whole- of- government accounts 
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اساساً بـا مبـاني   آنها  مبناي حسابداريحسابداري براي حسابهاي ملي خود تدوين نموده است، اما 
تطبيق سه نوع تلفيـق (حسـابهاي ملـي،     نهايت  در نظر حسابداران متفاوت است.  حسابداري مورد

نظـر    قابل انجام است، اما از يك دستورالعمل سادهظاهراً با  الزامي است و و حسابداري) اي بودجه
انـد  تو مـي مبـاني حسـابداري متفـاوت     كـه   چرا فهم نيست  قابل اين مقايسه خيليتئوري و عملي 

هاي متفاوتي استفاده  اند در تهيه بودجه خود از رويهتو ميطور مثال يك دولت   آميز باشد. به قشهمنا
كدام از اين  بر حسابداري ملي و يا هيچ   مبتني را بر اصول حسابداري و بخشي   مبتنيرا كند، بخشي 

ما بودجه كه ا را توضيح دهد.هاي مختلط  است بتواند اين رويه  تطبيق ممكن  . صورتانجام دهد دو
 طور مثـال   اند بهتو ميترين تأثير را دارد،  ترين و مستقيم نسبت به حسابداري و حسابهاي ملي عيني

طـور مثـال معرفـي      به و يا .، باشدشوند مي توجهي كه در حسابداري بدهي ناميده  مبالغ قابل فاقد
اقتصـاددانان  ولي  شد،نظر حسابداري عاقالنه با  از  است  عنوان بدهي ممكن  طرحهاي بازنشستگي به

هاي آتي تطبيـق دهنـد. يـا طبـق حسـابهاي ملـي        طرحها را با سود ملي دورهتمايل دارند كه اين 
عنـوان واحـد دولتـي      كه توسط دولت امضاء شده است به 11مالي خصوصي هقراردادهاي مبتكران

شامل  راردادهااين ق نظر حسابداري  كه از  حالي  در .شود مي از تلفيق دولت خارج و شدهشناسايي ن
و بايد در تلفيـق دولـت وارد    به دولت است  كه متعلق باشند مي توجهي  ي قابلها يو بده ها يداراي
كنندگان بودجه نسبت به حسابداران و ديدگاه حسابداري  نظر گرفتن نقش مهمتر تدوين  . با درشوند
، انـد تو مـي  كل دولت عنوان  هاي حسابداري در تلفيق واحدهاي دولتي به ي ملي، رويهها تدر دول

ـ    اساسـاً  كـه   چـرا  و مورد استفاده قرار نگيـرد.  باشد يك نقش فرعي داشته  يچرخـه كنتـرل منطق
  شكسته شده است. اين مباني حسابداري ناهمگون واسطه به حسابداران

حسابهاي مستقل است. حسابهاي مستقل منابعي هستند  سومين چالش تلفيق در دولت، تلفيقو اما 
جمله ضـرورتي كـه     . اين جداسازي داليل متعددي دارد ازشوند مي داگانه نگهداريطور ج  به كه
اهـداف  تـأمين   منظـور   از ساير منـابع بـه  آنها  وجوهبر جداسازي   كنندگان منابع مبني اهدا طرف  از

نظر سازماني راههاي مختلفي جهت اين جداسـازي وجـود دارد     اهداءكنندگان وجود دارد. البته از
  اند. از حساب مستقل جهت جداسازي وجوه استفاده نموده ها تدولولي معموالً 

اي براي  مالي جداگانه  يها تو صور باشد مي هر حساب مستقل يك مجموعه خود تراز از حسابها
عنوان يك مجموعه از حسابهاي مسـتقل،    . سپس براي هر سازمان بهشود مي هر حساب مستقل تهيه

  

11 . Private finance initiative 
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. ايـن نـوع از   شـود  مـي  تهيـه آنهـا   مـالي   يهـا  تو صوريك مجموعه كامل از حسابهاي مستقل 
ــه ــوان مجموعــه  گزارشــگري، ســازمان را ب ــه از  اي از  عن ــه يــك مجموع حســابهاي مســتقل ن

كه از حسابهاي مسـتقل    صورتي  درآيا  كشد. سؤال اين است به تصوير مي مالي تلفيقي  يها تصور
 ،مثبتخير؟ پاسخ عمومي به اين سؤال هم تلفيق شوند يا   باآنها  مالي  يها ت، صورشود مي استفاده

ارائـه جداگانـه تمـام     بـا   همـراه  انـد تو ميكه است مالي تلفيقي   يها تتهيه صور يعني سودمندي
ي همراه باشد و يا صـرفاً محـدود بـه    ها تمالي يا در يادداش  يها تحسابهاي مستقل در متن صور

  باشد. اصليحسابهاي مستقل 
سابداري وجوه و تلفيق حسابهاي مسـتقل بـراي كـل سـازمان در     از ح  ترين شيوه استفاده پيشرفته

مـالي حسـابهاي مسـتقل،      يها تبر ارائه صور  ي محلي آن وجود دارد كه عالوهها تآمريكا و دول
 مجموعـه   يـك عنـوان    مالي تلفيقي را نيز براي هـر سـازمان بـه     يها تتهيه يك مجموعه از صور

 يي تلفيقي تصويرها تمي نموده است. اين صورمالي در سطح دولت الزا  يها تعنوان صور  تحت
  .كنند  مي جامع از كل سازمان ارائه

  ي تاريخي و زيربناييها يداراي  .  ب
 محسـوب و ميراث فرهنگي يك كشور و گاه كل دنيـا   هستند به عموم  بناها و اشياي تاريخي متعلق

و برخـي از   هـا  تو دول اشندب مي ارزش بوده و اغلب غيرقابل جايگزين  بسيار با اين ميراث .شود مي
طبـق   از طرفـي  .باشند ميآنها  موظف به حراست و نگهداري از مانند يونسكو المللي سازمانهاي بين

 يـك  بـه   ي متعلـق هـا  يمالي بايستي جامع بوده و تمام داراي  يها تاستانداردهاي حسابداري، صور
را آنهـا   هالكتو اسـ صـورت وضـعيت مـالي گـزارش       در اسـتثنايي گزارشگر را بدون هيچ   واحد
ـ  به  نياز معمولطور   نيز به ها تصورت عملكرد منعكس نمايند. دول  در و  تـاريخي ي هـا  يثبت داراي

نيـز در   ها يبايد ارزش اين دارايآيا  اند، اما اينكه مالي را تشخيص داده  يها تدر صورآنها  انعكاس
  نظر وجود ندارد.  اجماعمالي گزارش شود يا خير   يها تصور
عملـي   مشـكالت بسيار بحـث برانگيـز اسـت. از     عملي و نظري طور  بهي تاريخ ها يي دارايارزياب
نيـز  آنهـا   مشخص نبوده و تعيين ارزش متعـارف  ها يشده تاريخي اين داراي  تمام  بهايكه   است  اين

ي تـاريخي  ها ياين دارايآيا  از ديدگاه نظري نيز اين سؤال وجود دارد كه مسائل زيادي را دربردارد.
آنها  كه  آنجا  ازان گفت تو مييا خير. براي مثال  شوند مي ديدگاه حسابداري اساساً دارايي محسوب از

وجود نـدارد، پـس اصـالً دارايـي     آنها  اي خريداري نشده و ارزش بازاري نيز براي طي هيچ معامله
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حتـي در   نامناسب و ها يگذاري برخي از اين داراي ارزش نظر حسابداري از نقطه. شوند نمي محسوب
آميز است. در صورتي هم كه بتوان ارزش مناسبي براي ايـن   توهين ،يادبودهاي جنگي مواردي مانند

 توجـه بـه    بـا آنها  تعيين نمود، قابليت اتكاء اين ارزشها زير سؤال است و هزينه استهالك ها يداراي
تمـام   كـه   اسـت   يـك راهكـار پيشـنهادي ايـن     جريانات نقدي آتي غيرمربوط است. فرضي بودن

طور كامـل    در ترازنامه گزارش شود ولي به فرضي صفر يا يك ارزش ارزش  با ي تاريخيها يداراي
ـ    است  ي همراه توضيح داده شوند. راهكار ديگر اينها تدر يادداش افشـاء   هـا  يكه اصالً ايـن داراي

  نتيجه استهالك نيز محاسبه نگردد.  نشوند و در
هـاي   مانند سيستم ،ي زيربناييها يبرانگيز هستند، داراي ي ديگري كه در بخش عمومي بحثها يداراي

ي ها ياز ساير دارايآنها  . نقطه تمايز اصليباشند مي هاي برق و تلفن و غيره آب و فاضالب، و شبكه
منتشر شـده و داراي عمـر    دولت در سرتاسر هاي سراسري شبكه قالب  دركه   است  ثابت مشهود اين

ارزيـابي و در ترازنامـه مـنعكس     هـا  يان مانند ساير دارايتو ميرا آنها  خيلي طوالني هستند. بنابراين
 اثـر اسـتفاده مسـتهلك     نيـز در  هـا  ياستهالك آنهاست. اين داراي در موردنمود، ولي مشكل اصلي 

را برمبناي ارزش دفتري مستهلك نمود ولـي يـك   آنها  ي ديگرها يو شايد بتوان مانند داراي شوند مي
نظارت   كه تحت  (زماني بار در صنعت آب بريتانيا كه براي اولين وجود دارد تر مناسب عمومي راهكار

از   و بـيش در بخش انتفاعي نيز قابل كـاربرد اسـت    . اين روشكار گرفته شد  به دولت قرار گرفت)
بر ديـدگاه مهندسـي اسـت. بـه ايـن ترتيـب كـه           مبتني آنكه حاصل رويكردهاي حسابداري باشد

 صـورت   درهزينه اسـتهالك   جاي  به مالي سال هر ي زيربنايي درها يي دارايشده نگهدار  تمام  بهاي
شده طي سال يا بـرآوردي از ميـانگين    اند هزينه واقعي متحملتو ميكه  شود مي سود و زيان منعكس

طرفداران اين راهكار معتقدند كه  باشد. ها يهاي احتمالي در سالهاي آتي جهت نگهداري داراي هزينه
. و از ديدگاه حسابداري نيز باشد مي تر مربوط ها يداراينسبت به استهالك براي مديريت  ها اين هزينه

ـ    كننده هزينه و عموماً منعكس اتكا   قابلاين اطالعات  در  هـا  يهاي الزم جهت نگهداشـت ايـن داراي
در هـايي   گوياي هزينه از ديدگاه مديريتي طرفي  و از باشد ميآنها  حداقل وضعيت استاندارد موجود

  به مصرف رسيده است. ها يواقعي براي مديريت اين داراي طور  بهاست كه عملياتي  يها تصور
 .اي اسـت  برانگيز در حسابداري بخش عمومي معامالت غيرمبادلـه  سومين موضوع چالش  .  ج

گونه   اين  در .شوند مي از اين نوع معامالت محسوبوصول ماليات و انتقاالت بين واحدهاي دولتي 
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پرداخـت   12ازايـي  ي دريـافتي، ارزش مابـه  ها يداراي خدمات يا قبال  گزارشگر در  ، واحدمعامالت
باشـد.   ي دريـافتي نمـي  ها يداراي خدمات يا صورت پرداخت نيز معادل ارزش واقعي  نكرده و در

مـورد    طـور مثـال در    به مشكالت زيادي پيرامون اين معامالت در حسابداري تعهدي وجود دارد.
چـه    يابـد و در  چه زماني تحقق مي  آمد مالياتي در كه در اصلي اين استسؤال  ،يماليات هايدرآمد

  .باشد مي مالي  يها تگزارش در صورقابل قابل ارزيابي و  ،اتكا   قابلطور   زماني به
درآمد مالياتي براي دولت  ،كند ميكه ماليات دهنده درآمد مشمول ماليات را كسب   در اصل زماني

حتي  .كند ميتم حسابداري دولت معموالً درآمد ماليات را در اين زمان ثبت ند. اما سيسابي تحقق مي
زمـان كسـب     در، درآمد ماليـاتي  گردد و از حقوق مؤدي كسر مي مبداءدر مواردي كه ماليات در 

 هـا  تشرك جمله  از مالياتي هايدرآمددر بيشتر شود.  در دفاتر دولت ثبت نمي درآمد حقوق مؤدي
و ثبت درآمد ماليـاتي در دفـاتر دولـت     مؤديوجهي ميان تحصيل سود توسط ت  فاصله زماني قابل

 وقوع معاملـه مشـمول ماليـات،   جاي ثبت در لحظه   به كه  است  گردد. يك راهكار اين مشاهده مي
اي و در نزديكترين دوره نسبت به معامله مشمول ماليات، درآمد مالياتي در دفاتر ثبت  طور دوره  به

پذير و امكان وصول طلب  نظر آماري امكان  از يدرآمد ماليات ميزان تخمين كه يصورتالبته در  ،گردد
 اتكا   قابل يها يعلت مشكالت موجود در ارزياب  عمالً بهولي  طور معقولي محتمل باشد.  مالياتي به

در دفاتر ثبت نشـده و حتـي بـا وجـود      تا زمان وصول درآمد مالياتي ،و ابهام در وصول مطالبات
  گردد. مورد درآمدهاي مالياتي استفاده مي  ي تعهدي، عمالً مبناي نقدي درپذيرش مبنا

  

12 . Exchange value 
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  گزارشگري مالي نوين در بخش عمومي

حسابداري بخش المللي  استانداردهاي بين بر طبقمبناي تعهدي كامل  گزارشگري مالي دربخش دوم: 
  عمومي

  مقدمه:
المللي توانسـته اسـت    ها گزينه بينعنوان تن المللي حسابداري بخش عمومي به استانداردهاي بين

خش عمومي را كه حاصل پذيرش حسابداري تعهدي در اين باصالحات جاري در مديريت مالي 
كه اين اصـالحات در بسـياري از    طوري توجهي شتاب بخشد. به قابلطور  بخش بوده است، به

پذيرش قـرار گرفتـه و    اروپا مورد اتحاديهجمله ملل متحد و  المللي از كشورها و سازمانهاي بين
  توسط اين نهادها به ساير سازمانها و كشورهاي عضو نيز توصيه شده است.

گـذاري   در پذيرش حسابداري تعهـدي و اسـتاندارد   يتر اي طوالني چه كشورهايي كه سابقه اگر
اند ولي در كل اين اسـتانداردهاي ملـي    قرار داده استفاده مورددارند، استانداردهاي ملي خود را 

المللي دارند. كشورهاي  هاي بيندبسيار زيادي با استاندارنيوزلند، استراليا و آمريكا) نيز شباهت (
  .اند هقرار داداستانداردهاي ملي خود را مبناي  IPSASزيادي نيز 

محور بر گزارشگري مالي  -از دفترداري و ساير موضوعات فرآيند بيشاستانداردهاي حسابداري 
سط واحدهاي بخش عمومي تو ميي تمركز دارند. استانداردهاي بخش عمومال يها تارائه صور و

 ،ي بازرگاني اشتغال دارندها تكه در كنترل دولت هستند اما به فعالي ي دولتيها تاز شرك به غير
 GFSمـورد نظـر   در مـدل بخشـي    مشـاهده شـد،   1-1همانطور كه در شكل  قابل كاربرد است.
طريـق معـامالت    از درآمـدهاي حاصـل  محـل  از را يشـان  ها % هزينـه 50از  واحدهايي كه بيش

هـا از   IPSAS. ولـي تعريـف   شـوند  مـي  محسـوب  عمـومي ، شركت كنند پرداخت ميرگاني زبا
داند كه در شرايط  تر بوده و استقالل از بودجه دولتي را نيز ضروري مي جامع عموميي ها تشرك
آنهـا   % منابع100% و شايد حتي 50از  ركه خيلي بيشتدهد  مي اين استقالل فقط زماني رخآل  ايده
ي مـالي و غيرمـالي بخـش    ها تشود. بنابراين بسياري از شركتأمين  طريق مبادالت بازرگاني از
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تـابع اسـتانداردهاي   و بايـد   دولتي محسوب نشده ) طبق اين تعريف شركت1-1عمومي (شكل 
  بخش عمومي باشند.

  مقاصد عموميمالي با  يها تصور
ارائـه اطالعـات سـودمند بـراي طيـف وسـيعي از        ،IPSASنظـر   الي مـورد م يها تهدف صور

ها، شـهروندان و حتـي    گران مالي، پارلمان، رسانه ، تحليلانگذار جمله سرمايه كنندگان از استفاده
و بايستي به تمام خوانندگان تصويري واقعي و مطلوب از وضعيت مالي واحـد   باشد مي كاركنان

موضـوعات  راگيري، اين استانداردها به گروههاي عام توجه دارند وبـه  علت اين ف ارائه كنند. به
به طور مثال در استانداردهاي حسابداري  پردازند. نمي هستندنظر گروهي خاص  موردكه  يخاص

مورد گذاران  با سرمايه با موضوعات صرفاً مرتبطتهيه و تخصيص بودجه بخش عمومي چگونگي 
بر  چرا كه با اين رويكرد توانسته است شود مي محسوبمزيت . اين يك بررسي قرار نگرفته است

مالي به يك سمت يـا توقـف در    يها تاز انحراف صور منفعت فائق آمده و مانع -تحليل هزينه
تـأمين   بـه  است قـادر  كه ممكن است . ولي عيب بزرگ آن اينبشوداي  موضوعات نسبتاً حاشيه

هـاي آن   ر جامعه ماننـد پارلمـان و كميتـه   ثيرگذارتتر و تأ هاي مهم تمام نيازهاي اطالعاتي بخش
 بودجه عمليـاتي  جهت تهيه اطالعات عملكرد محور در حال حاضر خواهان ، بخشهايي كهنباشد
مالي بـا   يها تمنظور ارائه يك تصوير عمومي از وضعيت مالي، ارائه صور حال به هر در. هستند

هـاي   هـاي آن، بخـش   پارلمان و كميتـه كه برخالف  ضروري و ناگزير است، چرا مقاصد عمومي
، باشـند نيـاز خـود    اطالعـات مـورد  قادر به درخواست بزرگي از جامعه در وضعيتي نيستند كه 

بنـابراين   پاسـخگو هسـتند.   همـه آحـاد جامعـه   بـه   نسبت كه واحدهاي بخش عمومي حالي در
عات مفيـد بـراي   كننده اطال مالي ارائه يها تاز صور عبارتند مقاصد عموميمالي با  يها تصور

اي از  منابع دراختيارش به طيف گسترده قبال درگزارشگر  گيري و اثبات پاسخگويي واحد تصميم
   كنندگان. استفاده

  صورت عملكرد مالي
خصـوص در   به ،باشد اليصورت عملكرد م ،كنندگان شايد مهمترين صورت مالي نظر استفاده از

نامهـاي ديگـر صـورت     .توجه نبوده است دوضعيت مور بخش عمومي كه تا اين اواخر صورت
عملكرد مالي، صورت سود و زيان و يا صورت درآمد و هزينه و يـا صـورت عمليـاتي اسـت.     
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زد، در بخـش  سـا  مـي  ي انتفاعي را در ذهن متصـور ها تكه اصطالح سود و زيان موقعي آنجا از
 كـل  در .شوند مي دهاستفا ها تولي ساير اصطالحات كم و بيش در دولشود  نمي عمومي استفاده

هـا   رسد. اين صورت درآمدها، هزينه نظر مي تر از مابقي به اصطالح صورت عملكرد مالي مناسب
 انعكـاس  حداقل 1 شماره دهد. طبق استاندارد نشان مي را در قالب مازاد يا كسري،آنها  و نتيجه

  صورت ضروري است: اين عناصر زير در
  ؛تيي عملياها تاز فعالي  درآمد حاصل  . 1
  ؛هاي مالي هزينه  . 2
طريـق    خاص محاسبه شده از يها تي وابسته و مشاركها تسهم خالص مازاد و يا كسر شرك  . 3

  و ؛ويژه  ارزش
  :مازاد يا كسري  . 4

  و ؛مازاد يا كسري قابل تخصيص به اقليت  الف.
  .كنترل  مازاد يا كسري قابل تخصيص به مالكين واحد تحت  .  ب

كه طبق استانداردهاي ديگـر الزامـي يـا جهـت ارائـه       صورتي موارد در از اين ارائه اقالمي غير
مطلوب عملكرد مالي واحد ضروري باشد، نيز بايد ارائه گـردد. طبـق ايـن اسـتاندارد صـورت      

، شـود  مي ي عملياتي و مالي تمايز قائلها تاي پيشنهاد شده است كه بين فعالي عملكرد دو مرحله
ماننـد تمـام    45اين فهرسـت خيلـي خالصـه اسـت و طبـق بنـد       البته در مقايسه با رويه سنتي 

طور كلي گزارش شوند. در زيـر   اهميت بايستي تجميع شده و به مالي ديگر اقالم بي يها تصور
شـده   حسب ماهيت و كاركرد ارائه بندي بر نوع طبقه با دو IPSASدو صورت عملكرد مالي طبق 

  است.
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  قه بندي بر مبناي كاركرد)صورت عملكرد مالي نمونه(طب   1-2شكل 
  
    13×1    13×2  يادداشت  

       درآمدها

   ×   × 1  ماليات
   ×   ×  2  انتقاالت

   ×   ×  3  ق الزحمه دريافتي بابت كاال و خدماتح
   ×   ×    ساير

  ×   ×     جمع درآمدها
          

            ها هزينه
   (×)   (×)  10  خدمات عمومي

   (×)   (×)    دفاع
   (×)   (×)    نظم و امنيت عمومي
   (×)   (×)  11  آموزش و پرورش
   (×)   (×)  12  بهداشت و درمان
   (×)   (×)    امنيت اجتماعي

   (×)   (×)    مسكن و تسهيالت شهري
   (×)   (×)    امور مذهبي، فرهنگي و تفريحي

   (×)   (×)    امور اقتصادي
   (×)   (×)    حفاظت محيط زيست

   (×)   (×)    ساير 
   (×)   (×)  13  هاي مالي هزينه

  ×   ×      ها هجمع هزين
  ×   ×      سهم مازاد (كسري) اشخاص وابسته

  ×   ×      مازاد/ (كسري) دوره
  ×   ×      سهم اقليت
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  صورت عملكرد مالي نمونه (طبقه بندي بر مبناي ماهيت)   2-2شكل 
  
    13×1    13×2  يادداشت  

       درآمدها

   ×   × 1  ماليات
   ×   ×  2  انتقاالت

   ×   ×  3  ه دريافتي بابت كاال و خدماتق الزحمح
   ×   ×    ساير

  ×   ×     جمع درآمدها
          

            ها هزينه
   (×)   (×)  4  حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان

   (×)   (×)  5  انتقاالت
   (×)   (×)  6  ملزومات و مواد مصرفي

   (×)   (×)  7  استهالك
   (×)   (×)  8  ها يكاهش ارزش دارائ

   (×)   (×)    ساير
   (×)   (×)  9  هاي مالي هزينه

  ×   ×      ها هجمع هزين
  ×   ×      سهم مازاد (كسري) اشخاص وابسته

  ×   ×      مازاد/ (كسري) دوره
  ×   ×      سهم اقليت
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اسـتاندارد ارائـه   ولـي   دهـد  مـي  اي را نشان يك صورت عملكرد يك مرحله 2-2و  1-2ل اشكا

 ي عملياتي، مـالي و غيرمترقبـه تمـايز قائـل    ها تن فعالياي را كه بي ي دو يا سه مرحلهها تصور
  .شود چه ارائه اقالم غيرمترقبه مجاز است ولي توصيه نمي داند. اگر را نيز مجاز مي شود مي

  وضعيت مالي صورت
ـ  شـود  مـي  كه ترازنامه نيز ناميـده  )3-2(شكل  وضعيت مالي صورت ي هـا  يو بـده  هـا  يداراي
باشد خالص ارزش مثبـت اسـت.    ها ياز بده بيش ها ياگر داراي دهد. گزارشگر را نشان مي واحد
بـه   منجـر ايـن  چه واحدهاي بخش عمومي معموالً داراي ارزش خالص منفي هسـتند ولـي    اگر

 .كند ميآنها حمايت طريق درآمدهاي عمومي خود ازاز دولت كه  چراشود  نمي آنها ورشكستگي
دهد  مي كه نشان ، چراقابل تداوم نخواهد بود در بلندمدت نظر اقتصادي اين ارزش منفي ازولي 
انـد در  تو مـي را پوشش دهد و اين وضـعيت ن  ها يتمام بدهبتواند از آن است كه  كمتر ها يداراي

برقـرار باشـد. اگـر دولتـي نتوانـد در بلندمـدت        ،فرض تداوم فعاليت ابـدي  حتي با ،بلندمدت
جه خواهد شد. لـذا بـرخالف گذشـته،    حال با مشكل موا هر را پرداخت كند دري خود ها يبده

  است.در بخش عمومي مورد توجه زيادي قرار گرفته وضعيت مالي 
 

  صورت وضعيت مالي نمونه   2-5شكل 
  

    13×1    13×2  يادداشت  
      ها يدارائ

   ×   ×   هاي جاري  دارايي
   ×   × 1  موجودي نقد / شبه نقد 

   ×   ×  2  حسابهاي دريافتني 
   ×   ×  3  االك  و موجودي مواد

          ي جاريها يساير داراي
  ×   ×      ي جاريها يجمع داراي

          هاي غير جاري  دارايي
   ×   ×  4  سرمايه گذاري در واحدهاي وابسته

   ×   ×    ي ماليها يساير داراي
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   ×   ×  5  ، اموال، ماشين آالت، تجهيزاتها تزيرساخ
   ×   ×  6  زمين وساختمان

   ×   ×  7  ي نامشهودها يداراي
   ×   ×    ي غير ماليها يساير داراي
  ×   ×      ي غير جاريها يجمع داراي
  ×   ×      يها يجمع داراي

            ها يبده
          ي جاري ها يبده

   ×   ×    حسابهاي پرداختني
   ×   ×    مدت هاي كوتاه استقراض
   ×   ×  8  ي كوتاه مدتها هاندوخت

  ×   ×  9  مزاياي كاركنان كوتاه مدت
  ×   ×  10  ساير

  ×   ×      ي جاريها يجمع بده
   ×   ×  11  جاري ي غيرها يبده

   ×   ×  12  هاي بلندمدت بدهي
   ×   ×  13  ذخاير بلندمدت

  ×   ×      مزاياي كاركنان بلند مدت
  ×   ×      ي غيرجاري ها يجمع بده
  ها يجمع بده

  / ارزشها يخالص دارائ
  

  
  

 
  

   ×   ×    سرمايه پرداخت شده
   ×   ×  14  يابيذخيره تجديد ارز

   ×   ×    ها اندوخته
   ×   ×  15  مازاد (كسري) انباشته

   ×   ×    سهم اقليت
  ×   ×      / ارزش ها يجمع خالص دارائ

 



 

 38

 

  صورت جريانات نقدي
در دوران پـذيرش  واقـع   اين صورت نزديكترين صورت به مبناي نقدي حسابداري اسـت و در 

از فرآيند انتقال نيز  چه پس . اگرباشد ميو تعهدي پلي ميان مباني نقدي اوليه حسابداري تعهدي، 
 2شـماره  دليل نمايش نحوه توليد و مصرف نقدينگي ارائه آن سودمند است. طبـق اسـتاندارد    به

مـالي جداگانـه ارائـه    تـأمين   گذاري و ي عملياتي، سرمايهها تاز فعالي نقد حاصل بايستي وجوه
  شوند.

چـه   اگر ،ان با روش مستقيم يا غيرمستقيم تهيه نمودتو ميي عملياتي را ها تجريانات نقدي فعالي
نشـان داده شـده    IPSAS 2ي مورد نظر ها هنمون 4 -2و  3-2در شكل  روش مستقيم ارجح است.

  است.
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  صورت جريان وجوه نقد نمونه (روش غير مستقيم)   2-3
  
    13×1    13×2  يادداشت  

      ي عملياتي ها تجريانات نقدي حاصل از فعالي

         ها تدرياف
   ×   ×   مازاد/كسري 

          رويدادهاي غير نقدي 
   ×   × 1  استهالك

   ×   ×  2  ها هافزايش در اندوخت
   ×   ×    افزايش در حسابهاي پرداختني
   (×)   (×)    افزايش در حسابهاي دريافتني

   (×)   (×)    ها يسود/(زيان) حاصل از فروش دارائ
  ×   ×      ي عملياتي ها تناشي از فعاليورود وجه نقد  جريان خالص

           
           ي سرمايه گذاريها تفعالياز  نقدي حاصل اتجريان

   (×)   (×)  5  ي ثابتها يوجوه پرداختي بابت خريد دارائ
   (×)   (×)    وجوه پرداختي بابت خريد ابزارهاي مالي 
   (×)   (×)    وجوه دريافتي بابت فروش ابزارهاي مالي

ي سـرمايه  ها تورود وجه نقد ناشي از فعاليجريان خالص 
  گذاري

  
  (×) 

  (×) 

          
          ماليتأمين  يها تفعالياز  نقدي حاصل اتجريان

   ×   ×    وجوه دريافتي بابت دريافت تسهيالت مالي
   (×)   (×)    وجوه پرداختي بابت بازپرداخت تسهيالت مالي
ـ  يهـا  تجريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعالي أمين ت

  مالي
  

  
×  

 
×  

      ×   (×)  
  ×   ×      شبه نقدنقد و خالص افزايش / (كاهش) در 
  ×   ×      نقد وشبه نقد در ابتداي دوره

           ي دورهها تنقد وشبه نقد در ان
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  صورت جريانات نقدي نمونه (روش مستقيم)   4-2شكل 
  
    13×1    13×2  يادداشت  

       ي عملياتيها تجريانات نقدي حاصل از فعالي

         ها تدرياف
   ×   × 1  ماليات وصولي 

   ×   ×    وجوه نقد دريافتي از ارائه كاال وخدمات 
   ×   ×  2  هدايا
   ×   ×  3  ساير 
           ها تپرداخ

   (×)   (×)    پرداخت به كاركنان
   (×)   (×)    ملزومات

   (×)   (×)  4  ساير 
  ×   ×      اتي ي عمليها تجريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعالي

           
           ي سرمايه گذاريها تاز فعالي نقدي حاصل اتجريان

   (×)   (×)  5  ي ثابتها يوجوه پرداختي بابت خريد دارائ
   (×)   (×)    وجوه پرداختي بابت خريد ابزارهاي مالي 
   (×)   (×)    وجوه دريافتي بابت فروش ابزارهاي مالي
ي سـرمايه  ها تاليجريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فع

  گذاري
  

  (×) 
  (×) 

          
          ماليتأمين  يها تفعالياز  نقدي حاصل اتجريان

   ×   ×    وجوه دريافتي بابت دريافت تسهيالت مالي
   (×)   (×)    وجوه پرداختي بابت بازپرداخت تسهيالت مالي
تـأمين   يهـا  تجريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعالي

  مالي
  

  
×  

 
×  

      ×   (×)  
  ×   ×      شبه نقدنقد و خالص افزايش / (كاهش) در 
  ×   ×      نقد وشبه نقد در ابتداي دوره
           نقد وشبه نقد در انتهاي دوره
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  تغييرات خالص ارزش
. دليل اول كسري يا مـازاد طـي دوره و   كند ميخالص ارزش معموالً به دو دليل طي دوره تغيير 

س مسـتقيم رخـدادهاي خـاص ماننـد آورده مـالكين يـا       انعكـا دهد  مي دليل دوم كه كمتر رخ
. البته انعكاس مستقيم سـود و زيـان در خـالص    در خالص ارزش است ها يارزيابي داراي تجديد

 را مجـاز دانسـته باشـد،    مواردي كه استاندارد آندر ، مگر صورت عملكرد ارزش بدون ارائه در
تغييـرات را مـنعكس    اين اند دليلتو ميغيرمجاز است و تهيه صورت تغييرات در خالص ارزش 

  نمايد.
صورت تغييرات بايستي اطالعات خيلي كم و صرفاً مازاد يا كسري و تخصيص آن نشان داده  در

گـردد. ولـي    علت كم حجم بودن اين صورت گاهاً با صورت عملكرد مالي تجميع مي شود. و به
  طبق استاندارد ارائه جداگانه آن توصيه شده است.

  ي ماليها تصورتوضيحي ي اه تيادداش
 درگردد، اطالعـات زيـاد ديگـري نيـز      مالي ارائه مي يها تبر اطالعاتي كه در متن صور عالوه
طبق اسـتاندارد بايسـتي    ها ت. اين يادداششوند مي ي مالي افشاها تصورتوضيحي ي ها تيادداش

  موارد زير را افشاء كنند:
  هاي حسابداري خاص مالي و رويه  يها تبا مبناي تهيه صور  اطالعات مرتبط  . 1

  مالي ارائه نشده است.  يها تاطالعات ضروري كه طبق استاندارد در صور  . 2

  ارائه نشده ولي براي ارائه مطلوب الزم هستند. ها تاطالعات ممكن كه در متن صور  . 3

 يـده عنوان افشـائيات نام  هاي حسابداري و مورد دوم و سوم به عنوان رويه مورد اول اغلب تحت
  اطالعات زير است: شامل 2. بند شوند مي
  ارائه شوند. ها تاطالعات ضروري كه بايستي هم در متن و هم در يادداش  . 11

  ارائه گردند. ها تاطالعاتي كه صرفاً بايستي در يادداش  . 2

ولـي   شـوند  مي مالي ارائه يها تصورتوضيحي ي ها تطبقات فرعي هم در متن و هم در يادداش
توضيحي ي ها تبا معامالت اشخاص وابسته تنها در يادداش  مانند اطالعات مرتبط كملاطالعات م
اطالعات بايستي مختصر و محدود به اقالم مهم باشند. ،مالي يها تگردند. در متن صور ارائه مي
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  گزارشگري مالي نوين در بخش عمومي

  حسابداري دولتي در ايرانوضعيت فعلي م: سوبخش 

  مقدمه
كـه تـا حـدودي     اختصـاص دارد  13عمومي به دستگاههاي دولتي بخش م بزرگي ازسهدر ايران 
مقايسـه ارقـام بودجـه    . باشد مي 1358 سال ي توليدي بزرگ درها تشرك اكثرملي شدن حاصل 

ي دولـت و  هـا  توظـايف و مسـئولي  در مؤيـد گسـترش فزاينـده     نيـز  كشور طي سالهاي اخير
از  ي اقتصادي كشور را بـر عهـده دارنـد.   ها تليدستگاههاي دولتي است كه بخش اعظمي از فعا

در سطح بين الملل به مراتب پيچيده تر، وسيع تر،  يدولتي ها تفعاليطرفي در سالهاي اخير طيف 
ولي بـا   .شود مي متنوع تر و تخصصي تر از گذشته گرديده است كه شامل بخش دولتي ايران نيز

دولتي در ايران در ابعاد نظري و عملـي   نظام حسابداريدولتي، بخش و پيچيدگي  وسعت وجود
گرچه تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمـومي در دسـتور    رشد چشمگيري نداشته است.

راه درازي تا نهايي شـدن و اجرايـي شـدن آن بـاقي     ولي  كار دست اندركاران قرار گرفته است
حسـابداري دولتـي در    است. در اين گزارش تالش بر اين است تا ابتدا با بررسي وضعيت فعلي

و  ايران نواقص اين نظام معرفي و سپس راهكارهاي ارائه شده در پيش نويس چـارچوب نظـري  
  ومي معرفي گردد.استانداردهاي حسابداري بخش عم

در دفـاتر   موقع بهبايست  ي مالي دستگاههاي اجرايي ميها تكليه فعالي، كشورفعلي طبق قوانين 
ي مقرر تهيه و نسخه اول آن جهت رسيدگي به ديوان محاسـبات  ثبت و گزارشات مالي در زمانها

تأييد ديوان جهت تهيه صورتحساب عملكرد بودجه كل كشـور بـه وزارت    از پسو نسخه دوم 
طريق ديوان محاسبات به مجلـس   امور اقتصادي و دارايي ارائه شود و نهايتاً اين صورتحساب از

طبـق قـوانين موجـود    ايـن   بنـابر  ت ايران برسـد. شوراي اسالمي و از اين طريق به استحضار مل
ترين هدف حسابداري دولتي در ايران تهيه و ارائه صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كـل   عمده

 از به عنوان مهمترين گروه استفاده كننده كشور جهت پاسخگويي مالي به مجلس شوراي اسالمي
  

و شـركتهاي دولتـي و    مؤسسـات ها،  كنند نظير وزارتخانه استفاده مينحوي از انحاء از بودجه كل كشور  معناي عام شامل كليه دستگاههايي كه به . دستگاههاي دولتي به1
 نهادهاي انقالب ميباشد.
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عمليـاتي بـه طيـف    مـالي و  ئي كه با اهـداف مـورد نظـر پاسـخگو     است دولتاطالعات مالي 
از استفاده كنندگان در كل بخش عمومي (اين اهـداف در بخـش يـك گـزارش بـه       تري هگسترد

ايـران   و دولتي عمومي بخش يها يويژگدر ادامه  تفصيل بيان گرديده است) فاصله زيادي دارد.
  گردد. مي بيان تفصيل اين بخش به درفعلي  و نحوه گزارشگري مالي

  ايران ادي كشورساختار اقتص
كـل  از  ٪50كه حـدود  است ا يك بخش عمومي بزرگ اقتصاد در حال گذار ب يكايران  اقتصاد

) بيشتر صنايع 58در قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران (مرداد چرا كه  شود مي اقتصاد را شامل
 )1-3جـدول  ( وچهارم قانون اساسـي  اصل چهلطبق  .بخش خصوصي كشور ملي اعالم گرديد

 بخـش طبق اين اصـل   .شود مي به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيماقتصاد ايران  كل
 دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكـداري، بيمـه،  

هاي بزرگ آبرسان، راديو و تلويزيـون، پسـت و تلگـراف و تلفـن،      واحدها و شبكه نيرو،تأمين 
اختيـار دولـت    مالكيت عمومي در صورت بهآهن و مانند اينهاست كه  يراني، راههواپيمايي، كشت

سازي بنگاههاي اقتصـادي دولتـي و واگـذاري سـهام ايـن       خصوصي 1386البته از سال است (
و  هـا  ت. بخش تعـاوني كشـور نيـز شـامل شـرك     )به اشخاص حقيقي آغاز شده است ها تشرك

ضوابط اسـالمي اسـت كـه از ديـدگاه      طبق برروستا تعاوني توليد و توزيع در شهر و  مؤسسات
قانون اساسي نيز بيان شده اسـت   45اصل  در. شود مي بندي اقتصادي جزء بخش خصوصي طبقه

و تحـت مالكيـت   محسـوب  عمومي  ، المالك  مجهول  و اموال  عمومي  يها تو ثرو  انفالكليه كه 
   .استدولت 

  قتصادي ايران: اصول قانوني مرتبط با ساختار ا1-3جدول 
ــل  قــانون اساســي   44اص

  1358مصوب آبان سال 
  ريزي منظم و صحيح استوار است. بر برنامه» سازي خصوصي«، »تعاوني«، »دولتي«نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش 

هاي بـزرگ آبرسـاني،    نيرو، سدها و شبكهتأمين  الف: بخش دولتي شامل تمام صنايع بزرگ مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه،
ولـت  راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي در اختيـار د 

  است.
  .شود مي ا طبق ضوابط اسالمي تشكيلهاي تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روست و مؤسسه ها تب: بخش تعاوني شامل شرك

ي اقتصـادي دولتـي و تعـاوني    هـا  تج: بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات است كه مكمل فعالي
  است.

قـــانون اساســـي  45اصـــل
  1358مصوب آبان سال 

، جنگلها،  ها ه، درها ه، كو عمومي  و ساير آبهاي ها ه، رودخان ها ه، درياها، درياچ ن، معاد يا رها شده  موات  زمينهاي  از قبيل  عمومي  يها تو ثرو  انفال
در  ،شـود   مسـترد مـي    از غاصبين  كه  عمومي  و اموال  المالك  مجهول  ، و اموال وارث  بدون  ، ارث نيست  حريم  كه  ، مراتعي طبيعي  يها هنيزارها، بيش

  .كند  مي  معين  را قانون  از هر يك  استفاده  و ترتيب  نمايد. تفصيل  عملآنها   به  نسبت  عامه  مصالح  ر طبقتا ب  است  اسالمي  اختيار حكومت
ــاده  ــت و  1م ــانون حفاظ ق

ــران در    ــنايع اي ــعه ص توس
  :شود مي به نحو خاص عمل و درباره هر گروهگردد  مي صنايع موجود بر حسب شرايط به چهار دسته تقسيم 
:صنايع توليد فلزاتي كه در صـنعت مصـرف عمـده    شوند مي آهن، برق، شيالت كه قبالً ملي شده صنايع زير نيز ملي عالوه بر نفت، گاز، راه -الف  
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  ساخت و مونتاژ كشتي هواپيما و اتومبيل، مانند فوالد، مس وآلومينيوم) شامل مرحله نورد گرم دارند (  58مرداد 
اسـتفاده نامشـروع از امكانـات و تضـييع حقـوق عمـومي        طريق روابط غير قانوني با رژيـم گذشـته،   ب: صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آن از

آنهـا   مـديريت  1358.3.26مورخ 6738از كشور متواري هستند و دولت طبق اليحه قانوني شماره آنها  اند وبرخي از ي كالن دست يافتهها تثرو به
آيد. هر گونه رسيدگي مالي و فني و حقوقي نسبت به اين گونه اشـخاص   در مي ه تملك دولتاختيار گرفته است. سهام اين گونه اشخاص ب را در

مازاد بر ديـون   كه صورتيارزيابي در  ، پس ازشود مي تبصره: بهاي سهامي كه طبق فرمان امام متعلق به بنياد مستضعفان  دولت خواهد بود. دراختيار
  گردد. مي اختدولت به اين بنياد پرد به دولت باشد، از طرف

از دارايـي  آنهـا   كـل بـدهي   كـه  صـورتي در  ،انـد  داشته ج: كارخانجات و مؤسساتي كه وامهاي قابل توجه براي احداث يا توسعه از بانكها دريافت
شـد.   دولت است و بقيه بدهي ايشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت كه مقتضي باشدوصـول خواهـد   آنان باالتر باشد متعلق به خالص

باشد. دولت به سمت مالك بانكها و نسبت به مطالبات خود و مـردم در مالكيـت    دارايي اين واحدها بيشتر از مطالبات بانكها و مردم كه صورتيدر 
مساعدي دارند و مشمول بنـد   د: كارخانجات و مؤسسات توليدي كه متعلق به بخش خصوصي بوده و وضع مالي و اقتصادي شو مي سهيم آن واحد
و مـورد حمايـت قـانوني     شـود  مـي  از طرف دولت به رسميت شـناخته آنها  اساس قبول اصل مالكيت مشروع مشروط،مالكيت نباشد بر 1ب ماده 
اند به قوت خـود   هايي كه مالكين و مديران مؤسسات مورد بحث درقبال وام بانكها داشته و سپرده ها و تضمين ، وثيقهها يتبصره: بده د.نگير قرارمي
  مطالبه خواهد شد. است و باقي

ــواد  ــانون  5و  4، 3، 2م ق
محاســبات عمــومي كشــور 

و  1366/ 1/6مصـــــــوب 
  اصالحات بعدي

  نون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قا - 2ماده  
شـود و عنـوان    گانـه اداره مـي   مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قـانون ايجـاد و زيـر نظـر يكـي از قـواي سـه        - 3ماده  

  ندارد. وزارتخانه
  شود. ن مؤسسه دولتي شناخته ميگردد. از نظر اين قانو نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي -تبصره  
شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صـالح ملـي    - 4ماده  

. هر شركت تجاري كـه از  درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد 50و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از  شده
ي دولتي است، شركت دولتي تلقـي  ها تشود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركميي دولتي ايجاد ها تگذاري شرك سرمايه طريق
  شود. مي

نـزد بانكهـا و مؤسسـات اعتبـاري     هاي اشـخاص   يي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپردهها تشرك -تبصره  
  شوند. شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي ي بيمه ايجاد شده يا ميها تشرك و
مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجـام وظـايف    - 5ماده  
  د.نشو د، تشكيل شده و يا ميرومي داخدماتي كه جنبه عم و
فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه بـه قـوانين و مقـررات مربـوط از طـرف دولـت پيشـنهاد و بـه تصـويب مجلـس شـوراي             -تبصره  

  خواهد رسيد. اسالمي
قانون محاسـبات   130ماده 

 1/6 عمومي كشور مصـوب 
/1366  

دولتي يـا   اين قانون منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه 4و  3و  2از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 
يـا   وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غيـر از وزارتخانـه  شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني 

شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي ايـن قـانون بـا رعايـت مقـررات       مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي
ضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسـوب و تـابع مقـررات ايـن قـانون در      وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي تطبيق دهند واال با انق ، مربوط

  دولتي خواهند بود. مورد مؤسسات
انـد و تمـام يـا     ي انقالب اسالمي به وجود آمـده ها تنهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقالب اسالمي و يا پس از آن بنا به ضرور -تبصره  

نماينـد، در صـورتي كـه     حل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مسـتقيماً از خزانـه دريافـت مـي    از اعتبارات مورد نياز خود را از م قسمتي
 5و  4، 3، 2به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكـي از مـواد    وضعيت حقوقي آنها

  اين قانون تطبيق دهند.
ـ  هماده واحده و تبصر ي اه

 1373آن مصــوب تيرمــاه 
  مجلس شوراي اسالمي 

محاسـبات   قـانون  5واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي موضـوع تبصـره مـاده      
  :باشند مي 1366عمومي كشور مصوب 

  باشد. ها يو سرمايه آنان متعلق به شهردار درصد سهام 50ي تابعه آنان مادام كه بيش از ها تو شرك ها يشهردار – 1
  بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي. – 2
  هالل احمر. – 3
  كميته امداد امام. – 4
  بنياد شهيد انقالب اسالمي. – 5
  بنياد مسكن انقالب اسالمي. – 6
  كميته ملي المپيك ايران. – 7
  خرداد. 15بنياد  – 8
  .سازمان تبليغات اسالمي – 9

  اجتماعي.تأمين  سازمان – 10
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مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صـورتي غيـر از شـركت و بـراي مقاصـد غيـر تجـارتي و غيـر          – 1تبصره  
ند مؤسسـه يـا نهـاد    و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چ شود مي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسيس و اداره انتفاعي

  دولتي باشد. عمومي غير
  له خواهد بود. اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام واليت فقيه هستند با اذن معظم – 2تبصره  

عمـومي غيـر دولتـي     ي خاص به فهرست نهادها و موسساتها يمجلس بنياد امور بيمار 1377ضمنا طرح الحاق قانون مذكور طي مصوبه تير ماه 
  ملحق گرديده است.

قانون مـديريت   11 -1 وادم
خـدمات كشــوري مصــوب  

  1386هشتم مهر ماه 

 وزارتخانه : واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجـاد شـده يـا    -1ماده 
  و توسط وزير اداره مي گردد. شود مي

و با داشتن استقالل حقوقي، بخشي از وظـايف و   شود مي مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا -2ماده 
كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده اسـت   .دهد  مي انجام باشد مي گانه و ساير مراجع قانوني اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه

  .شود مي م مؤسسه دولتي شناختهدرحك
است و با تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي      مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي : واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي -3ماده 

و خـدماتي اسـت كـه     ف دار وظاي گردد وعهدهتأمين  %) بودجه ساالنه آن از محل منابع غيردولتي50و بيش از پنجاه درصد ( شود مي ايجاد شده يا
  دارد. جنبه عمومي 

ي كلي اصل چهـل و  ها تموجب سياس ي دولت بهها يشركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصد -4ماده 
%) سرمايه 50پنجاه درصد ( ) قانون اساسي، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از44چهارم (

ي دولتـي منفـرداً يـا    هـا  تها، مؤسسات دولتي و شرك گذاري وزارتخانه . هر شركت تجاري كه از طريق سرمايهباشد مي و سهام آن متعلق به دولت
الـذكر باشـد شـركت دولتـي      فـوق منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني آنها  %) سهام50مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (

، شـركت دولتـي   شـوند  مي يي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده ياها تشرك -2تبصره ( است.
آنهـا   مقررات عمومي بر يي كه شمول قوانين وها تكه در اين قانون ذكر شده بر كليه شرك» ي دولتيها تشرك« احكام  -3تبصره  تلقي مي گردند.

  )مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
امورحاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شـامل همـه اقشـار    : 8ماده 

  از قبيل: شود. فاده ديگران نميمندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي است جامعه گرديده و بهره
  ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي. سياستگذاري، برنامه -الف
  اجتماعي و باز توزيع درآمد.تأمين  برقراري عدالت و -ب

  ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم. -ج 
  ي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.ها تا و مزيه نمودن زمينه فراهم -د 
  قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي. -هـ 
  حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي. -و 
  ترويج اخالق، فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني، اسالمي. -ز 
  اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي. -ح 
  حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي. -ط 
  تحقيقات بنيادي، آمار و اطالعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور. -ي 
ي واگير، مقابلـه و كـاهش اثـرات حـوادث طبيعـي و بحرانهـاي       ها تو آف ها يارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيمار -ك 

  عمومي.
) قـانون اساسـي كـه    30ام( ) و سـي 29) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهـم ( 11) و (10)، (9بخشي از امور مندرج در مواد( -ل 

  باشد. وزيران امكانپذير نمي تأييد هيأتانجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با 
  گيرد. موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي ي كلي مصوب مقام معظم رهبري بهها تكه با رعايت سياس ساير مواردي -م 
نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب آنها  ، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از امور اجتماعي :9ماده  

، توانبخشي، تربيـت بـدني و    ، درمان ، علوم و تحقيقات اي بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه
  ، هنري و تبليغات اسالمي. ، اطالعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي ورزش

ي اقتصادي و توليدي كشـور مـي   ها تي است كه موجب تقويت زيرساخا سرمايهي ها ي: آن دسته از طرحهاي تملك داراي اييامور زيربن: 10ماده  
  . ، ارتباطات و راه هاي انرژي گردد، از قبيل: طرحهاي آب و خاك و شبكه

اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقـي و حقـوقي   برداري از  ، متصدي اداره و بهره امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت: 11ماده  
بـرداري ازطرحهـاي منـدرج     ، مسـكن و بهـره   ، بازرگاني و نقل  ، حمل ، كشاورزي ، از قبيل: تصدي در امور صنعتيكند ميدرحقوق خصوصي عمل 

  . قانون ) اين10درماده(
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انهاي دولتـي بايـد   قانون محاسبات عمومي تمـامي سـازم   130و ماده  5تا  2از طرفي طبق مواد
 داراي يكي از سه وضع حقوقي وزارتخانه، موسسه دولتي (زير نظر يكي از قواي سه گانـه اداره 

درصد سرمايه متعلق بـه دولـت اسـت) باشـند. سـاير       50) و يا شركت دولتي (بيش از شود مي
 بازمانهايي كه به خدمات عمومي اشتغال دارند، موسسه يا نهاد عمـومي غيـر دولتـي محسـو    س
مشخص شده است. آنها  مجلس شوراي اسالمي عناوين 1373كه در ماده واحده تير ماه  شوند مي

، نيز باشد مي قانون مديريت خدمات كشوري كه نسبت به ساير قوانين جديدتر 11 – 1طبق مواد 
و  وظايف بخش عمومي شامل امور حاكميتي، فرهنگي، خدماتي، زير بنايي و اقتصـادي تعريـف  

يك مدل جهت طبقه  توانشايد ببنابراين  شده است. ي بخش عمومي و دولتي تعريفها نهادكليه 
. هر چند نهـايي شـدن   نمودارائه  1-3و مفاهيم اقتصادي به شكل  قوانينطبق اقتصاد ايران  بندي

ي عمومي، دولتي و خصوصي ها هروشنتر از حوز ياين مدل منوط به اصالح قوانين و ارائه تعريف
  در كشور است.
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  : ساختار اقتصاد ايران طبق قانون اساسي و مفاهيم اقتصادي1-3شكل 

  
كه در قـانون   شود مي مشاهده GFSدر نظام  شده مطرحمقايسه اين ساختار با ساختار  صورت در

به عنوان يك مجموعه برده نشده است ولـي بـا توجـه بـه      عمومي اساسي كشور نامي از بخش
قانون مديريت  8 -1مواد  و  ميقانون محاسبات عمو 5 -2مواد اشكال حقوقي چهار گانه كه در 

ان استنباط نمود كه بخـش عمـومي شـامل دو بخـش     تو ميعريف شده است، تخدمات كشوري 
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در  شـده  ارائـه در مـدل   ،شد اشاره گزارش در بخش يك كه همانطور. دولتي و غير دولتي است
و  ي عمومي استها تدولت و شرك عمومي شامل بخش )1-1(شكل  دولت نظام آمارهاي مالي

به طوري  .معيار متمايز كننده اين دو بخش ميزان استفاده واحدهاي عمومي از بودجه دولتي است
 درصد از منابع مورد نياز خود را از فروش كـاال و خـدمات   50كه اگر يك نهاد عمومي بيش از 

ع از بودجـه دولـت جـزء    درصد منـاب  50بيش از تأمين  نمايد شركت دولتي و در صورتتأمين 
همچنين در استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي نيز  .شود مي بخش دولت محسوب

با اين تفاوت كه معيار خروج يك نهـاد عمـومي از    شود مي همين طبقه بندي مشاهده GFSمانند 
د از حوزه دولت، استقالل مالي باالتري است. حتي در برخي از موارد جهت خـروج يـك واحـ   

 درصد منابع مورد نيازش از فروش كاال و خدمات خود واحد 100بخش دولت الزم است حدود 
  شود.تأمين 

ست كه معيار مشخصي جهت طبقه بندي نهادهاي عمومي در قوانين ايران معرفي ا اين در حالي 
خـي  نشده است و همين دليل ناتواني در ارائه يك مدل قطعي است. به طوري كه معيار شمول بر

كه اين امر منجر بـه   باشد مي در قوانين كشورآنها  از نهادهاي عمومي در دولت منوط به ذكر نام
گرديده است. همچنين منجر به آنها  قوانين، اصالحات مكرر و گاها تناقض در طول و تفصيل در

ي دولتي به خصـوص الزامـات گزارشـگري و    ها تفرار واحدهاي بخش عمومي از زير بار نظار
 ،در اغلب موارد خود را جزئي از بخـش خصوصـي دانسـته   آنها  داري شده است. چرا كهحساب

شند و بواسطه ماهيت دوگانه خـود در  با نميمات گزارشگري بخش عمومي حاضر به رعايت الزا
  .كنند نمي برخي موارد از الزامات بخش خصوصي نيز تبعيت

حسابداري بخش عمومي الزم است معيار در هر حال به منظور تعيين دامنه كاربرد استانداردهاي 
  مشخصي جهت طبقه بندي يك واحد به عنوان واحد عمومي دولتي و غير دولتي معرفي گردد.

  ايراندر حسابداري دولتي نظري  مباني
گذشته حسابداري بخش خصوصي و سالهاي اخير حسابداري بخـش عمـومي در    چند دههطي 

در ايران نيز پيش نويس چنين چارچوبي منتشـر   اند. هاكثر كشورها مقيد به چارچوبهاي نظري شد
و اجـرا نرسـيده اسـت. در وضـعيت فعلـي حسـابداري       نهايي و شده است ولي هنوز به مرحله 

برخالف بخش خصوصـي آن كـه تـابع اسـتانداردهاي     در بخش عمومي ايران گزارشگري مالي 
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كل فاقـد مبـاني نظـري     محوري است كه در -ي قانونها العملاست، تابع دستور محور -اصول
مـالي   يها ت، اهداف گزارشگري، عناصر صورگزارشگر دواحـتعريف  جمله زا هستند. مشخص
در ادامه برخي از قوانين كه بـه نـوعي    در آنها ديده نميشود.ي كيفي اطالعات مالي ها يو ويژگ

ـ      ورد جايگزين چارچوب نظري و استاندارد هاي حسابداري دولتي ايـران هسـتند بـه تفصـيل م
  بررسي قرار ميگيرند. 

  در بخش عمومي ايران واحد گزارشگر
يي كه توسط دولت به ها ت)، فعالي1-3قانون مديريت خدمات كشوري (جدول  11 -8طبق مواد 

ند شامل امور حاكميتي، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، زيربنايي و اقتصادي است كـه  رس ميانجام 
يي از جملـه قانونگذاري،سياسـتگذاري، برقـراري    ها تالياز اين ميان امور حاكميتي كه شامل فع

امنيت و عدالت است به واسطه ماهيت خود فقط بايد توسط بخش دولت به انجـام برسـد ولـي    
اند توسط بخش دولتي، بخش عمومي غير دولتي و يا حتي در تو ميساير امور بر حسب ضرورت 

ي دولت ها تان كليه فعاليتو ميظري مواردي توسط بخش خصوصي به انجام برسند. طبق مباني ن
ي از نوع انتفاعي و غير انتفاعي طبقه بندي نمود. سـازمانهاي  ها ترا در قالب دو طبقه كلي فعالي

ي انتفاعي اشتغال داشته باشند، تابع روشهاي حسابداري ها تبه فعالي كه صورتيبخش عمومي در 
حتما بايد از  تي اشتغال داشته باشندي دولها تبه فعالي كه صورتيبخش خصوصي هستند ولي در 

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي يا در شرايط فعلي كه اين استانداردها وجـود ندارنـد از   
ي حسابداري دولتي كه به تاييد وزارت دارايي و وديوان محاسبات رسيده اسـت  ها العملدستور 
  ديوان محاسبات) استفاده نمايند.  128(ماده 

ارد پيش گفته شناسايي و تعيين حوزه گزارشـگري و ارائـه تعريفـي روشـن از آن     با توجه به مو
ضروري است. در واقع بايد مشخص شود گزارشهاي مالي تهيه شده تحـت عنـوان گزارشـهاي    

و كدام واحـدهاي بخـش    شود مي چه واحدهايي را شامل ،استاي  هدولت مربوط به چه محدود
 بخش عمومي بواسطه نـوع خـدمات  خيلي از واحدها در  اند. هعمومي در اين گزارش مستثنا شد

هاي دولتي بهره مند هستند. ولي ككه عمومي و مورد نياز جامعه است، غالبا از حمايت و كمآنها 
نحوه گزارشگري اين كمها به درستي در قوانين كشور روشن نشده است كه در بخشهاي بعـدي  

  ان براي بخش دولتي ايران بر شمرد:تو ميا يي به شرح زير رها يويژگ به آن خواهيم پرداخت.
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 انـد  هكسـب سـود تأسـيس نشـد     هدف بابخش دولتي برخالف بخش خصوصي  مؤسسات 
صرفاً ولي  ي بازرگاني شده استها تگري وارد فعالي برخي از اعمال تصدي  دولت در چند هر

ماننـد گنـدم،   ايجاد اشتغال مولد، انحصـار برخـي كاالهـا     هدف بابه قصد انتفاع نبوده، بلكه 
  دخانيات، قند و شكر و يا حمايت از صنايع سنتي مانند قاليبافي و قلمكاري انجام شده است. 

     .در قوانين و مقررات دستگاههاي دولتي از سرمايه و مالكيت ذكري به ميـان نيامـده اسـت
ي دولتي كه ميزان سرمايه و صاحبان سهام مشخص گرديده است و ها تالبته به غير از شرك

  دولت است.  به  متعلقكثر آن نيز ا
 اي هسـتند از جملـه ماليـات و     برخالف بخش خصوصي منابع مالي دولت عمدتاً غيرمبادله

  فروش منابع زيرزميني. از حاصلمنابع 
 بخش دولتـي و خصوصـي بسـيار متفـاوت اسـت. قـوانين و مقـررات         قوانين مالي در دو

، كنند  مي ي از بودجه كل كشور استفادهنحو دريافت و پرداخت دستگاههايي كه به بر حاكم
قانون محاسبات عمومي، قانون بودجه ساالنه، قـانون برنامـه و بودجـه و قـانون      از عبارتند

نامـه،   نامـه، تصـويب   به آيـين  نياز اجراي اين قوانين حسب مورد عالوه بهديوان محاسبات 
و گـردد   مـي  و ابـالغ  بخشنامه و دستورالعمل دارد كه توسط مراجع ذيصالح تهيه، تصويب

عمومي و دولتي  آيد. در حقيقت در بخش مي حساب بهخود در حكم قانون  نوبه به كدام هر
 . شود مي كندي امور به منجرقوانين بسيار متعدد و تفصيلي بوده و اغلب 

) عبارتست از مجموعه قـوانين، مقـررات و   89حسابداري دولتي ايران طبق بيان حسيني عراقي (
بـا   رابطـه  ردحسـب مـورد   م با دانش حسابداري كه ذيحسابهاي دستگاههاي اجرايي روشها توأ

. بنـابراين  باشـند  مـي  ي مالي خود حسب مـورد مكلـف بـه رعايـت و بكـارگيري آن     ها تفعالي
حسابداري دولتي ايران در درجه اول تابع قوانين و مقررات است و دانش حسابداري در درجـه  

تعريـف از  ايـن  در همچنـين   .شود مي قوانين و مقررات بكار گرفتهدوم قرار داشته و با توجه به 
. تلقـي نمـود   گزارشگر واحـد ان آنرا معادلتو مياست كه  شده استفاده دستگاه اجرايياصطالح 
مقـرر  براي دسـتگاه اجرايـي   تعاريف مختلفي اي  هو بودج محاسباتي ،مقررات مالي و در قوانين
  . شده است شارهاآنها  ازبرخي  به 3-2كه در جدول  شده است
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  در قوانين مالي كشور ايران دستگاه اجرائيتعاريف : 2-3جدول 
  تعريف دستگاه اجرايي  قانون

قــانون برنامــه و بودجــه  11بنــد 
  )  1351(مصوب 

دولتـي،   مؤسسـات ، هـا  يشـهردار  بـه  وابسـته  مؤسساتو  ها يسازمانهاي تابعه ارتش، استاندار ها، نيروها و دستگاه اجرايي شامل وزارتخانه
دار اجـراي قسـمتي از    اعتباري تخصصـي اسـت كـه عهـده     مؤسساتالمنفعه و  عام مؤسساتي دولتي، ها تدولت، شرك به وابسته مؤسسات

  برنامه ساالنه هستند.
قــانون ديــوان   2تبصــره مــاده  

  1361مصوب  محاسبات
نحـوي از انحـاء از    كـه بـه   باشد مي ي دولتي و ساير واحدهاها ت، شركساتمؤسها، سازمانها،  منظور از دستگاه در اين قانون كليه وزارتخانه

مترتـب  آنهـا   قانون اساسي مالكيت عمـومي بـر   45و  44اجرايي كه طبق اصول  واحد هركلي  طور بهنمايند و  بودجه كل كشور استفاده مي
مستلزم ذكر نام است نيز مشـمول ايـن   آنها  مورد در. همچنين واحدهايي كه شمول مقررات عمومي شوند مي شود دستگاه اجرايي محسوب

  .باشند مي تعريف
ــاده  ــه    2م ــغ بودج ــانون تفري ق

مصـوب   انقـالب  سالهاي پـس از 
  مجلس شوراي اسالمي   1365

و ساير دستگاههائي كه بـه نحـوي    ها تانقالب اسالمي وشرك ي دولتي وهمچنين نهادهايها ت،سازمانها ،موسسات و شرك ها هليه وزارتخانك
تاييـد وياتصـويب    ي مـالي خـود را تهيـه و پـس از    ها تاستفاده مي نمايند مكلفند حسب مورد حسابها و صور از انحاء از بودجه كل كشور

  .تسليم و مراتب را به ديوان محاسبات كشوراعالم نمايند مراجع ذيربط در مواعد ذيل يك نسخه آنرا به وزارت اموراقتصادي دارائي
خـدمات   قـانون مـديريت   5اده م

كشوري مصوب هشتم مهـر مـاه   
1386  

ي دولتـي و كليـه دسـتگاههايي كـه     ها تها، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ، شرك دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه
بانـك   صـنايع ايـران،  مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايـران ، سـازمان گسـترش و نوسـازي     آنها  شمول قانون بر

  شوند مي هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مركزي، بانكها و بيمه

قانون برنامه و بودجه  11در قديمي ترين قانون (بند  شود مي همانطور كه در جدول فوق مشاهده
از جمله  باشدكشور دار اجراي قسمتي از برنامه ساالنه  عهده ) هر سازماني كه1351مصوب 

قانون ديوان  2 ماده در تبصرهدر اين شرايط د. دستگاه اجرايي محسوب ميگرد ،دولتيي ها تشرك
نحوي از انحاء از بودجه  بهي دولتي كه ها تكليه دستگاهها و شرك) 1361محاسبات (مصوب 
قانون اساسي  45و  44كه طبق اصول  يواحد هركلي  طور به يا و نمودهكل كشور استفاده 

مستلزم ذكر آنها  مورد درواحدهايي كه شمول مقررات عمومي يا  و بودهمالكيت عمومي تحت 
كشوري  قانون مديريت خدمات 5اده مطبق  .گرديدنددستگاه اجرايي محسوب  ،نام است
ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي،  كليه وزارتخانه) 1386(مصوب 

مستلزم ذكر و يا تصريح نام است آنها  نون بري دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قاها تشرك
بانك مركزي، بانكها و   از قبيل شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،(

با توجه در تطابق با ادبيات بين الملل و اين  بنابر .شوند مي ، دستگاه اجرائي ناميده)هاي دولتي بيمه
 طبقه بنديي به دو دسته مركزي يا ملي و محلي به مقررات موجود دستگاههاي اجرائ

  قانون محاسبات عمومي عبارتند از:ه اجرايي مركزي طبق اچهار دستگ.شوند مي
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: منظور واحد سازماني است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا ها هوزارتخان -1
برنامه  و اهنگيكه وظايف هم دباش مي بشود. وزارتخانه باالترين تشكيالت اداري دولت

هاي اجرائي را بعهده دارد. وزير باالترين مرجع در اين تشكيالت است.مثل ريزي واحد
  وزارت بازرگاني و وزارت كشور

ير نظر زاست كه به موجب قانون ايجاد و  يموسسه دولتي: منظور واحد سازماني مشخص  -2
  ه ندارد.و عنوان وزارتخان دشو مي اداره به شرح زير يكي از قواي سه گانه

 زير نظر  موسسات زير نظر قوه مقننه: ديوان محاسبات كشور كه تنها موسسه دولتي است كه
  مجلس شوراي اسالمي است.

  ،موسسات زير نظر قوه قضائيه: بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان زندانها
  سازمان ثبت اسناد،پليس قضائي، دانشكده علوم اداري وقضائي.

 ر نظر قوه مجريه: سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، موسسات زي
متعلق به سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي و ... . بيشترين تعداد موسسات دولتي 

 .باشند مي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

زه قانون به شركت هاي دولتي و بانكها : منظور واحد سازماني مشخصي است كه با اجا  -3
و يا به حكم قانون ملي شده يا به عنوان شركت دولتي  شود مي صورت شركت ايجاد

ي دولتي ها تانحالل شرك .% سهام آن متعلق به دولت باشد50شناخته شده باشد و بيش از 
كه براي تاكيد بيشتر و  دنباش مي ي دولتيها ت. بانكها نيز جزء شركباشد مي با اجازه قانون

 تنام برده شده اسآنها  داگانه ازفاوت كار بانكها به صورت جماهيت مت

موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه از نظر قانون واحدهاي سازماني مشخصي   -4
هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل 

ه عنوان موسسه عمومي غيردولتي و ب هالل احمر و ها يازشهردار .شوند مي شده يا تشكيل
نهادهايي مانند بنياد شهيد و پانزده خرداد، سازمان تبليغات اسالمي و بنياد مسكن به عنوان 

  .شود مي نهاد عمومي غير دولتي نام برده

آن دسته ازدستگاههاي محلي است كه تابع قانون نظـام بودجـه   ي محلي ياري اجها هدستگامنظور 
در مراكز استانها و يـا  آنها  ع دستگاههاي اجرايي مركزي بوده و محل استقرارو تاب استاني هستند



 53

. مثل ادارات كل آمـوزش و پـرورش اسـتانها، ادارات كـل     باشد مي در شهرستانهاي تابعه استان
   و ... . ها يكشاورزي، استاندار

  زير نشان داد: ان اين طبقه بندي را به شكلتو مي

  اي اجرايي طبق قوانين كشور ايراندستگاهه طبقه بندي: 2-3شكل
  

تمام آيا  كه به درستي روشن نشده استقوانين فوق  به عنوان نتيجه گيري بايد بيان داشت كه در
واحدهاي بخش عمومي تابع قوانين مالي و محاسباتي وزارت دارائي و ديوان محاسبات هستند يا 

 . در، تـابع ايـن قـوانين هسـتند    مايندن نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي فقط آن گروه كه به
انـد، از طرفـي    شده استثنا اين قوانينشمول از  و نهادهاي انقالبي ي دولتيها تشرك برخي موارد

،سـازمانها ،موسسـات و    هـا  هليه وزارتخانكقانون تفريغ بودجه  2ماده برخي قوانين از جمله در 
و ساير دستگاههائي كه به نحوي  ها تانقالب اسالمي وشرك ي دولتي وهمچنين نهادهايها تشرك

ي مـالي  ها تاستفاده مي نمايند مكلفند حسب مورد حسابها و صور از انحاء از بودجه كل كشور
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اعالم  تسليم و مراتب را به ديوان محاسبات كشور ييبه وزارت اموراقتصادي داراو خود را تهيه 
  .نمايند

  زير هستند: به شرح ييها ييي داراي ويژگدستگاههاي اجرا ان بيان داشتتو مي به طور خالصه
  مستقل هستند. يقانون ايجاد و داراي شخصيت حقوق موجب  به  . 1

  يابد. مي اختصاصآنها  اي جداگانه به بودجهدر بودجه ساالنه رديف  معموالً  . 2

  است.آنها  دردار اعمال نظارت بر قوانين و مقررات مالي و محاسباتي  ذيحساب عهده  . 3

ستثناي مواردي كه در ا بهنوعاً مشمول قانون محاسبات عمومي است آنها  درف اعتبارات مصر  . 4
 بـه   وابسـته انتفـاعي   مؤسساتي دولتي، بانكها و ها ت(مانند شرك .قانون مشخص شده است

انتفـاعي   مؤسسـات و بانكهـا و   هـا  تدولت كه مشمول اساسنامه و ساير قوانين ناظر بر شرك
  است)

و  5و  4 3، 2در تعـاريف منـدرج در مـواد    واحدهاي بخـش عمـومي   قي بطور كلي وضع حقو
و تصريح گرديده است.  3-2به شرح جدول قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، همچنين 

دولـت   به وابستهانتفاعي و بازرگاني  مؤسساتقانون محاسبات عمومي كليه  130ماده  موجب به
دولتي يـا شـركت دولتـي     مؤسسهاز وزارتخانه يا  غير صورتي و ساير دستگاههاي دولتي كه به

قـانون   4، 3، 2از اشكال حقوقي مـواد   مكلف هستند خود را با يكي شوند مي شده و اداره ايجاد
و تـابع مقـررات ايـن     شوند مي دولتي محسوب مؤسسهصورت  اين غير مذكور تطبيق دهند، در
  دولتي خواهند بود. قانون در مورد مؤسسات

بايـد تمـام   ديـوان محاسـبات   ارائه خواهـد شـد)    3 -3قانون اساسي (در جدول  55 طبق اصل
طبـق  اين  بنابر. حسابرسي نمايدرا كنند  مي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده ييها هدستگا

واحد گزارشگر محسوب شده و  كند ميقانون هر دستگاهي كه به نحوي از بودجه دولت استفاده 
ديوان محاسبات (كه در حال حاضر جايگزين اصول حسابداري دولتـي كشـور   بايد طبق قوانين 

اين تعريف از واحد گزارشـگر خيلـي   ولي  هاي مالي خود را تهيه و گزارش نمايد.شاست) گزار
كلي است و به همين علت در موارد متعددي منجر به ابهام گرديده است. از جمله در استفساريه 

  اينگونه سوال شده است كه:  14نگهبانمجلس شوراي اسالمي از شوراي 
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  و خصوصـي   تعـاوني   يهـا  تشـرك   بانكي  از كارمزد تسهيالت  قسمتي  پرداخت  براي  ، اعتباراتيكشور  كل  در بودجه"
  هسـتند و در عـين    المنفعـه  و عام  عمومي  خدمات  متصدي  كه  غير دولتي  در مورد مؤسسات  چنين  هم. گردد منظور مي

امـداد    كميتـه   قبيـل  شوند از نمي  محسوب  )اساسي  قانون 45 و 44 اصل  موضوعات  از مصاديق(  دولتي  بخش جزء  حال
ـ    ـ شـهرداريها ـ هـالل      المپيـك   ملـي   ـ كميتـه    امـام   اهللا آيـة   حضـرت   ـ كتابخانـه    قـم   علميـه   حـوزه   مـديريت  احمـر 

  ترتيب  گردد. بدين ميسر  آنان  خدمات  نمايد تا تداوم منظور مي  اليانهس  را در بودجه  اعتباراتي ، قانونگذار مرعشي العظمي
  اخيراً اين .كنند مي  كشور استفاده  كل  از بودجه  صطالحا به  غيردولتي  و يا عمومي  ، خصوصي تعاوني  مؤسسات  قبيل  اين

از   كه  قسمت  در آن  هم ، مؤسسات  اين  حسابهاي  كليه  به  است  كشور مكلف  محاسبات  ديوان  كه  است  شده ايجاد  توهم
و   و موقوفـات   داخلي  درآمدهاي  به  مربوط  ديگر كه  يها تقسم  و هم  است  شده  كشور تأمين  كل  عمومي  بودجه  محل

تفسـير    ياساسـ   قـانون  98  اصـل   بـه   با توجـه   خواهشمند است. نمايد  و حسابرسي  باشد رسيدگي  هدايا و ديگر منابع
  و مؤسسـات   غيـر دولتـي    عمـومي   مؤسسـات   هـاي  هزينـه  حسـابها و   كليـه   ناظر به  اساسي  قانون 55  فرمايند آيا اصل

  داللـت   بـه   با توجه  شود يا اينكه مي  كشور تأمين  كل  بودجه  از محل  از اعتباراتشان  جزئي  كه  است  و تعاوني  خصوصي
در   كـه   صرفاً در حـدود اعتبـاراتي    مؤسسات  اين  ، حسابهاي اساسي  قانون 55و  53  ولدر اص اعتبارات مصوب  عبارت
  "باشد؟ مي  محاسبات  ديوان  رسيدگي  مشمول  است  يافته  تخصيص و  منظور شده  آنان  كشور براي  كل  بودجه

) 55(  ه و پنجماصل پنجاگرديد كه   اعالم زير  شرح  به) 14/9/1375شوراي نگهبان (  نظر تفسيري
  ديـوان   و صـالحيت   كشور منظـور شـده    كل  در بودجه  كه  است  اعتباراتي  ناظر به  اساسي  قانون

  .موارد است  همان  حسابرسي محدود به و  در رسيدگي  محاسبات
در قوانين ايران معيار تعريف واحد گزارشگر و تعيين دامنه كـاربرد اصـول حسـابداري    اين  بنابر

است و ساير معيارهاي مناسب از جمله كنتـرل و ريسـك   اي  هفا استفاده از منابع بودجدولتي صر
دسـتگاههاي  طبق ايـن قـوانين   در تعيين اين حوزه و تعريف واحد گزارشگر لحاظ نشده است. 

نحوي  دولتي ايران عبارت از كليه واحدهايي است كه به اجرايي يا واحدهاي گزارشگر در بخش
وموسسات دولتي، كه بـه طـور كامـل     ها هنمايند، يعني وزارتخان ستفاده مياز بودجه كل كشور ا
ي دولتي و موسسات و نهادهـاي عمـومي   ها ت، و شركشوند مي ماليتأمين  توسط بودجه دولت

، فقـط در  كننـد   مي غير دولتي، كه در صورت نياز از كمكهاي دولتي مصوب در بودجه استفاده
ه رعايت قوانين مـالي محاسـباتي بخـش دولتـي هسـتند. و در      خود ملزم باي  همورد منابع بودج

 صورت عدم استفاده از بودجه و منابع غير بودجه اي، تابع اصول حسـابداري بخـش خصوصـي   
حسابداري دولتي محدود به دستگاههاي اجرايـي اسـت كـه مشـمول قـانون       در واقع. باشند مي

و روشـهاي   هـا  العملاز دسـتور  قـانون مـذكور   128محاسبات عمومي بوده و در اجراي مـاده  
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عمـومي   نماينـد و مـابقي واحـدهاي بخـش     حسابداري وزارت امور اقتصاد و دارايي پيروي مي
  .باشند مي همانند بخش خصوصي تابع استانداردهاي حسابداري بازرگاني

بايـد تمـامي واحـدهاي     ،بيان شد جهت اهـداف تلفيـق كـل دولـت     يكهمانطور كه در بخش 
ـ     ،قرار است تحت عنوان كل دولت تلفيـق شـوند  گزارشگري را كه  د. وبـه درسـتي تعريـف نم

در تعريـف واحـد گزارشـگر    اي  ههمچنين بيان شد كه كنترل استراتژيك نسبت به كنترل بودجـ 
فقط با رويكرد قانوني و  گزارشگر واحـدايران، فعلي مناسب تر است. ولي در حسابداري دولتي 

اسـتوار  اي  هبر شخصيت حقوقي و استفاده از منابع بودجـ كه اساسا  اي تعريف شده است بودجه
قرار گرفتـه اسـت در برخـي     جرح و تعديلهاي مكررمورد قوانين موجود  ولي از آنجا كه است.

و در كل به روشني حوزه بخش عمومي و تبعيت از قـوانين مـالي    هايي وجود داردموارد تناقض
كننده بودجه نيز هميشـه   سازمانهاي دريافتت فهرسعالوه بر آن سازد و  نمي روشنمحاسباتي را 

عمومي ايران  طريق يك مطالعه تحقيقاتي بخش از استرسد بهتر  مي نظر بهشند. لذا با نمييكسان 
  .وضوح مشخص گردد شناسايي و بخش دولتي و غيردولتي آن به

داگانه اتخاذ رويكرد بخشي (در فصل قبل معرفي شد) و تدوين استاندارد ج صورت درطرفي  از
عمومي بايستي تابع  روشني مشخص شود كدام قسمت از بخش براي بخش دولتي، الزم است به

يك بايستي تابع اسـتانداردهاي حسـابداري    استانداردهاي حسابداري بخش دولتي باشند و كدام
درسـتي   عمـومي و دولتـي ايـران بـه     بخش كه صورتي بخش خصوصي باشند. در يك كالم در

. نتيجه ايـن  مناسبي براي اين بخش تعريف نمود يان قوانين و استانداردهاتو ميشناسايي نشود ن
راحتي از زير بار الزامات مـالي و   عمومي به حاضر بسياري از واحدهاي بخش حال دراست كه 

منافع خود گاهي  حسب  برعمومي و گاهاً حتي بخش خصوصي شانه خالي كرده و   نظارتي بخش
و تقريبا در اكثر موارد گزارشهاي مالي مناسـبي  كنند  مي عرفيخود را خصوصي و گاه عمومي م

  كنند. نمي خود منتشر برون سازمانيجهت استفاده كنندگان 
  

  گزارشگري در دولت:حسابداري و 
 3-3گزارشگري مالي بخش دولتـي ايـران در جـدول     قوانين مرتبط با نحوه حسابداري وبرخي 

  ارائه شده است:
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  ي مالي در قوانين كشور ايران: اصول گزارشگر3-3جدول 
ــل  ــانون  55اصـ قـ
  اساسي

  مـي   كشـور اسـتفاده    كل  از انحاء از بودجه  نحوي  به  كه  ييها هو ساير دستگا  دولتي  يها ت، شرك ، موسساتها هوزارتخان  حسابهاي  كليه  به  محاسبات  ديوان
  خود بـه   در محل  و هر وجهي  تجاوز نكرده  مصوب  از اعتبارات  اي  هزينه  هيچ  نمايد كه  مي  ييا حسابرس  دارد رسيدگي  مقرر مي  قانون  كه  ترتيبي  كنند به
  نظـرات   نضـمام ا بـه را   هر سال  تفريغ بودجه  و گزارش  جمع آوري  را برابر قانون  مربوطه  ، حسابها و اسناد و مدارك محاسبات  باشد. ديوان  رسيده  مصرف
 شود.  گذاشته  عموم  بايد در دسترس  گزارش  نمايد. اين  مي  تسليم  اسالمي  شوراي  مجلس  خود به

قــــانون  72مــــاده  
  محاسبات عمومي

  باشد. مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي
ف يـ كلتتعيـين  آنهـا   ه در ايـن قـانون بـراي   هاي مصوب جـز در مـواردي كـ    دهاي اختصاصي بر اساس بودجهمصرف اعتبارات از محل درآم - 1تبصره  

باشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرايـي ذيـربط داراي مقـررات قـانوني خـاص بـراي ايـن موضـوع نباشـند           است تابع مقررات قانوني مربوط مي شده
  دولتي قابل مصرف خواهد بود.مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي  اعتبارات

آنهـا   هـاي مصـوب جـز در مـواردي كـه در ايـن قـانون بـراي         ي دولتي بر اساس بودجـه ها تمصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شرك - 2تبصره  
قررات مالي و معامالتي تابع مفـاد  ي مذكور از نظر مها تلكن اجراي طرحهاي عمراني شرك .باشد تابع مقررات قانوني مربوط مي ،تكليف شده است تعيين
مسـتلزم ذكـر نـام اسـت     آنهـا   و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمـومي بـه   ها تقانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شرك اين
  مشمول مفاد اين ماده خواهند بود. نيز

اعتبـارات   تواننـد  اي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خـود باشـند مـي   در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي دار - 3تبصره  
تعيـين   شود جز در مواردي كه در ايـن قـانون صـراحتاً بـراي آن     گذارده ميآنها  جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار

نند. در مـواردي كـه اعتبـارات موضـوع ايـن تبصـره از محـل اعتبـارات منظـور در          تكليف شده است طبق مقررات مربـوط بـه خـود بـه مصـرف برسـا      
ذيحسـاب دسـتگاه    ،شـود  ها و مؤسسات دولتـي بـه عنـوان كمـك در اختيـار مؤسسـات و نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي گـذارده مـي             وزارتخانه بودجه

  كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود. توجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه درياف ،كمك كننده پرداخت
  باشد. اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي - 4تبصره  
قبـل از   ؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايدگذاري ثابت) م سرمايه حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( - 5تبصره  

ديـوان   بـراي حسابرسـي بـه   آنهـا   وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب ساالنهبتصويب مراجع قانوني ذيربط 
  محاسبات كشور تحويل گردد.

شـمول   اري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كـه بـه موجـب قـانون از    هاي مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات ج نامه آيين - 6تبصره  
وزيـران خواهـد    مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيأت

  رسيد.
قــــانون  95مــــاده  

  محاسبات عمومي
مـدارك   ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همـراه بـا اصـل اسـناد و     ذيحسابان وزارتخانه كليه - 95ماده   

كشـور   قانون ديوان محاسبات 39مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 
و  شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك بـه نحـوي كـه وزارت امـور اقتصـادي      قرر ميم

  كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند. دارايي معين مي
مقـام مجـاز از طـرف او و ذيحسـاب و گـواهي نماينـده       صورتحسابهاي فوق بايد بـه امضـاء بـاالترين مقـام دسـتگاه اجرايـي مربـوط و يـا          - 1تبصره  

  محاسبات كشور رسيده باشد. ديوان
تغييـر   مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايـي قابـل   - 2تبصره  

  باشد. مي
قـانون   هـاي اجرايـي   نامه محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان - 3تبصره  

  ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.
 به منظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشـور يـك هيـأت سـه نفـره مركـب       - 4تبصره   

  نمايد: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات الزم را اتخاذ مي از
لتـي كـه از   ي دوهـا  تها و مؤسسـات دولتـي و اعتبـارات عمرانـي شـرك      به بعد) وزارتخانه 1364از سال  در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي ( -الف  

  كنند. عمومي دولت استفاده مي بودجه
هاي مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي بـه تشـخيص هيـأت مـذكور بـه نحـوي        در خصوص اسناد و مدارك دستگاه -ب 
  انحاء از بين رفته است. از

  قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود. 73ي دولتي مشمول ماده ها تها، مؤسسات و شرك نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه -ج 
االجـراء خواهـد بـود لكـن ايـن تصـميمات كـه صـرفاً نـاظر بـر ايجـاد تسـهيالت الزم در امـر تنظـيم                تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و الزم 

  باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود. مي حسابها
لعمل اجرايي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشـور حـداكثر ظـرف مـدت دو مـاه پـس از تصـويب        دستورا 

  ) 1372/ 1/ 29قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. (اصالحي  اين
قــــانون  98مــــاده  

  محاسبات عمومي
صورتحسـاب عملكـرد    سود و زيان خود را بالفاصله پس از تصويب مجمـع عمـومي مربـوط بـراي درج در    ي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب ها تشرك

  ساالنه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
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قــــانون  99مــــاده  
  محاسبات عمومي

دسـتورالعمل كـه از طـرف     گذاري ثابت) خود را مطـابق  مايهاعتبارات سر ي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (ها تشرك 
صورتحسـاب عملكـرد سـاالنه     وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربـوط بالفاصـله جهـت درج در   

  بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
  باشد. اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده مي 130ه دولت موضوع ماده مؤسسات انتفاعي وابسته ب 

ــاده   ــانون  100مـ قـ
  محاسبات عمومي

اعتبـارات جـاري و يـا     اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت ساالنه خود اعم از 5كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 
خواهد شد تنظـيم و پـس    مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابالغ را گذاري ثابت) اعتبارات سرمايه طرحهاي عمراني (

كشـور بـه وزارت امـور     از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملكـرد سـاالنه بودجـه كـل    
  ند.اقتصادي و دارايي ارسال دار

ايـن قـانون در مـورد تنظـيم      72مـاده   6نامه مالي مربوط در اجـراي تبصـره    نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آيين -تبصره  
  نامه مذكور عمل خواهند كرد. ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيين و

ــاده   ــانون  103مـ قـ
  محاسبات عمومي

عنـاوين درآمـد و    امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعـد طبـق تقسـيمات و   وزارت 
  ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطالعات زير:

  ي خزانه شامل:ها تساب دريافصورتح -الف  
  موجودي اول سال خزانه. - 1
  درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط. - 2
  ساير منابع تأمين اعتبار. - 3
  ي سالهاي قبل.ها تواريز پيش پرداخ - 4

  ي خزانه شامل:ها تصورتحساب پرداخ -ب 
  ون بودجه سال مربوط.پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قان - 1
  .ها تپيش پرداخ - 2
  ي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.ها تپيش پرداخ - 3
  موجودي آخر سال. - 4
  به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد. 

قانون ديوان  39ماده 
  كشور محاسبات

ي مالي ، اسناد و مدارك مربوط را بنحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مينمايد به ديوان مزبور ها تتگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صوردس
 .به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام ميگيردآنها  تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي

 مدت و نحوه نگهداري ، حفظ اسناد ، دفاتر، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دسـتگاهها بـه ديـوان محاسـبات كشـور ارسـال       -ه تبصر 
به عكس يا فـيلم يـا ميكـرو فـيلم و يـا      آنها  ، به صورت عين و همچنين طرز تبديلگردد  مي و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه شود مي

و فيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشـنهاد رئـيس ديـوان محاسـبات كشـور      ميكر
  اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است .بتصويب كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد

ــاده  ــانون  128مـ قـ
 حاســـباتمديـــوان 

  كشور 

و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقـت وزارت دارائـي و تاييـد     شود مي مورد قبول واقع ها هنمونه اسنادي كه براي پرداخت هزين
  .هد شدي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواها العملو دستور شود مي ديوان محاسبات كشور تعيين

  
قانون اساسي هـر دسـتگاهي كـه از     55طبق اصل  ،مشاهده ميگردد 3-3همانطور كه در جدول 
بايد توسط ديوان محاسبات از نظر رعايت بودجه مـورد رسـيدگي    كند ميبودجه دولت استفاده 

قانون محاسبات عمومي نيز بـه تفصـيل بيـان شـده كـه تمـام اعتبـارات         72قرار گيرد. در ماده 
و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي، تـابع الزامـات      ها تاي دولتي و طرحهاي عمراني شركدستگاهه

و سـازمانهايي   ها ت. همچنين شركباشند مي گزارشگري اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت
همين قانون  95در ماده  ذكر نام است. ستلزممآنها  نيز وجود دارند كه شمول مقررات عمومي بر

كليه موسسات دولتي موظفند گزارشهاي مالي خود را بـه نحـوي كـه ديـوان      بيان شده است كه
ايـن قـانون    128در موعد هاي مقرر تحويل نماينـد. طبـق مـاده     كند ميمحاسبات كشور تعيين 
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ي حسابداري و گزارشگري با موافقت وزارت دارائي و تاييـد ديـوان محاسـبات كشـور     ها هروي
نيـز   103در مـاده   .طرف وزارت مزبور ابـالغ خواهـد شـد   ي اجرائي از ها العملو دستورتعيين 

، به همراه صورت گـردش  شود مي ي بودجه تهيهها يعناصر صورت عملكرد را كه طبق طبقه بند
  ي نقدي است، بيان شده است.ها تكه عمدتا شامل دريافت و پرداخ نقدي خزانه

رش رعايت بودجه است كـه  تنها گزارش مالي كشور گزا ،يدآ نچه از قانون اساسي كشور برميآ
تمـامي  قـانون محاسـبات عمـومي     95و  72 مـواد  همچنين طبق قوانين بايد تهيه و افشاء شود.

تهيـه  رعايت قانون محاسـبات عمـومي در مصـرف اعتبـارات و     واحدهاي گزارشگر را ملزم به 
امـور  وزارت  وديـوان   ن به ايـن وارسال آقانون ديوان محاسبات  39ماده  گزارشهاي مالي طبق
ي دولتي ها تشرك  نحوه گزارشدهينيز اين قانون  100و  98. در مواد مينمايداقتصادي و دارايي 

چگـونگي ثبـت و گـزارش     دولتي مشخص گرديـده اسـت.  مؤسسات و نهادهاي عمومي غير  و
 صـورت  ،شـده اسـت   قانون مذكور تهيه 128دستورالعملي كه طبق ماده اطالعات مالي نيز طبق 

  خالصه در اين قوانين موارد زير قابل ذكر است: طور  به .پذيرد مي
بواسطه مبناي نقدي تعديل شده و معيار اندازه گيري جريان منابع مالي در حسـابداري بخـش     . 1

تنهـا  نيست. لذا  نظر  موردو اقالم تعهدي  باشد مي دولتي كشور، صرفاً گزارشات نقدي مدنظر
 ساير عناصرگزارش  و باشد مي ي نقديها تو پرداخ ها تگزارشات مهم شامل گزارش درياف

در قوانين ديده نشده است.  ها يو بده ها ي، دارايها ههزين ا وهدرآمد جمله  از ي ماليها تصور
به همين علت تنها صورت مالي حسابرسي شده دولت كه بايد در اختيار عمـوم قـرار گيـرد،    

يات، تغيير در ارزش خالص و اي) است و ارائه ترازنامه، صورت عمل صورت عملكرد (بودجه
  باشد. نمي نظر  مورد نقد  وجوهگردش 

 103و  95در نظر گرفته شده در قـوانين (مـاده    مهلتبه  توجه  با است وليوره مالي ساالنه د  . 2
كل دولت تا پايـان آذرمـاه   و واحدهاي گزارشگر تا پايان مردادماه  قانون محاسبات عمومي)

را ارائه كنند. بـا توجـه بـه سـوابق سـالهاي گذشـته و       ي مالي خود ها تفرصت دارند صور
نظارت پارلماني عمـالً  ي ها يبروكراس حسابرسي ديوان محاسبات واحتساب زمان الزم براي 

  .شوند نمي ارائه موقع  بههمين گزارشهاي نقدي نيز كه  شود مي مشاهده
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سابداري نبوده و صرفاً تابع بر مباني نظري يا استانداردهاي ح   حوه تهيه گزارشات مالي مبتنين  . 3
ي وزارت دارايي است كه به تأييد ديوان محاسـبات  ها العملدستورديوان محاسبات  128ماده 

هر نوع پيشرفت و اصالحي در حسابداري دولتي منوط بـه اصـالح يـا    اين  بنابر رسيده است.
رگمي و سـوء  تدوين قوانين جديد است كه بسيار زمان بر و دير هنگام بوده و منجر به سـرد 

  ردد.گ مي استفاده از خالء هاي قانوني

طرحهاي  مورد  درمگر  ،اند شمول حسابداري دولتي مستثني شدهي دولتي به نوعي از ها تركش  . 4
شـده اسـت    هـا  تايـن شـرك  گي در گزارشهاي مالي دوگان به  منجركه اين رويكرد  ،عمراني

 طبـق   برو صرفاً طرحهاي عمراني را كه گزارشهاي اصلي خود را به شيوه بازرگاني   طوري  به
مـالي عمـال    هـا  تاين دوگانگي در نحوه ارائه صور يند.نما مي اصول حسابداري دولتي تهيه

ي بازرگاني و غير بازرگاني كل بخش عمومي كشور را غير ممكـن  ها تفعالي بحث تلفيق كل
  سازد. مي

لي اسـت و پاسـخگوئي   در عمل پاسخگوئي محدود بـه پاسـخگوئي مـا    ،طبق قوانين كشور  . 5
پاسخگوئي عملياتي در گرو ارزيـابي عملكـرد در    هعملياتي امكان پذير نميباشد. چرا كه الزم

ابعاد مختلف از جمله كارائي، اثربخشي و صرفه اقتصادي است كه نيازمند اطالعاتي در رابطه 
و واحـدهاي   و نتايج مورد انتظار ارائه كاال و خدمات توسط دولت ها يو خروج ها يبا ورود

منتشر نشده يا در صـورت   تهيه وكه عمال در نظام حسابداري فعلي  باشد مي زير مجموعه آن
  است.  غير قابل استفادهانتشار نيز بسيار ناقص و 

 ريـزي  بودجـه  زي و حسابداري در بخش دولتي، تهيـه ري بودجه با توجه به ارتباط ذاتي فرايند  . 6
مبناي اطالعات نقدي فعلـي بـه هـيچ عنـوان امكانپـذير       ي عملكردي برها هعملياتي يا بودج

عملكرد نيازمند اطالعات مرتبط با محصوالت و خدمات مبتني بر نميباشد. زيرا تدوين بودجه 
كـه در حـال    اسـت از جمله بهاي تمام شده (هزينه يابي كامل يا متغير) هزينه سرمايه و غيره 

ـ  بودجـه  دي قوانين مرتبط باحاضر اين اطالعات تهيه نميشود. در بخشهاي بع زي عمليـاتي  ري
  ارائه خواهد شد. 
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  ي ماليها تعناصر صور
و اي  هقوانين محاسبات عمومي و تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت عناصـر مـالي و بودجـ   در 

  شده است.تعريف نموده به شرح زير برخي از مفاهيم حسابداري 

  ران: تعريف عناصر مالي در قوانين كشور اي4-3جدول 
قــــانون  29 - 7مــــواد

  محاسبات عمومي
هـاي دولـت بـه تصـويب      اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يـا مصـارف معـين بـه منظـور نيـل بـه اهـداف و اجـراي برنامـه           -7ماده 

  رسد. شوراي اسالمي مي مجلس

منظـور نشـده و يـا زائـد بـر      آنها  مربوط اعتباري برايديون بالمحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه  - 8ماده  
  مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: اعتبار

  احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. -الف  

هـا   شـده ماننـد حـق اشـتراك بـرق آب، هزينـه      ي دولتي ناشـي از خـدمات انجـام    ها تها و مؤسسات دولتي و شرك انواع بدهي به وزارتخانه -ب 
  هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد. پست و هزينه مخابراتي،

ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بالمحل موضوع ايـن بنـد از طـرف وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي        -ج 
  خواهد شد. و اعالم تعيين

  كند. مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي - 9ماده  

ي دولتـي و و درآمـد حاصـل    ها تها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شرك درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه - 10ماده  
  شود. و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي انحصارات از

ي دولتـي و سـاير   ها تي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركها تدرياف - 11ماده  
گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بـه موجـب قـانون     ناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهداء ميها و هدايا به استث تأمين اعتبار و سپرده منابع

  داري كل متمركز شود. حسابهاي خزانه بايد در

ناوين مشـابه  ي سالهاي قبل و عها تساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداخ - 12ماده  
  شود و ماهيت درآمد ندارند. بيني مي قانون بودجه كل كشور پيش در

ي دولتي و نهادهـا و مؤسسـات عمـومي    ها تها و مؤسسات دولتي و شرك هاي مربوط به وزارتخانه وجوه عمومي عبارت است از نقدينه - 13ماده  
افراد و مؤسسات خصوصي نيسـت و صـرفنظر از نحـوه و منشـاء تحصـيل آن       مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق به حق دولتي و غير

  باشد. براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي منحصراً

گيـرد و پـس از    كه به طور موقت در اختيار دسـتگاههاي مـذكور در ايـن مـاده قـرار مـي      آنها  الضمان و مانند وجوهي نظير سپرده، وجه - 1تبصره  
بـدون رضـايت   آنهـا   باشـد تصـرف در   هاي مزبـور مـي   مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاه اءانقض

  گردد. احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي صاحب وجه يا

  در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است. اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور - 2تبصره  

درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خـاص در بودجـه كـل كشـور تحـت عنـوان        - 14ماده  
  ) 1373/ 12/ 28گردد (اصالحي  اختصاصي منظور مي درآمد

ي مذكور ها تيي كه شركها تهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كاال و ساير فعاليي دولتي عبارت است از درآمدها تدرآمد شرك - 15ماده  
  گردد. مي ها تهستند عايد آن شركآنها  موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام به

ولت، وام استفاده از ذخـائر،  ي مزبور تحت عنوان كمك دها تي دولتي عبارت است از منابعي كه شركها تساير منابع تأمين اعتبار شرك - 16ماده  
  هاي مربوط هستند. سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه كاهش

  هاي جاري بر بدهيهاي جاري است. منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي -تبصره  

بـراي نيـل بـه اجـراي     آنهـا   يي كـه تحصـيل يـا انجـام    هـا  تن و انتخاب كاال و خدمات و سـاير پرداخـ  تشخيص، عبارت است از تعيي - 17ماده  
  دستگاههاي اجرايي ضروري است. هاي برنامه

 تـــأمين اعتبـــار عبـــارت اســـت از اختصـــاص دادن تمـــام يـــا قســـمتي از اعتبـــار مصـــوب بـــراي هزينـــه معـــين.             - 18مـــاده  
  است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: تعهد از نظر اين قانون عبارت - 19ماده  
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  تحويل كاال يا انجام دادن خدمت. -الف  

  اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. -ب 

  احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح. -ج 

  با اجازه قانون.المللي  المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين پيوستن به قراردادهاي بين -د  

يي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمـك يـا عنـاوين مشـابه بـا رعايـت قـوانين        ها تهزينه عبارت از پرداخ: 23ماده 
  گيرد. مقررات مربوط صورت مي و

مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران كـه بـه موجـب        گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك  تنخواه - 24ماده  
 اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال بـه وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي داده     قانون
  گردد. تا پايان سال واريز مي شود و منتها مي

  ) 1380/ 11/ 27گردد. (اصالحي  %) بودجه عمومي دولت تعيين مي3سه درصد (ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا  -تبصره  

گـردان اسـتان عبـارت اسـت از وجهـي كـه خزانـه از محـل اعتبـارات مصـوب بـه منظـور ايجـاد تسـهيالت الزم در پرداخـت                 تنخواه - 25ماده  
  دهد. اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار ميجاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در  هاي هزينه

گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصـوب بـراي انجـام بعضـي      تنخواه - 26ماده  
هـاي صـادر شـده واريـز و بـا       دهـد تـا در قبـال حوالـه     يهاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مـ  هزينه از

  درخواست وجه مجداً دريافت گردد. صدور

گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يـا ريـيس مؤسسـه و     گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه تنخواه - 27ماده  
هاي اجرايي آن مجـاز   نامه ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين ينهبراي انجام برخي از هزآنها  مقامات مجاز از طرف يا
  شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. هاي مربوط انجام مي گيرد تا به تدريج كه هزينه گردان هستند قرار مي دريافت تنخواه به

پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكـام و قراردادهـا طبـق مقـررات پـيش از انجـام تعهـد        پيش پرداخت عبارت است از  - 28ماده  
  گيرد. مي صورت

  گيرد. الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي علي - 29ماده  

  سپرده از نظر اين قانون عبارت است از: - 30ماده  

گـردد و اسـترداد و يـا ضـبط آن تـابع       وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي -لف ا 
  مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است. شرايط

گردد و به موجب قرارهـا   يا حقوقي دريافت مي وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و -ب 
  باشد. احكام مراجع مذكور كالً يا بعضاً قابل استرداد مي و

گـردد تـا بـا رعايـت مقـررات       وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديـع مـي   -ج 
  به ذينفع پرداخت شود. مربوط

آنهـا   كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظـاير  وجوهي -تبصره  
  باشد. گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي اشخاص دريافت مي از

قانون محاسـبات   63ماده 
  عمومي

گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابـل تعهـد و پرداخـت اسـت      سرمايه كليه اعتبارات جاري و عمراني ( - 63ماده 
مـالي  مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال  و

  رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود: امربوط ب
تعهـدات پرداخـت نشـده بودجـه مصـوب سـالهاي قبـل) در         تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبـار خاصـي كـه تحـت عنـوان (      - 1

  شود. سالهاي بعد منظور مي بودجه
به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجـاز دسـتگاههاي اجرايـي در زمـان تأديـه تعهـد        1352تعهدات مربوط به سالهاي  - 2
  شود. محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي از
خاتمه يافته و يا كالً متوقف گرديـده اسـت پـس از رسـيدگي و تأييـد      آنها  ) در مورد طرحهايي كه عمليات2تعهدات سنوات مذكور در بند ( - 3

مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربـوط و يـا از    مقامات
  شود. بيني مي خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش محل رديف

بهاي كاال يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي بـراي تـأمين احتياجـات همـان سـال طبـق مقـررات منعقـد و از محـل           - 1تبصره  
جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خـارج   اعتبارات

رسـد بـا تأييـد وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي        است كالً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميآنها  قرارداد و يا يكي از اختيار طرفيناز 



 63

  ) اين ماده قابل پرداخت است.2) و (1اعتبارات مذكور در بندهاي ( حسب مورد از محل
ترتيبـي اتخـاذ نمايـد كـه در صـورت لـزوم مانـده وجـوه مصـرف نشـده مربـوط بـه              وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي مجـاز اسـت      - 2تبصره  

اين قانون به پاي  54نامه موضوع ماده  ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه اعتبارات
  سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد. گردان تنخواه

  شود. شود پرداخت آن سال محسوب مي چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي - 3تبصره  
قانون محاسـبات   92ماده 

  عمومي
اجرايي ذيربط  در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه

خـدمات   باشد. و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنـين در مـورد   ه رد معامله مربوط ميمكلف ب
انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبـارات سـال بعـد دسـتگاه اجرايـي مربـوط قابـل پرداخـت اسـت          

  ق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.اقدامات فو و
قانون محاسـبات   93ماده 

  عمومي
مجـاز از   در صورتي كه بر اساس گواهي خالف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسه دولتـي يـا مقامـات   

غير  تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خالف قانون وجهي پرداخت ياآنها  طرف
  قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

ــاده  ــيم  77م ــانون تنظ ق
از مقـررات مـالي    بخشي

بهمـن   28دولت مصوب 
1380  

ي دولت ، بـه  ها تو پرداخ ها تام طبقه بندي دريافكل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ريزي وتغيير نظ 1381با توجه به ارائه قانون بودجه سال 
) قـانون   1منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي ومحاسباتي ، تعاريف زير به ماده ( 

  اضافه مي گردد: 10/12/1351برنامه و بودجه كشورمصوب 

  ارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است .منظور ارزش كلي د -ارزش خالص 

  منظور آن دسته از داد وستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد . -درآمد 

  منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد .  -اعتبار هزينه 

ارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يكسال درفرآيند توليد كاال وخدمات بكار مي منظور د -دارايي هاي سرمايه اي 
  رود .

منظور دارايي هاي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است . دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابـت   -دارايي هاي توليد شده 
  م گرانبها تقسيم مي شود . ، موجودي انبار و اقال

  منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر ومستمر در فرآيند توليد به كاربرده مي شود .  -دارايي هاي ثابت 

ير مقاصد در آينده نگهـداري مـي   منظور االها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منوظر فروش ،استفاده در توليد و يا سا -موجودي انبار 
  شوند .

منظور اقالمي با ارزش قابل مالحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف ، بلكه به دليل ارزشي كه دارنـد نگهـداري مـي شـود . (      -اقالم گرانبها 
  0مانند تابلو، كتب خطي ، فلزات گرانبها ) 

  0ز توليد است كه خودشان توليد نشده اند . ( مانند زمين و ذخاير معدني ) منظور دارايي هاي مورد نيا -دارايي هاي توليد نشده 

منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي ساالنه برنامه طي يك سـال اجـراء مـي شـود و      -فعاليت 
  منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تامين مي گردد . 

منظور اعتبارمجموعه عملياتوخدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي ، فنـي و اقتصـادي    -تبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي اع
 و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسـعه پـنج سـاله بـه    

ه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط بـه تملـك   صورت سرماي
  دارايي هاي سرمايه اي تامين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي گردد .

قانون محاسبات  101ماده 
  عمومي

مـدت   ي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرفها تو پرداخ ها تاب دريافخزانه مكلف است صورتحس
دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مـذكور در ايـن مـاده بـا در نظـر گـرفتن طبقـه بنـدي درآمـدها          

  كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعالم خواهد شد. اعتبارات در قانون بودجه كل و
قانون محاسبات  102ماده 

  عمومي
در صـورت   شود به حساب قطعي همان سال محسوب و الحسابها در سالي كه تصفيه مي رسد و علي در سالي كه به مرحله تعهد مي ها تپيش پرداخ

  شود. خرجاً منظور مي حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور جمعاً و

ماده يك قـانون برنامـه و   
  1351بودجه مصوب 

منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله به صـورت كلـي و در بودجـه عمـومي دولـت بـه تفكيـك جهـت          -اعتبارات جاري  - 6بند 
  .شود مي بيني تماعي دولت پيشي اقتصادي و اجها تهاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح فعالي هزينه تأمين
اجـراي   منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت -اعتبارات عمراني  - 7بند 

عمرانـي   اعتبـارات  ماعي دولـت ( هاي اقتصادي و اجت هاي جاري مربوط به برنامه اعتبارات عمراني ثابت) و همچنين توسعه هزينه طرحهاي عمراني (
  .شود مي بيني غير ثابت) پيش
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مـوارد زيـر    4 -3در قوانين مورد اشاره در جـدول   ي ماليها تدر رابطه با تعريف عناصر صور
  قابل ذكر است:

در سيستم حسابداري  طبقه بندي هزينه و درآمدهاقانون محاسبات عمومي،  16-9طبق مواد   . 1
و بر مبنـاي كـاركرد    در درجه اولاست كه اي  هي بودجها يي بر طبقه بندمبتن و گزارشهاي مالي

عملياتي و غير عمليـاتي يـا طبقـه     ي. ولي طبقه بندباشد مي ماهيت (طبق فصول)سپس بر مبناي 
لحـاظ  ي سودمند جهت ارزيابي عملكـرد در قـوانين   ها يساير طبقه بند بندي محصول و دوره و

  نشده است.
عناصـر   تعريـف كـه   طـوري  . بهشود مي ي روشن در تعريف عناصر ديدهك تناقض قانوني  . 2
بر جريانـات نقـدي     مبتني) 16-9( مواد درآمد و هزينه در قانون محاسبات عمومي  خصوص به

اصول حسابداري تعهدي  طبق بررا آنها  از مقررات دولت قانون تنظيم بخشي 77ماده است ولي 
منـابع  جريـان  گيـري   گيري در قـانون تنظـيم انـدازه    دازهرويكرد ان واقع در تعريف نموده است.

منابع مالي است. زمان شناخت نيـز در  جريان گيري  اندازهقانون محاسبات عمومي اقتصادي و در 
كه دارايي ايجـاد و درآمـد    شود مي ارزش خالص زماني زياد كه چرابر تحقق است   اولي مبتني

  در قانون محاسبات عمومي وصول وجه نقد است.درآمد در حالي كه زمان شناخت تحقق يابد. 
عمومي و اختصاصي  فقط بهاي  هو غير مبادلاي  هو مبادل جاي عملياتي و غيرعملياتي  درآمد به  . 3

شده توسط دسـتگاههاي دولتـي درآمـد      كه تمام درآمدهاي تحصيل  حالي  بندي شده است. در طبقه
 موجـب   بـه منابع و امكانـات دولتـي و    از  تفادهاس  بابه نمايندگي از دولت و  كه  چرا .عمومي است

قوانين اين درآمدها تحصيل و طبق قانون اساسي تماماً بايستي به خزانه دولت واريز گردند تـا طبـق   
 چـه   اگـر راستاي پيشبرد اهداف دولت در سرتاسر كشور توزيع شوند.   در ،ي كالن كشورها تسياس

كننده آن درآمد ايجاد انگيـزه   خود واحد وصولگذار از اختصاص درآمدهايي خاص به  هدف قانون
الزم است درآمدهاي دستگاهها به عملياتي و ولي  ،باشد مي در دستگاه جهت كسب درآمدهاي دولت

ـ واحـد گزارشـگر   غيرعملياتي نيز تفكيك گردد تا مشخص گردد كـه كـداميك از عمليـات      يدولت
گـري   مثال عمليات تصدي طور  بهد. كننده وجوه عمومي و كداميك مولد وجوه عمومي هستن مصرف

كـه عمليـات آموزشـي و      حـالي   اند مولد درآمد عمومي باشد. درتو ميتوليد و توزيع برق  جمله  از
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اند در شناسـايي مراكـز هزينـه و    تو ميكننده وجوه باشد كه اين تفكيك  مصرف است  ممكندرماني 
  . ده باشدكنن كمكمرتبط با تخصيص منابع  يها يگير درآمد دولت و تصميم

نشـده   يافتـه و وصـول    شناسايي درآمدهاي تحقق  عدم به  منجرتعريف درآمد با ديدگاه نقدي   . 4
ـ  مي آنها و عدم پيگيري مناسبپنهان ماندن مطالبات دولت  به  منجركه نهايتاً  شود مي دولت ردد. از گ

آن دوره،  ي وصول شده در هـر دوره بـه عنـوان درآمـد    ها تطرفي احتساب مطالبات و پيش درياف
  زد.سا مي ارزيابي عملكرد هر دوره مالي را نيز مخدوش

قانون  12(ماده  اند منابع ديده شده عنوان  به قرضه  اوراقوام و  جمله  ازاعتبار تأمين  ساير منابع  . 5
 عنـوان   بـه آنهـا   كه اين وجوه تعهدات دولت هستند و عـدم افشـاي    حالي  در محاسبات عمومي).

  فيت گزارشهاي مالي دولت را مخدوش سازد.ي بلندمدت شفاها يبده

تحـت  ديـدگاه نقـدي    علت  بهبرگشتي از سالهاي قبل  قانون محاسبات عمومي 12طبق ماده   . 6
بخشي اين ارقام  در مبناي تعهديكه   حالي  در ،شده است طبقه بندي دوره جاريساير منابع سرفصل 

  .ي قبل استها هخالص ايجاد شده در دورارزش  از

قطعي بـه   طور  بهيي كه ها تهزينه عبارتست از پرداخ قانون محاسبات عمومي 23ق ماده بط   . 7
يا عناوين مشابه بـا رعايـت قـوانين و مقـررات صـورت       كمك عنوان  تحتتعهد يا  قبال  درذينفع 

طبق اين تعريف شناخت هزينه در درجه اول منوط به پرداخت است كه نشانگر مبناي نقدي  يرد.گ مي
ي غير قطعي از جمله پيش ها تپرداخدهد  مي دوم شناخت هزينه قطعيت است كه نشان است. معيار

ردد. معيـار  گ مي كه به نوعي تعديل مبناي نقدي محسوبشود  نمي پرداخت يا تنخواه هزينه محسوب
يي از جمله استهالك يـا مطالبـات مشـكوك    ها ههزيناين  بنابر .سوم شناخت هزينه ايجاد تعهد است

حاصـل  نبايد شناسايي و گزارش گردد كـه در واقـع    ،نه معامله است و حاصل رويدادالوصول كه 
همين يك قانون كـافي  اين  بنابراست.  به جاي اقتصادي معيار اندازه گيري جريان منابع مالي تاكيد بر

ي تحقق يافتـه و  ها هكه شامل هزين(است تا نتوان بهاي تمام شده كامل خدمات و كاالهاي دولتي را 
  زي عملياتي محاسبه نمود.ري بودجه جهت تهيه، )ي استهالك و غيره استها هينهز

بر بازگشت هرگونه وجـه مصـرف نشـده بـه خزانـه        قانون محاسبات عمومي مبني 63ماده .   . 8
 هرگونـه طبق آن ايجاد  كه  چرااند با مبناي تعهدي ناسازگار باشد تو مياز مواد قانوني است كه   يكي

ايجاد تعهد براي سالهاي بعد  چه  اگربا اين وجود  مالي آينده منتفي است.  در سال پرداخت  قابلتعهد 
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مواردي گريزناپذير در اعتبارات عمرانـي و  همان قانون  93و 8اد وعمالً طبق مولي  غيرقانوني است،
اين  مبناي تعهدي از  استفاده صورت  دراين  بنابر ردد.گ مي ايجاد تعهد به  منجراي وجود دارد كه  هزينه
مالي و نهايتاً   يها تشفافيت بيشتر صور به  منجر خود  نوبه  بهكه  شود مي شناسايي و گزارش ها يبده

حاضر ديون بالمحـل از طريـق گزارشـات     حال  درتر خواهد بود.  ريزي منطقي ريزي و بودجه برنامه
لي ايـن فراينـد   مـا   يها تدر صور ها يكه با ارائه بده  حالي  ردد. درگ مي بيني آماري دستگاهها پيش

  تر و مستندتر خواهد گرديد. منطقي

تـأمين   اعتبارات به دو بخش جاري و عمراني تفكيك شده است. اعتبـارات جـاري، جهـت     . 9
اعتبـارات عمرانـي    وي اقتصـادي و اجتمـاعي   ها تهاي جاري دولت و نگهداشت سطح فعالي هزينه

، اعتبـارات جـاري بـا اعتبـارات     1380 (از سال شود مي بيني اجراي طرحهاي عمراني پيش منظور  به
. ايـن طبقـه   ي تغيير نام داده اسـت) ا سرمايهي ها يهزينه و اعتبارات عمراني به اعتبارات تملك داراي

  است.ي ا سرمايهي جاري و ها هبندي يك قدم سودمند در تمايز ميان هزين

استفاده از د كه نشانگر لزوم خور به چشم ميها  ههزين در كناراعتبارات  ،يدر تمامي مواد قانون  . 10
. ايـن  باشـد  مـي  هـا  ههزين مورد  در خصوص  بهبودجه مصوب  كنترل منظور  بهاي  حسابداري بودجه

ي مثبت حسابداري دولتي فعلـي ايـران باشـد كـه بايسـتي در اسـتانداردهاي       ها ياند از ويژگتو مي
دي بودن حسابداري نيز هرگونه تعه صورت  درحسابداري آتي نيز تداوم يابد. البته الزم به ذكر است 

  تعهدي بايستي طبق مواد قانوني موجود ايجاد و گزارش گردد.

اوالً مبناي نقدي حسابداري در قانون  ،يا سرمايهاي و  بندي دوگانه اعتبارات به هزينه طبق طبقه  . 11
زينه و مابقي در در اعتبارات ه ،محصول با  مرتبطهاي  بندي برخي از هزينه تصريح گرديده، ثانياً طبقه

 با  مرتبطو گزارش جامع از مخارج  ها هطرحها و پروژ شده  تمام  بهايعمالً محاسبه  ،اعتبارات عمراني
  .ساخته استمخدوش و پاسخگويي عملياتي را غيرممكن را ها  اين هزينه

، قرضـه   اوراقدريافـت وام، انتشـار    قانون محاسبات عمـومي  19طبق تعريف تعهد در ماده   . 12
و وصول اين منابع صرفاً در گروه سـاير منـابع    شوند نمي تعهد محسوب ،دريافت درآمد و غيره پيش

  گردد. مينگزارش آنها  هتعهدات همراثبت و 

وامهـا  حتي پرداخت اقسـاط و اصـل    ق م ع هرگونه پرداخت 23طبق تعريف هزينه در ماده   . 13
 نـوع   هـر ظـيم و تعـاريف علمـي هزينـه     كه طبق تعريف قـانون تن   حالي  گردد. در هزينه قلمداد مي
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 هزينـه محسـوب نمـودن   اسـت. بنـابراين   هزينه  ي مستمرها تفعالي از  حاصلخالص  ارزش  كاهش
ي بلند مدت ها يريز اند در برنامهتو مي پرداخت اصل و فرع وامها كه نوعي بازپرداخت تعهدات است

  .نمايداشكال ايجاد منابع مالي 

  نظارت و كنترل
  ارائه شده است. 5 -3مرتبط با نظارت و كنترل در حسابداري دولتي ايران در جدول  برخي از قوانين

  

  : قوانين مرتبط با كنترل و نظارت در قوانين كشور ايران5-3جدول 
 وزارت تشـــكيل قـــانون

 دارايـي  و اقتصـادي  امور
  1353.4.24 مصوب 

 اجـراي  و تنظـيم  و مـالي  يهـا  تسياس برنامه اجراي و مالي امور در هماهنگي ايجاد و كشور مالي و اقتصادي يها تسياس تنظيم منظور به - 1 ماده 
  .شود مي تشكيل دارايي امور و اقتصادي امور وزارت خارجي كشورهاي با مشترك گذاريهاي سرمايه و اقتصادي همكاريهاي  برنامه

 و وزيـر  بـه  دارايـي  وزارت تعهـدات  و دارايـي  اعتبـارات،  اركنـان، ك سازمان، دارايي، وزارت و وزير يها تمسئولي اختيارات، وظائف، كليه - 2 ماده 
  .شود مي واگذار دارايي و اقتصادي امور وزارت

 اسـتاني  واحـدهاي  و مركـز  در اقتصـاد  وزارت تعهـدات  و دارايـي  اعتبـارات،  كاركنـان،  سازمان، اقتصاد، وزارت و وزير اختيارات وظايف، - 3 ماده 
 تـاريخ  از مـاه  شـش  طـرف  بازرگـاني  وزارت و معـادن  و صـنايع  وزارت و دارايـي  و اقتصـادي  امور وزارت قانوني هدفهاي به توجه با شهرستاني و

 وزيـر  اختيارات و وظايف مورد در. شود مي تقسيم بازرگاني وزارت و معادن و صنايع وزارت دارايي، و اقتصادي امور وزارت بين قانون اين تصويب
  .شد خواهد عمل ترتيب همين به نيز مملكتي مقررات و انينقو ساير در مندرج اقتصاد وزارت و
 ايـن  بـه  توجـه  با و قانوني شوراهاي و دولتي سازمانهاي و ها تشرك عمومي مجامع و امناء يها تهيأ در دارايي و اقتصاد وزراي عضويت - 4 ماده 

 بـه  مـورد  حسـب  وزيران هيأت تصويب با دارايي و اقتصادي امور وزير پيشنهاد به بازرگاني وزارت و معادن و صنايع وزارت تشكيل قوانين و قانون
  .شود مي واگذار بازرگاني وزير يا و معادن و صنايع وزير يا دارايي و اقتصادي امور وزراي از يكي عهده

 اقتصـادي  امـور  وزارت بـه  تهوابس ايران فني و اقتصادي كمكهاي و گذاري سرمايه سازمان نام با خارجي هاي سرمايه حمايت و جلب مركز - 5 ماده 
 به فني و اقتصادي كمكهاي همچنين و خارج در ايران گذاريهاي سرمايه و ايران در خارجي گذاريهاي سرمايه به مربوط امور كليه.بود خواهد دارايي و

  .شود مي متمركز سازمان اين در خارجي كشورهاي
 و گـذاري  سـرمايه  سـازمان  اساسـنامه  قـانون  ايـن  تصـويب  تـاريخ  از مـاه  شـش  ظـرف  اسـت  مكلـف  دارايـي  و اقتصـادي  امور وزارت - 1 تبصره 

  .نمايد تقديم مجلسين مربوط كميسيونهاي تصويب براي كشور استخدامي و اداري امور سازمان تأييد با و تهيه را ايران فني و اقتصادي كمكهاي
 مؤسسـات  بـه  مربـوط  اساسـنامه  و تأسـيس  بازرگـاني  و مـالي  يهـا  تشرك يا مؤسسات خود قانوني وظائف اجراي در تواند مي سازمان - 2 تبصره 
  .نمايد تقديم مجلسين مربوط كميسيونهاي به تصويب براي كشور استخدامي و اداري امور سازمان تأييد از پس را مزبور يها تشرك و
 تأييـد  از پـس  نمـوده،  تهيـه  كشـوري  اسـتخدام  ونقـان  8 مـاده  2 تبصـره  اساس بر را خود تفصيلي سازمان دارايي و اقتصادي امور وزارت - 6 ماده 

  .گذارد مي اجراء به موقع به كشور استخدامي و اداري امور سازمان
قانون محاسبات  31ماده  

  عمومي
نظارت و تأمين  ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت به منظور اعمال

مؤسسـات و   ي دولتـي و دسـتگاههاي اجرايـي محلـي و    ها تها و مؤسسات و شرك ماهنگي الزم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانهه
  شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت: نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي

  و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها.نظارت بر امور مالي و محاسباتي  - 1

  نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي. - 2

  ها و اوراق بهادار. نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده - 3

  نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور. - 4

  دهد. ساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام ميذيح - 1تبصره  

دارند،  مي اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت 5ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  - 2تبصره  
  با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

قانون محاسبات  36ماده  
  عمومي

صالحيت در مـواردي   عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد
اين قـانون   31ماده  موضوعي ها تنامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئولي كه به موجب آيين
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  شود. توسط ذيحساب به او محول مي

ي هـا  تكار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظـايف قـانوني خـود و يـا مأموريـ      
گردان دريافتي در حكم عامـل ذيحسـاب    ت مربوط به واريز تنخواهباشند از لحاظ مقررا گردان پرداخت از ذيحساب مي مجاز به دريافت تنخواه محوله

  .شوند مي محسوب

قانون محاسبات  52ماده  
  عمومي

  آمد. ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد پرداخت هزينه 

قانون محاسبات  82ماده  
  عمومي

  اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها به شرح زير خواهد بود: 83تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 

از  ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خـارج  در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه -الف  
اون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگـر از كاركنـان خبـره و متعهـد     مركز، مع
  به انتخاب وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط. دولت

ا و مؤسسـات دولتـي، اسـتاندار يـا نماينـده او و بـاالترين       ه در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه -ب 
  دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوط در مركز استان مقام

ساير  در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسالمي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ديوان محاسبات كشور و -ج 
باشند به جـاي نماينـده وزيـر بـه ترتيـب نماينـده شـوراي         ها نمي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه صورت مستقل اداره مي مؤسسات دولتي كه به

قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و نماينده رييس ديـوان محاسـبات كشـور و نماينـده بـاالترين مقـام        عالي
  هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود. اجرايي ذيربط در دستگاه

  در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و باالترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط. -د  

و ذيحسـاب مربـوط و يـك نفـر بـه      ي دولتي، مـدير عامـل و يـا بـاالترين مقـام اجرايـي       ها تدر مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شرك -ه 
  مجمع عمومي. انتخاب

دارنـد در صـورتي كـه بـه موجـب       در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مـادام كـه از محـل درآمـد عمـومي وجهـي دريافـت مـي         -و  
ان مربوط و در صـورتي كـه فاقـد شـورا يـا      شوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا ارك مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي مقررات

  باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب باالترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه. مي اركان مشابه

  
، طبق قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايـي  شود مي همانطور كه در جدول فوق مشاهده

كننـده و   ت عمومي، اين وزارتخانه هماهنگ) قانون اساسي و قانون محاسبا1353(مصوب تيرماه 
مسئول حسن اجراي امور مالي، نظارت مالي، نظارت بر حساب امـوال دولتـي، طـرح و تنظـيم     

گـذار   . و قانونباشد مي سيستم حسابداري و تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه كل كشور
ذيحساب و معـاون او را بـه ايـن    ، وظيفه نصب و عزل ها تبه اين مسئولي ابزار دستيابي عنوان به

باالترين مقام مالي  عنوان به، ذيحساب و ساير قوانين 31طبق ماده  وزارتخانه محول نموده است.
وزارت دارايي نشانگر نظـارت   طرف ازمالي است و انتصاب وي  يها تدولت مسئول تهيه صور
 وجـود  عـدم ارج و به حاكميت بودجـه و قـوانين بـر مخـ     توجه باولي  ضمني بر مخارج است.

حقوقدان بـوده  از آنكه نيازمند دانش حسابداري باشند،  استانداردهاي حسابداري ذيحسابان بيش
  و به قوانين مسلط هستند. 
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مأموري است كه بـا موافقـت ذيحسـاب     قانون محاسبات عمومي، عامل ذيحساب 36طبق ماده 
انجـام   جهـت ايـن عـاملين    اقـع و در. شود مي اين قانون به او محول 31ماده  از وظايف بخشي

و مدارك مثبته هزينه را به ذيحسـابي تحويـل   كنند  مي از ذيحسابي تنخواه دريافتوظايف خود 
كه همان مراكز عملياتي دولت هستند، از  عاملين حوزه عمل اينكه  ي استحال ردهند. اين د مي

بـه تنهـايي   آنها  يها تو پرداخ ها تدريافمهمترين مراكز مسئوليت هر ذيحسابي است و گزارش 
واحـدهاي گزارشـگر منفـرد     عنوان بهباشد و ضروري است اين عاملها  نميآنها  گوياي عملكرد

مالي تلفيقي از اين عاملهـا و   يها تصور واقع درمالي جداگانه تهيه و هر ذيحسابي  يها تصور
  خود ستاد ذيحسابي تهيه نمايد.

قـانون محاسـبات    52تعريف مراحل خرج در ماده از ابزارهاي نظارتي يا كنترلهاي داخلي  ييك
اعتبار مصوب و ابالغ شده به دستگاههاي اجرايـي كشـور طـي    عمومي است. به اين ترتيب كه 

بايـد بـه    هزينه، و ه، درخواست وجحواله، سجيلت، تعهد، اعتبارتأمين  ،تشخيص هفتگانهمراحل 
تشـخيص   اند. ه) تعريف شد3-3ل قانون فوق (جدو 22تا  17مصرف برسد. اين مراحل در مواد 

همان دستور خرجـي   واقع دراست.  ها تمعناي تعيين و انتخاب كاال و خدمات و ساير پرداخ به
اعتبـار  تـأمين   يد.نما مي هزينه كتباً اعالم نوع هر مورد دراست كه باالترين مقام دستگاه اجرايي 

 از قبلكه  به هزينه معين است يافته از اعتبار مصوب و تخصيص معناي اختصاص دادن بخشي به
اعتبـار  تأمين  از پس واقع درايجاد هرگونه تعهد بر ذمه دولت بايد توسط ذيحسابي منظور شود. 

دستگاه اجرايي مجاز به هزينه و ايجاد تعهد است. پس بايستي ميزان دين محقق و مسجل شده و 
قوانين و مقـررات   با انطباقبته و كفايت مدارك مث نظر ازسند هزينه تنظيم گردد. اين سند هزينه 

مقامات مجاز دستگاه اجرايـي  . نهايتاً شود مي مورد رسيدگي قرار گرفته و ممهور به مهر رسيدگي
 براي تأديه تعهدات و بدهي كتباً حواله يا اجازه پرداخت را عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر

سـپس   .گيـرد  كامل خـرج قـرار مـي   جريان  خرج دردهنده  ترتيب مقام تشخيص و بدينكنند  مي
خزانـه   عهده بهدرخواست وجهي  ها تهاي صادره و ساير پرداخ ذيحساب جهت پرداخت حواله

كمك يا عناوين مشابه بـا   عنوان تحتتعهد يا  قبال دربه ذينفع  ها تو نهايتاً پرداخ كند ميصادر 
  تنباط است:آنچه از مراحل خرج قابل اسگيرد.  رعايت قوانين و مقررات صورت مي
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به اين معنا كه هر خرجي يك اصل مسلم در حسابداري دولتي ايران است. اي  حسابداري بودجه  . 1
ابـزار اعمـال حسـابداري     حتماً بايستي در تطابق كامل با قانون بودجه سـاالنه انجـام پـذيرد.   

  .باشد مي اعتبارتأمين  نيز سيستماي  هبودج

محـول  ذيحسابي در قوانين پيش بيني و مسئوليت آن به نظارت ضمن خرج كنترلهاي داخلي و   . 2
  .شده است

و نه استانداردهاي حسابداري  اي در رعايت كامل مقررات مالي و بودجهبايد تنظيم اسناد هزينه   . 3
  .صورت پذيرد

  سرمايه ايي ها ياموال و داراي
  ده است.ارائه ش 6 -3برخي قوانين مرتبط با اموال جمهوري اسالمي ايران در جدول 

  

  ي سرمايه ايها ي: قوانين مرتبط با دارائ6 -3جدول 
ــاده   ــانون  34م ق

ــبات  محاســــــ
  عمومي

مؤسسه ذيـربط بـه ايـن     امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حكم وزارتخانه يا
تحت ابوابجمعي، به عهده او  ول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كاالهايسمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تح

و غير منقول با رعايـت مقـررات    ي امين اموال در مورد اموال منقولها تنامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئولي شود. آيين واگذار مي
  رسد. ور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مياين قانون از طرف وزارت ام

–مكـرر   71ماده  

قانون محاسـبات  
  عمومي  

گونه  ي دولتي اينها تگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شرك ها و مؤسسات دولتي اهداء مي به وزارتخانه هدايايي كه به طور غيرنقدي ...........
ره) هـداياي خـاص    حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خمينـي (  صولموارد را بايد طبق ا

 ره) بـه مصـرف خواهـد    كننده هدف خود را اعالم نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خمينـي (  چنانچه اهداء شود و تلقي مي
  رسيد.

  
از وظـايف   قانون محاسبات عمومي يكـي  31، طبق ماده شدمشاهده 6-2همانطور كه در جدول 

قانون نيز  34است. در ماده  نظارت بر اموال مذكورو نگاهداري حساب و اموال دولتي ذيحساب 
) مسـئول حراسـت و تحويـل و    شـود  مي امين اموال (كه توسط ذيحسابي به اين سمت منصوب

وزارت امور  يم حسابهاي اموال و اوراق بهادار و كاالهاي تحت ابواب جمعي است.تحول و تنظ
،  هـا  هدستور العمل حسابداري اموال منقول غير مصرفي در وزارتخان 1385در دي ماه  ،اقتصادي

قانون محاسبات  128را در اجراي ماده ي ا سرمايه يها يموسسات دولتي و طرحهاي تملك دارائ
اين دسـتور العمـل شـامل سرفصـل حسـابها، ثبـت عمليـات        غ نموده است.ابالعمومي كشور 

حسابداري اموال منقول و غير مصرفي در دفاتر و صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه، نهائي 
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است كه به تائيد ديوان محاسـبات  ي ا سرمايهي ها يو صورت وضعيت مالي طرحهاي تملك دارائ
از سرفصل حسابهاي دارائي ثابـت و امـوال   بايد  برداركشور رسيده است. درضمن دستگاه بهره 

بـراي ثبـت امـوال غيـر      )تائيد و ابالغ گرديده است 1381 سال كه در(جمهوري اسالمي ايران 
و عاملين ذيحساب نيز بايستي حساب اموال منقول غير مصرفي تحـويلي  كند استفاده خود منقول 

ر دفـاتر و حسـابهاي واحـدهاي تابعـه را بـر      به واحدهاي تابعه را بر اساس دستورالعمل فوق د
  نگهداري و ارائه نمايند . )31/2/1375مورخ مربوطه (اساس دستورالعمل 

داراي نواقص  حال حاضردر آن  و گزارشگريي ثابت ها يداراينگهداري حساب سيستم  در كل
  زير است:

 طـور   بـه د. بلكه گرد مينمالي گزارشگري   يها تاز سيستم حسابداري جدا است و در صور  . 1
و شامل سيستم ثبت  شدهيكطرفه ثبت و نگهداري  طور  بهدر اصل  .شود مي آماري ثبت و نگهداري

  باشد. و محاسبه استهالك نمي طرفه  دو

و در كـل روشـهاي ارزيـابي    شود  نمي ي افزودهيدارا شده  تمام  بهايي به ا سرمايههاي  هزينه  . 2
گـردد. اعتبـارات تملـك     ريال در گزارشـها مـنعكس نمـي   به آنها  مشخص نبوده و ارزش ها يارايد

گذاري ثابت) شامل طرحها (انتفاعي، غيرانتفاعي و مطالبات)  اي (عمراني يا سرمايه ي سرمايهها يداراي
  .شوند مي طرحهاي ملي و استاني تقسيم همحل استفاده ب نظر  ازها است كه  و پروژه

 كه ادغـام  باشد مي توأماي  اي و سرمايه حكام هزينهها طرحهاي تملك شامل ا بسياري از پروژه  . 3
ي ثابـت منافـات   هـا  يداراي شده  تمام  بهايمفهوم  با اي ي سرمايهها يتحت سرفصل تملك دارايآنها 

اي بـه   عتبـارات هزينـه  كه تحت سرفصـل ا اي  هسرمايدارد و همچنين عدم احتساب برخي از اقالم 
 چه  اگرگردد.  ي يك پروژه در يك سرفصل مشترك ميها عدم تجميع هزينه به  منجررسد  مصرف مي

ي ثابت، ثبت عمليات حسابداري لحاظ گرديده است ولي ها يدر دستورالعمل جديد حسابداري داراي
بيني  ي ثابت قبلي دستورالعملي پيشها يو داراي 1381سال  از  قبلجريان تكميل   ي درها يبراي داراي

  نشده است.

ـ   ريزي كشور و تغيير نظام طبقـه  تار بودجه، اصالح ساخ1381در سال   .4 و  هـا  تبنـدي درياف
، گرديدمشاهده  3-3در جدول  كه همانطوري دولت اين قانون تهيه و تصويب گرديد. ها تپرداخ

اي بـوده   بر رويكرد ترازنامه  تعاريف دارايي، درآمد، هزينه و ارزش خالص در قانون تنظيم مبتني
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با يك ديدگاه تعهـدي و   رگذا تلويحي قانون طور بهاست. لذا  ها يبر تعريف داراي  كه خود مبتني
ي ثابت اين قانون را تهيه و ابالغ نموده است كـه بـا   ها يداراي مورد در طرفه دوحسابداري ثبت 

  دارد.قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي تضاد 

  اصول و موازين حسابداري دولتي در ايران
، از مؤسسـات كه در امر تهيه و تنظيم و ارائه حساب توسـط   ودش مي موازين حسابداري موجب

در عمليات حسـابداري   يري گردد و همواره يك چارچوب كلياعمال ذوق و سليقه فردي جلوگ
حسابداران قرار گيرد. گرچه در وضعيت فعلي مجموعه مستندي از اصول حسـابداري   نظر مورد

ان تـو  مـي )1389(حسيني عراقـي و آقـالو   ات با بررسي ادبيولي  دولتي كشور منتشر نشده است
  اصول زير را براي حسابداري دولتي ايران برشمرد:

  لف. اصل تفكيك اقالم ثابتا
تفكيـك   يك از دسـتگاههاي اجرايـي بـه    به بعد اعتبارات هر 1381بندي نوين از سال  در بودجه

تمام دسـتگاههاي   گردد. طبق اين اصل هفت فصل در هر سال تهيه مي قالب درجاري و عمراني 
گذار تصويب نموده اسـت، بـه مصـرف     اجرايي موظفند كه اعتبارات خود را به شكلي كه قانون

قـانوني   ، الزامهاي مصوب برنامه قالب درصول هزينه ند. بنابراين رعايت مصرف تا سقف فبرسان
به  توجه با چه اگرطرفي دستگاه اجازه جابجايي اعتبار از فصلي به فصل ديگر را ندارد.  است. از

و برنامـه  قانون تنظيم افـزايش اعتبـار هـر فصـل      79ماده  موجب بهپذيري بودجه  اصل انعطاف
  تأييد سازمان مديريت مجاز است. با% 30ها حداكثر تا  كاهش ديگر فصلها و برنامه محل از

 قانون اساسـي مربـوط   55ي ثابت كه تا حدودي به اصل ها يهدف از رعايت اصل تفكيك داراي
بودجـه   كنتـرل و نظارت در مخارج دولت طبق بودجه است و صرفاً جنبه  كنترلاساساً  ،شود مي

  ديوان محاسبات است. عهده بهدارد و مسئوليت نظارت بر اين اصل 

  ب . اصل حسابهاي مستقل براي وجوه مستقل
 يكـديگر داراي شـرايط زيـر باشـند، تشـكيل گـروه       بـه  مربوطي مالي ها تفعالي كه صورتي در

  زد.سا مي حسابهاي مستقل براي وجوه مستقل را ضروري
  شوند.تأمين  از منبع مالي خاصي  الف.
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  مجموعه حسابهاي جداگانه با سرفصلهاي مجزا در دفاتر ثبت و نگهداري شود. صورت  به  .  ب
  موازنه برقرار باشد. هم، به  مربوطهمواره بين گروه حسابهاي   .  ج
  ير گروهها نباشد.منابع مربوط قابل مصرف در سا  .  د

مالي، افزايش ضـريب   يها تتحليل صور و هدف از نگاهداري حساب مستقل سهولت در تجزيه
 بايست فقـط  و مي شوند ميتأمين  صيخا منظور بهاي و تفكيك حسابهايي است كه  بودجه كنترل

اي وجـود حسـاب مسـتقل     در چارچوب اصل حسابداري بودجه در آن راستا به مصرف برسند.
  خرج باشد. از پسي ها يمحدود و جوابگويي رسيدگآنها  كه تعداد شرطي  البته به ،است دسودمن

  پ . اصل عدم سود و زيان
عمـومي معيـار ارزيـابي     در بخـش سود معيار عملكرد در واحدهاي بخش خصوصي است ولي 

در است نه سود يـا زيـان دسـتگاه. حتـي     آنها  شده پيش تعيين عملكرد ، ميزان نيل به اهداف از
اسـتهالك   ،كننـد   مي ي دولتي كه از روشهاي تعهدي استفاده و سود و زيان را گزارشها تشرك

  ندارد.آنها  و سود يا زيان اهميتي در ارزيابي عملكرد نشده محاسبه

  ت . اصل تقدم قوانين و مقررات بر استانداردهاي حسابداري
 واسـطه  بـه در ايـران  لـي  و جريـان اسـت   اين اصل در تمامي كشورها كم و بـيش در  چه اگر
مـالك عمـل در حسـابداري دولتـي      ،عمومي حسابداري بخشخاص استانداردهاي  وجود عدم

ين و مقررات مالي و محاسباتي است و اصول پذيرفته شده حسابداري مـورد اسـتفاده   صرفاً قوان
  قرار نميگيرد.

  وجود حساب سرمايه ث . اصل عدم
طريق گـروه حسـابهاي    وجود ندارد و اصل توازن ازدر حسابداري دولتي ايران حساب سرمايه 

. در شـود  مـي  جاي سرمايه برقـرار  طريق جايگزين كردن حساب مازاد به مستقل با يكديگر يا از
سـرمايه،   شـده اسـت ولـي صـاحبان     بينـي  حساب سرمايه پـيش  چه اگري دولتي نيز ها تشرك

  .ي حقوقي دولتي هستندها تشخصي
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  به ايجاد تعهداعتبار تأمين  ج . اصل تقدم
باشـد.   پـيش بينـي شـده   تعهـد بايـد اعتبـار الزم     نـوع  هـر ايجاد  از قبل ،در حسابداري دولتي

 از قبـل  خرجغيرقانوني است. لذا تمامي مجوزهاي  ،ين بر ذمه دولتصورت ايجاد د اين غير در
ي نيـز  تعهدي بودن حسابدار صورت درالبته  اعتبار شود.تأمين  توسط ذيحسابي ايجاد تعهد بايد

هر سازمان بزرگي چه خصوصي و چه دولتي از ضرورت  كه چرا ،چنين اصلي حاكم خواهد بود
راستاي اهداف خود مديريت نموده و تعهد غيرقابل پرداخت ايجاد  ها را در است كه تمامي هزينه

  نكند.

  اي چ . اصل حسابداري بودجه
بندي با بودجـه   بندي و تقسيم قهاين اصل عمليات حسابداري دولتي بايد در اصطالحات، طب قطب

  بل ارزيابي باشد.اقبودجه  طبق برمصوب مرتبط باشد تا پيشرفت كارها 

  ح . اصل تقدم روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي
 كـه  . بـه ايـن علـت   شود مي مالي يها تافزايش شفافيت صور به منجرروش تعهدي  از استفاده

تأمين  فته و درآمدهاي در شرف وصول در كنار منابعيا هاي تحقق همواره ميزان تعهدات و هزينه
در ايران اين اصل رعايت نشده و همچنان از مبنـاي  ولي  .شود مي اعتبار و تخصيص اعتبار افشاء

تعهـدي گامهـاي اوليـه    اسـتانداردهاي  راستاي تهيـه   . البته درشود مي شده استفاده نقدي تعديل
  برداشته شده است.

مـالي   ات عمومي ايران تصريح شده است كه كليه اعتبارات تا آخر سالقانون محاسب 63در ماده 
اي هـر سـال    ي اعتبارات هزينه قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده

عتقد ) م24ص-89ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. حسيني عراقي ( بايد تا دهم ارديبهشت
اسـت  د قانوني موا جمله ازنقدي بوده و  روش بههداري حساب از نگا ه حاكيدمااست كه اين 

. وي همچنـين معتقـد   شـوند  مي تعهدي روش بهكه مانع طرح و تنظيم سيستم حسابداري دولتي 
 مرحلـه  بهپرداخت در همان سالي كه  بر اينكه پيش قانون محاسبات عمومي مبني 102است ماده 
شده قطع همان سال محسوب  حساب  به شود مي هالحساب در سالي كه تصفي رسد و علي تعهد مي

بر روش نقدي  نيز دال، شود مي نظورمحساب عملكرد ساالنه بودجه جمعاً و صرفاً  صورت درو 
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است و با وجود چنين موانع قانوني، طرح سيستم حسابداري تعهدي وجاهـت قـانوني نخواهـد    
  داشت.

  بودجه ريزي
ه اصلي دولت كه توسـط مجموعـه دسـتگاههاي    حاضر بودجه كل دولت به چهار وظيف حال در

امـور عمـومي، امـور     عبارتند از ه. اين چهار طبقيابد اختصاص مي، شود مي اجرايي كشور انجام
 بـر  عـالوه  1380برخـي سـالها ماننـد سـال      دفاع ملي، امور اجتماعي و امور اقتصادي. البته در

شده وامهـا و بازپرداخـت    ود تضمينالذكر اعتبارات رديفهاي متفرقه كارمزد و س گروههاي فوق
بايسـت   كه كليه عمليات مي حالي گردد. در نيز منظور مي ها تپرداخ وامها، پرداخت ديون و پيش

يك از دستگاههاي  اي مبناي برآورد هزينه هر در بودجه برنامه در چهار گروه فوق خالصه گردد.
ترتيـب مـديران    . بـدين شـود  مـي  بيني حجم وظايف برنامه در هر دستگاه پيش حسب براجرايي 

گيرنـد و ايـن    و طرحهاي خود قرار مـي  ها تفعالي به مربوطجريان حجم اعتبارات  دستگاهها در
ايـن روش محاسـبه   ولـي   .شـود  مـي  و نظارت آنان كنترلافزايش ضريب اعمال  به منجرآگاهي 

دولـت مشـخص   توسـط   شده ارائهواحد كاال و خدمات  شده تمام بهايدقيق نبوده و اعتبارات 
زي عملياتي مطرح شده است كه قوانين مرتبط ري بودجه به همين علت در سالهاي اخير گردد. نمي

  در جدول زير ارائه شده است.

  زي عملياتيري بودجه :قوانين مرتبط با7-3جدول 
ــانون  23بنــد ب تبصــره  ق

  1381بودجه 
نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كـردن بودجـه اصـالح نظـام بـرآورد      سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي اصالح 

مسـتلزم  آنهـا   و سازمانهايي كه شمول قوانين ومقررات عمـومي بـر   ها تبراي تمام دستگاههاي اجرائي و شرك 1382براي سال  ها هدرآمدها و هزين
  ئي كه صورت مي گيرد انجام دهد.ها تنياز دستگاهها و فعاليرا براساس  ها هذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزين

ــره   ــد ز تبص ــانون  23بن ق
  1383بودجه 

نسبت بـه عمليـاتي كـردن بودجـه، اصـالح نظـام بـرآورد         نويسي بودجه ريزي كشور موظف است در راستاي اصالح نظام سازمان مديريت و برنامه
مستلزم ذكـر  آنها  بر مقررات عمومي و سازمانهائي كه شمول قوانين و ها تههاي اجرائي و شركبراي تمام دستگا1384براي سال  ها درآمدها و هزينه

  گيرد، انجام دهد. ئي كه صورت ميها تها را براساس نياز دستگاهها و فعالي هزينه مربوط به يا تصريح نام است اقدام نموده و توزيع اعتبارات
ــاده  ــه   138م ــانون برنام ق

ــعه   ــارم توس ــل  -چه فص
وازدهم: نوسازي دولت و د

  ارتقاي اثربخشي حاكميت

  

ريـزي از روش موجـود بـه روش     ربط به منظور اصالح نظام بودجـه  هاي ذي ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاه سازمان مديريت و برنامه
 امه چهارم انجام دهد:هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برن

  نمايند. هاي اجرايي ارائه مي الف: شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي كه دستگاه
  و خدمات، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص. ها تب: تعيين قيمت تمام شده فعالي

  و خدمات و قيمت تمام شده آن. ها تج: تنظيم اليحه بودجه ساالنه بر اساس حجم فعالي
  و متناسب با قيمت تمام شده آن. ها تتخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعالي د:

ريـزي و نظـارت، سـازمان مـذكور      ريزي كشور و تقويت نظام برنامه به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه -1تبصره
وي انساني، روشها و فناوري اداري خود، ترتيبـي اتخـاذ نمايـد تـا بـا سـازماني كوچـك،        موظف است ضمن اصالح ساختار سازمان، مديريت نير

  كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد. منعطف، كارا و اثربخش و به
وايح الزم براي اصالح قوانين و مقررات مـالي، اداري و اسـتخدامي و   الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه ل سازمان فوق -2تبصره
  ريزي كشور اقدام نمايد به نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد. بودجه



 

 76

  رسد. يزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي ر نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه هـ: آيين
ــاده  ــه   144م ــانون برنام ق

  چهارم توسعه
وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و  اند، به منظور افزايش كارايي و بهره هاي اجرايي موظف كليه دستگاه

نمـودن تخصـيص منـابع، بـر اسـاس       اعطاي اختيارات الزم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود بـه صـورت مسـتقل و هدفمنـد    
و خـدماتي كـه    ها تريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعالي دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه

ي)، بـر اسـاس كميـت و كيفيـت     قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و ادار
 ربط اجرا نمايند. ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات الزم به مديران ذي محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه

جـايي فصـول و    بت بـه جابـه  شـود، حسـب نيـاز نسـ     نمايند، اجازه داده مـي  هايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي به دستگاه
هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاي كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت  التفاوت هزينه هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه برنامه

سـنواتي در اختيارواحـدها قـرار     ربط نمايند. اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي
  گردد. گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي مي

ــاده  ــه   219م ــانون برنام ق

  پنجم توسعه
وش هاي الزم را بـراي تهيـه بودجـه بـه ر     دوم برنامه به تدريج زمينه ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال به منظور استقرار نظام بودجه

تهيه، تدوين و تقديم مجلس شـوراي   دستگاههاي اجرائي فراهم آورد به نحوي كه اليحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور عملياتي در كليه
 مي كلي برنامه پنجم و استقرار نظـا ها ت) سياس32شود. همچنين در اجراي بند ( ابالغ مي اسالمي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و

يابد پـس از پرداخـت    مديريت خدمات كشوري اختصاص مي ) قانون16شده موضوع ماده ( ريزي عملياتي، اعتباراتي كه براساس قيمت تمام بودجه
مـالي و معـامالتي و    هـاي  نامه رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس آئين به واحدهاي مربوطه بدون الزام به

شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت  بيني ها و تحقق اهداف پيش هزينه بيني نحوه نظارت بر گردد كه متضمن پيش اري و استخدامي هزينه مياد
  .رسد وزيران مي دارائي به تصويب هيأت اموراقتصادي و

  

درتـدوين  بار  براي اوليني عملياتي ها هاصالح نظام بودجه ريزي و ارتباط هدفمند منابع به برنام
 .) مورد توجه قرار گرفت15ي استراتژيك برنامه سوم توسعه كشور(سياست استراتژيكها تسياس

قانون  1تبصره  "ر"وهمچنين در بند  1381قانون بودجه سال  23تبصره  "ب"به تبع آن در بند 
م در راستاي اصـالح نظـا   يت وبرنامه ريزي كشور موظف گرديد، سازمان مدير1383بودجه سال

درتمامي  ها هنظام برآورد درآمدها و هزيناصالح  ، نسبت به عملياتي كردن بودجه وبودجه نويسي
را براساس نيـاز دسـتگاه و    ها هدستگاههاي اجرايي اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزين

ه قـانون برنامـه چهـارم توسـع     144و 138مواد در انجام دهد.  ،فعاليت هايي كه صورت ميگيرد
به منظور منطقـي نمـودن حجـم و انـدازه      كشور نيز به بيان اهميت اجراي بودجه ريزي عملياتي

اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش  دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه
 است.شده پرداخته غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي 

گيري دقيق عمليـات   ريزي عملياتي الزامي شده است، جهت اندازه بودجه ،ينقوان طبق كه آنجا از
گيري مناسبي انتخاب شـود و از طريـق    ندازهبايست واحد ا مي ،قابل سنجش دستگاههاي اجرايي

سنجش نيـز  عمليات غيرقابل  مورد درو . ها برآورد گردد هزينه واحد هرمحاسبه قيمت تمام شده 
ها را به  ان هزينهتو ميها به واحدهاي عملياتي  گيري مناسب و تجزيه برنامه با انتخاب واحد اندازه

زي عملياتي، بواسطه نياز به اطالعات بهاي ري بودجه الزاماتاين  بنابر تر محاسبه نمود. روشي دقيق
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تمام شده، يكي از داليل اصلي حركت به سمت حسابداري تعهدي در حسابداري دولتـي ايـران   
  .شود مي محسوب

نحوي از انحاء  ارزيابي عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي كه به ،قانون اساسي 55اصل  موجب  به
بنابراين رسيدگي به  .ديوان محاسبات كشور است عهده به ،كنند  مي  بودجه كل كشور استفاده از

گيـرد و عمـالً رسـيدگي     كشور صورت مي لقانون بودجه ك قالب دردفاتر و مدارك ذيحسابها 
  .شود مي اجراي بودجه تكميل از پسو تهيه گزارش نهايي (تفريغ بودجه) در سال  بودجه

  ايران دولت سازماني در بندي طبقه
سـازماني   ي و برونبه دو سطح درون سازماندستگاههاي اجرايي كشور اي  وظايف مالي و بودجه

رايـي توسـط   يك از دستگاههاي اج سازماني در سطح داخلي هر وظايف درونقابل تقسيم است. 
سازماني در سطح كشـور   وظايف برون. شود مي انجامواحد بودجه و  امور ماليدو واحد ستادي، 

تهيه و تنظـيم، اجـرا و    منظور بهتوسط واحدهاي عملياتي (صف) بعضي از دستگاههاي اجرايي 
  .شود مي نظارت بر اجراي بودجه كل كشور انجام

يه و تنظيم بودجه سال آتي دستگاه و پيشنهاد آن به واحد بودجه در هر دستگاه اجرايي مسئول ته
تفكيك هر فعاليـت يـا طـرح     سازمان مديريت است. در مرحله بعد بايستي بودجه تفصيلي را به

هاي الزم را با سازمان مديريت مبادله و سپس به واحدها در ابتداي سال ابالغ  نامه تهيه و موافقت
با بودجه مصـوب و تهيـه و تنظـيم گزارشـهاي      شده جامانهاي  كند. همچنين وظيفه تطبيق هزينه

درخواسـت   منظـور  بـه فصلي از چگونگي مصرف اعتبارات و ارائـه آن بـه سـازمان مـديريت     
  .باشد مي تخصيص اعتبار از وظايف واحد بودجه

بـر   كنتـرل ، نظـارت و  هـا  تبا دريافـت و پرداخـ   رابطه درنقش عامليت خزانه واحد امور مالي 
دارد. معموالً امور  عهده برمحاسباتي و ثبت ارائه مستندات و گزارشهاي مالي را  مالي و عمليات

نظـر   اداره كل امور مـالي و ذيحسـابي يـا ذيحسـابي زيـر      عنوان تحتمالي هر دستگاه اجرايي 
قـانون محاسـبات    31طبق مـاده   و خود ذيحساب شود مي ذيحساب و مدير كل امور مالي اداره

برخـي مـوارد    كـه در  حالي يد درنما مي يس دستگاه اجرايي انجام وظيفهنظر رئ زير بايد عمومي
  .باشد مي نظر معاون اداري و مالي  زير

  ي زير است:ها تهر ذيحسابي معموالً شامل قسم
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  ،واحد رسيدگي مسئول تسجيل  -
  ،اعتبارتأمين  واحد اعتبارات مسئول  -
  ،وجهي ها تواحد دريافت و پرداخت مسئول درخواس  -
و تهيـه و تنظـيم صورتحسـاب     دفترداري و تنظيم حسابها مسئول ثبت اسناد در دفـاتر  واحد  -

  عملكرد،
  ، وواحد اموال  -
  .واحد بازنشستگان و موظفين  -

در واحـدهاي   عامـل ذيحسـاب   عنـوان  تحتاي  نمايندهذيحسابي  است ممكنحسب ضرورت 
  مور تسريع گردد.پرداخت تنخواه به وي انجام ا واسطه بهمستقر نمايد يا  عملياتي
(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياسـت   ريزي اقتصاد، سازمان مديريت و برنامهشوراي 

، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات وظايف مـالي  جمهوري)
ا و نظارت رگذاري، تهيه و تنظيم، اج ه سياستك يطور بهدارند.  عهده برسازماني دولت را  برون

در اين ميان اگر مجموعـه تشـكيالت دولـت را بـه     دارند.  عهده برترتيب  به را بر اجراي بودجه
واحد مالي و ذيحسابي دستگاهها وزارت امور اقتصادي و دارايي به منزله يه نماييم، اي شب مؤسسه

ـ     مي حساب به مؤسسهشعب اين  ن آيد و سازمان حسابرسي و ديـوان محاسـبات حسابرسـان اي
كـه   باشـد  مي داري كل كشور اين وزارتخانه داراي يك معاونت هزينه و خزانه .باشند مي مؤسسه

و  هـا  ياداره كل تحت عناوين خزانه، نظارت بر اجراي بودجه، امور ذيحسـاب  ندينشامل چخود 
 .باشد مي نظارت مالي، تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري، اموال دولتي و اوراق بهادار

. باشـد  مي به دستگاههاي اجراييآنها  اهداف خزانه شامل تمركز وجوه دريافت دولت و پرداخت
داره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشـهاي حسـابداري مسـئول تهيـه و تنظـيم صورتحسـاب       ا

ي حسابداري و نمونـه اسـناد و   ها العملعملكرد بودجه ساالنه كل كشور و طرح و تنظيم دستور
 عنوان تحتي دولتي ها تسازمان حسابرسي بر فعاليت شرك .باشد مي ذيحسابهادفاتر مورد عمل 

  بازرس قانوني و حسابرس و تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي نظارت دارد.
مجلـس   1362ماده واحدي قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب ديمـاه سـال    2طبق تبصره 

  عبارتست از:سازمان حسابرسي ايجاد و وظايف آن 
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ي دولتي، بانكها، بنياد مستضعفان، بنياد ها تو شرك مؤسساترسي ببازرس قانوني و امور حسا  . 1
  دولت. پوشش  تحت مؤسساتو  ها تشهيد و شرك

  الذكر. ارائه خدمات مالي به دستگاههاي فوق  . 2
  تربيت و آموزش نيروي انساني الزم.  . 3
  ابرسي.تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حس  . 4
نظر وزارت امور اقتصـادي و دارايـي قـرار گرفتـه اسـت و       تشكيالتي اين سازمان زير لحاظ از
  يد.نما مي وزارت دارايي انجام وظيفه به وابستهبازوي نظارتي قوه مجريه  عنوان  به
قانون اساسي نيز ديوان محاسبات رسـيدگي يـا حسابرسـي كليـه حسـابهاي       55اصل  موجب به

نحـوي از بودجـه كشـور     ي دولتي و ساير دستگاههايي كه بهها ت، شركؤسساتمها،  وزارتخانه
وجهـي   اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هـر  دارد تا هيچ هزينه عهده بررا كنند  مي استفاده

در محل خود به مصرف رسيده باشد. نهايتاً بايستي گزارش تفريغ بودجه هر سال را بـه انضـمام   
. باشـد  مي نظر مجلس د. اين ديوان زيردهعموم قرار  دسترس در تاليم نظرات خود به مجلس تس

  ديوان است. عهده بربنابراين بررسي كنترلهاي داخلي مناسب در دستگاههاي اجراي نيز 

  دولتي يسرفصل حسابها
كليه گزارشـات مـالي كشـور     در در تهيه و تنظيم حسابها بايدرعايت اصل يكنواختي  منظور به
اي از رويـه   ساب عملكرد كل كشور، آمارهـاي اقتصـادي و آمارهـاي مقايسـه    صورتح جمله از

هاي مختلـف در دو بخـش    بندي از جنبه يكنواختي پيروي شود. در قانون بودجه كل كشور طبقه
. با طبع در صورتحساب عملكرد بودجه كل كشور نيـز  پذيرد مي مصارف و منابع بودجه صورت

  .شود مي جه لحاظي مندرج در بودها يبند عيناً طبقه
  گردد: بندي مي مصارف بودجه به چهار نوع طبقه  الف.

بندي عمليات دولت به امور، فصل، برنامه، فعاليت يـا   معناي گروه  بندي عملياتي به طبقه  . 1
  طرح

، مؤسسـات هـا،   وزارتخانـه  حسـب   بربندي اعتبارات  معناي گروه  بندي سازماني به طبقه  . 2
  اي. تفكيك تحت رديف (كد) خاص بودجه  و ساير موارد به ها تشرك
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هـاي   هـاي عمـومي و هزينـه    ماهيت مخـارج در دو گـروه هزينـه    حسب  بربندي  طبقه  . 3
 هـاي جـاري و عمرانـي تقسـيم     هزينـه  دسته  دوهاي عمومي خود به  هزينه اختصاصي.

  .شوند مي
اعتبـارات   اي بـا  ها در هفت فصل (هفت فصل اعتبارات هزينه بندي اقتصادي هزينه طبقه  . 4

  تملك متفاوت)
كه در كشور ما درآمدهاي  يطور  به شود مي بندي ماهيت درآمدها طبقه حسب  برمنابع بودجه   .  ب

اي در اقتصـاد دارد و وام و   اي) نقش برجسته سرمايهي ها يواگذاري داراي عنوان  تحتنفتي (
فرقـه دولـت   ولي بخش مستقلي از درآمدهاي مت شوند نمي بدرآمد محسو چه  اگراستقراض 

دهند. همچنين درآمـدهاي   ي مالي) را به خود اختصاص ميها يواگذاري داراي عنوان  تحت(
دهـد.   تفكيك مستقيم و غيرمستقيم اولين بخش از درآمدهاي كشور را تشكيل مـي   مالياتي به

ي و ده درآمد عمومنوع درآمد به دو طبقه عم لحاظ  بهالبته كل وجوه واريزي به خزانه كشور 
  .شود مي اختصاصي تقسيم درآمد



 81

 

  گزارشگري مالي نوين در بخش عمومي

  عمومي ايران حسابداري بخش هاياستاندارد  نوين طبق پيش نويسگزارشگري مالي  بخش چهارم

  مقدمه
با توجه به نواقص نظري و عملي نظام حسابداري دولتي ايران كه تـا حـدودي در بخـش سـوم     

در عمومي ايران  استانداردهاي حسابداري بخشي و گزارش مطرح گرديد، تدوين چارچوب نظر
دستور كار كميته تدوين استاندارد بخش عمومي قرار گرفته است كـه پـيش نـويس چـارچوب     

يك و دو در حال حاضر منتشر شده اسـت. در ادامـه   شماره و استاندارد بيانيه  4در قالب نظري 
جهت رفع برخي از نواقص فعلي نظام در آنها  برخي بندهاي اين پيش نويسها معرفي و سودمندي

مانند اكثر اسـتانداردهاي منتشـره اخيـر در    حسابداري دولتي ايران بررسي ميگردند. به طور كلي 
بـه جـاي   اصول محور بـوده و   محور، -قانوني ها العملبر خالف دستور اين استانداردهاجهان 
به دو  توجه با مالي تأكيد دارد. بر فرايندها بر گزارشگري مالي و چگونگي ارائه صورتهاي تمركز

استانداردهاي ايـران بـر مـدل بخشـي      بيان داشت كهان تو ميالگوي بخشي و فرابخشي در كل 
عمـومي و   جهت تدوين استانداردهاي حسابداري بخـش اي  هجداگانكه كميته  چرااستوار است، 

يـف روشـني از   در قـوانين فعلـي تعر   همانطور كه گفته شـد  چه اگردولتي تأسيس شده است. 
واحـد  هـر   GFSطبق رويكرد بخشـي مـورد نظـر    ولي  عمومي و دولتي ارائه نشده است. بخش

كند، تأمين  معامالت بازرگاني از حاصل% درآمدهاي خود را از درآمدهاي 50از  كه بيش عمومي
اسـتقالل از   ،ايـن ويژگـي   بـر  عالوه IPSASBطبق تعريف  البته. شود مي شركت دولتي محسوب

(حتـي   يـك واحـد   % از نيازهاي5از  دولتي نيز ضروري است. به اين معنا كه خيلي بيشبودجه 
از شمول واحدهاي دولتي خـارج  شود، تا تأمين  طريق درآمدهاي بازرگاني % )بايد از100تقريبا 
كه بـه  عمومي ايران  . بنابراين اگر چنين فرض شود خيلي از نهادهاي مالي و غيرمالي بخشگردد

عمـومي   و بايد طبق اسـتانداردهاي حسـابداري بخـش   كنند  مي هاي دولتي استفادهنوعي از كمك
   عمل نمايند.
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  پيش نويس چارچوب نظري حسابداري بخش عمومي ايران
در مقدمه بيانيه واحد گزارشگر بيان شده است كه هدف آن، ارائه معيارهاي الزم براي تشـخيص  

ه پاسخگويي بايد گزارشهاي مالي تهيـه و  ايفاي وظيف منظور بهواحدهاي بخش عمومي است كه 
 هااست كه اين اسـتاندارد  با دامنه كاربرد نيز بيان شده بيانيه اهداف در رابطه 5در بند  ارائه كنند.

 بـر آنهـا   مـالي  يها تاستثناي واحدهايي كه تهيه صور عمومي به كليه واحدهاي بخش مورد در
اسـاس   ايـن  تر است، كـاربرد دارد. بـر   مناسببخش خصوصي اساس استانداردهاي حسابداري 

ي انتفاعي اشتغال دارند، ها تو بسياري از نهادهاي مالي غير دولتي كه به فعاليي دولتي ها تشرك
  . استفاده نمايندبخش خصوصي استانداردهاي حسابداري انند از تو مي

 محسـوب  يك واحد زماني به عنوان واحـد گزارشـگر دولتـي    گزارشگر،بيانيه واحد  6بند طبق 
 ي مالي آن واحد جهت پاسـخگوئي يـا  ها تصور هكه استفاده كنندگاني داشته باشد كه ب شود مي

داراي مقام مسئولي باشد كه اجراي تمام يـا قسـمتي از   همچنين ي نياز داشته باشند و گير تصميم
ـ بودجه يا ساير منابع و كنترل آن را بر عهده داشته و پاسـخگوي عملكـرد واحـد باشـد و       هالبت

داشته باشد. اكثر واحد هاي بخش عمومي داراي شخصيت حقوقي مستقل نيز محدوده مشخصي 
. ولـي برخـي   شـود  مـي  هر گونه ترديد نسبت به وجود سازماني مجزا بـر طـرف  اين  بنابرهستند 

عليرغم نداشتن شخصيت حقوقي مستقل ي ا سرمايهي ها يعمليات از جمله طرحهاي تملك داراي
لـذا   ،پاسخگوئي در مورد مصرف منابع گزارشهاي مالي جداگانه تهيه كننـد  الزم است به منظور

  .شوند مي اين عمليات نيز عليرغم داشتن شخصيت حقوقي يك واحد گزارشگر محسوب
شامل چند  بيان شده است كه هر گروه گروه گزارشگرهمان بيانيه در تعريف  10و  9در بندهاي 

ند اين كنترل نيز عمدتا از قوانين و خور ميكديگر پيوند واحد است كه بر حسب معيار كنترل به ي
 15بند  طبق يرند. كنترل مستلزم احراز قدرت هدايت و استفاده از منابع است.گ ميمقررات نشات 

تشخيص واحدهايي كه بايد در گزارشهاي مالي دولت به عنوان واحد گزارشـگر منظـور شـوند    
مينه از بروز ابهـام جلـوگيري   ي در اين زگير تصميم امنيازمند ارائه معيارهاي خاص است تا بهنگ

 .جهت رفع اين مشكالت بودجه ساالنه كل كشور به عنوان معيار اصلي پيشنهاد شده است شود.
يعني براي احراز اين معيار بايد مجموعه منابع و مصارف هر واحد در بودجه كل كشـور منظـور   

 مجموعه معيارهاي زير يك واحد جزء احراز شده باشد. در غياب معيار اصلي بودجه در صورت
  بيانيه واحد گزارشگر): 16(بند  شود مي مجموعه دولت محسوب
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 از قدرت حاكميت دولت در انجام وظايف برخوردار باشد،  
 وطبق قانون در تملك دولت باشد ،  
 تحت مديريت مستقيم دولت باشد. 

شمول يك واحد در گزارشهاي كه معيارهاي كامال مشخصي جهت  شود مي مشاهدهاين  بنابر
مالي دولت مطرح شده است كه عالوه بر وابستگي بودجه اي؛ معيارهاي قـانوني، حقـوقي و   

يرد. لذا در صورت اصالح قوانين و تعريف مجدد واحدهاي عمومي گ ميكنترلي را نيز در بر 
منتفي بر اساس اين معيارها مشكالت فعلي تعيين مرز ميان بخش عمومي، دولتي و خصوصي 

  خواهد بود.

  مقاصد عمومي مالي با يها تصور
مقاصـد   بـا مـالي   يها تعمومي ايران اهداف صور بخش بيانيه اهداف گزارشگري مالي درطبق 

شـهروندان، شـوراها،    جمله ازكنندگان  طيف وسيعي از استفادهنياز  ارائه اطالعات مورد عمومي
و بايستي يك تصوير واقعي و مطلوب از  دباش مي مجلس شوراي اسالمي، رهبر و مقامات اجرايي

وضعيت و عملكرد مالي واحد در كنار رعايت بودجه و ساير قوانين به تمامي اين گروهها ارائـه  
بر نيازهاي گـروه خاصـي ماننـد    با مقاصد عمومي مالي  يها تصور ،اين فراگيري علت بهشود. 

بيان  IPSAS مورد در كه همانطورته باشد. الب متمركز نميمديران دولتي و مجلس شوراي اسالمي 
انـد تمـامي نيازهـاي    تو ميكه ن است شد اين يك مزيت است ولي عيب بزرگ اين رويكرد اين

به طور مثال اطالعات نياز  را فراهم كند و يا اطالعات عملكردي مورد استفاده كنندگاناطالعاتي 
انند از ساير منابع اطالعـاتي  تو مي ، ولي اين گروههاكندتأمين  بودجه عملياتي را الزم جهت تهيه

ضـروري   مقاصد عمومي بامالي  يها تارائه صور حال هر در. كه در اختيار دارند استفاده نمايند
 جهـت قدرت و امكـان الزم   هاي بزرگي از جامعه برخالف مجلس و دولت بخش كه چرااست، 
  ي مالي است.ها تهمين صورها آن نيازهاي اطالعاتي خود را ندارند و تنها منبع اطالعاتيتأمين 

اطالعات مفيد  كننده ارائهمالي  يها تصور از عبارتند مقاصد عمومي بامالي  گزارشهايبنابراين 
 باشـد  مي منابعي كه در اختيارش قبال در گزارشگر واحـدگيري و اثبات پاسخگويي  براي تصميم

تـر   گويي بـه اهـداف خـاص   به طيف وسيعي از ذينفعان. البته استانداردهايي نيـز جهـت پاسـخ   
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نيازهـاي  تأمين  منظور به) 2(استاندارد اي چگونگي ارائه اطالعات بودجه جمله از استشده  تهيه
  .باشد مي كه البته نياز ساير ذينفعان نيز مجلس شوراي اسالمياطالعاتي 

  صورت تغييرات در وضعيت مالي
سـنتي   طور بهلكرد مالي باشد و كنندگان شايد مهمترين صورت مالي، صورت عم استفاده نظر از

شـده اسـت و    اي) تهيه مـي  عمومي ايران تنها صورت عملكرد (البته عملكرد بودجه نيز در بخش
داليـل متعـددي    نبوده است. بـه  توجه موردمالي  صورتي مانند ترازنامه جهت توصيف وضعيت

 عملكـرد جـاي   بـه ن توسط كميته تدوين استانداردهاي دولتي ايرا يلتغيير در وضعيت ماعنوان 
پذيرش مفهوم شمول كلي و ارائه كليه اقالم  آن از مهمترين داليلاست كه پيشنهاد گرديده  مالي
 كه آنجا از. باشد مي در يك صورت منفرد ،طي دوره گزارشگر واحـد در تغيير وضعيت يك مؤثر

ود نيـز  بـوده و خـ   عمـومي دستگاههاي دولتي به نمايندگي از دولت مسئول وصول درآمـدهاي  
ضروري است كه تمامي ايـن منـابع    ،كنند  مي اعتبارات از دولت دريافت عنوان تحتمنابعي را 

منابع دريافتي به نمايندگي از دولت ماهيت درآمـد بـراي دسـتگاه     گرچه يكجا نشان داده شوند.
مبناي  اما بواسطهگردد  مي واريز  به حسابهاي خزانهوصول  از پسكننده نداشته و بالفاصله  وصول

ي اين واحـدها تحـت عنـوان حسـابهاي دريـافتني      ها يتعهدي، مطالبات عمومي در بخش دارائ
كميته تدوين تشـخيص داد كـه   اين  بنابر. شود ميآنها  تغيير در وضعيت مالي شناسايي و منجر به

به خزانه كه در واقع مهمترين وظيفه در دستگاههاي آنها  بهتر است وصول اين درآمدها و ارسال
وصول كننده درآمدهاي دولت (مانند سـازمان امـور ماليـاتي) يـا يكـي از وظـايف اصـلي در        

، در صورت تغيير در وضعيت مـالي مـنعكس   باشد مي واحدهاي دولتي ديگر (مانند بيمارستانها)
  گردد.

  شامل: شود مي مالي ارائه تغييرات در وضعيت صورت دراطالعاتي كه 
  درآمدهاي عمومي  الف.
  درآمدهاي عمومي محل  ازبه خزانه  واريزي  .  ب
  اعتبارات محل  ازدريافتي از خزانه   .  پ
  كمكهاي بالعوض  .  ت
  تفكيك فصول هزينه  ها به هزينه  .  ث
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  خالص تغيير در وضعيت مالي  .  ج
طبق اسـتانداردهاي ديگـر الزامـي يـا جهـت ارائـه        كه صورتي دراز اين موارد  ارائه اقالمي غير

ضروري باشد، نيز بايد ارائه گردد. طبق اين استاندارد صورت تغييـر  مطلوب عملكرد مالي واحد 
و  گزارشـگر  واحــد ي اختصاصي ها تاي پيشنهاد شده است كه بين فعالي در وضعيت دو مرحله

 23تفاوت قائل شده است. البته طبق بند  ،كند مياز دولت كسب به نمايندگي يي كه او ها تفعالي
ـ اهميت تجميع شده و صرفاً اقـالم   ر اقالم بيمالي ديگ يها تمانند تمام صور ي در مـتن ايـن   كل
بنـدي   طبقـه  بـا ( نمونـه  مـالي  صورت تغيير در وضـعيت  1پيوست در  .شود مي صورت گزارش

  است. شده ارائه منطبق با طبقات بودجه كشور) ماهيت حسب  بر
  نكات زير در رابطه با صورت مالي فوق قابل ذكر است: 

مـالي محاسـباتي و سـاير     كشور موظف به اجراي قوانين اجرايياههاي حاضر دستگ حال  در  . 1
با مشكالت به عملياتي و غيرعملياتي آنها  يها تفعاليتفكيك هستند، و مقررات عمومي دولت 

  و ابهامات زيادي همراه است كه در حال حاضر كميته از آن صرف نظر نموده است.

لذا تمامي تغييـرات   .ول كلي پذيرفته شده استمفهوم شم ،مالي  تغيير در وضعيت صورت  در  . 2
  است. شده  ارائهصورت   اين  در

جـزء   كند ميغيرقابل برداشت واريز وجوهي را كه دستگاه طبق قوانين وصول و به حسابهاي   . 3
 كـه   آنجـا   ازولـي   .دولت اسـت عمومي درآمدهاي دستگاه اجرايي محسوب نشده و درآمد 

لـذا   ،اين منابع بوده و بايستي مطالبات را پيگيري نمايـد  آوري دستگاه اجرايي موظف به جمع
كـه حـق برداشـت يـا      چنـد   هـر  .صورت نشان داده شـود   اين  صحيح در نحو  بهبايست  مي

تعريـف دارايـي و    آنها، ايـن منـابع   بر كنترلعدم  واسطه  بهاين وجوه را نداشته و  از  استفاده
در  ،ايفـاي مسـئوليت قـانوني    ثبـات ا واسـطه   بـه ولـي   .كننـد  ا احراز نمـي ر همچنين درآمد

  نشان داده شود.آنها  مالي  يها تصور

با توجه به غير انتفاعي بودن دستگاهاي اجراي، منابع مالي اين دستگاهها توسـط دولـت و از     . 4
. در واقع در يك بازار فرضـي دولـت خريـدار خـدمات     شود ميتأمين  اي همحل منابع بودج

همانند بخش خصوصـي   ها هال تفاوت اين درآمدها و هزيندستگاهاي اجرايي است. با اين ح
اند بيانگر عملكرد واحد باشد. عملكرد دستگاههاي تو ميچرا كه نشود  نمي سود يا زيان ناميده
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اجرايي دولت بواسطه شاخصهاي عملكردي غير از سود ماننـد كـارائي، اثربخشـي و صـرفه     
رائه بهتر خدمات مورد انتظار از دسـتگاه  كه بيانگر نقش مديريت در ا شود مي اقتصادي تعيين
  اجرائي است.

با وجود مطالب گفته شده اين صورت مالي قطعي نبوده و در مرحلـه نظرخـواهي اسـت و امكـان     
  تجديد نظر در صورت ارائه راهكارهاي جايگزين وجود دارد.

  وضعيت مالي صورت
را  گزارشـگر  واحـدي ها يو بده ها يداراي ،شود مي مالي كه ترازنامه نيز ناميده وضعيت صورت
واحـدهاي   چـه  اگرباشد خالص ارزش مثبت است.  ها ياز بده بيش ها ياگر داراي .دهد نشان مي

طبيعي آنها  كه بواسطه غير انتفاعي بودنارزش منفي هستند، عمومي معموالً داراي خالص  بخش
يـن نهادهـا صـورت    ضـرورت وجـودي ا   واسـطه  بهكه  استفاده از منابع عمومي،دليل  بهاست. 

ي جـاري و  هـا  يو بده ها يطبق اين استاندارد داراي .شوند نمي شكسته محسوبورآنها  يرد،گ مي
ارائـه   نمونـه  صورت مـالي  1در پيوست  غيرجاري بايستي در طبقات جداگانه نمايش داده شود.

شت زمان د با گذرس ميمجددا در اينجا نكاتي به شرح زير قابل ذكر است كه به نظر  شده است.
  و مطالعه بيشتر منجر به تجديد نظر در برخي بخشهاي اين ترازنامه شود. 

ق به حاكميت است كه متعل شود مي منجر به خالص ارزشي ها يو بده ها يمابه التفاوت دارائ  . 1
. از طرفي اين خالص ارزش عمدتا در قالب طرحهاي عمرانـي در واحـد بـه    نه واحد گزارشگر

مانـده وجـوه نقـد در     ،همانطور كه در قوانين الزامي شـده اسـت  اين  نابربمصرف رسيده است. 
گاههاي اجرائي كشور (بـه غيـر از خزانـه و مـواردي ماننـد      در تمامي دستترازنامه انتهاي سال 

و نه ي ا سرمايهي ها ي. لذا افزايش ارزش خالص گوياي افزايش در دارائباشد مي دانشگاهها) صفر
  مالي است.

البـات عمـومي   بـه مط  ،دستگاههاي اجرايينمايش داده شده در ترازنامه مطالبات ي از بخش  . 2
كه به محض دريافت بايد به خزانه واريز شود. گاهي موارد نيز در قـانون پـيش    اختصاص دارد

ي ها يبيني شده كه اين مطالبات مستقيما به خزانه واريز گردد. در هر حال بخشي از خالص داراي
د بهتر است به طـور جداگانـه   رس ميمرتبط با اين مطالبات است كه به نظر  دستگاههاي اجرايي،

  نمايش داده شود.
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  صورت جريانات نقدي
اند نحوه توليد و مصـرف  تو مياين صورت نزديكترين صورت به مبناي نقدي حسابداري است و 

دجـه نقـدي   داري كشور و نهادهاي نظـارتي در بو  كه از نيازهاي اطالعاتي مهم خزانه نقد وجوه
نشده اسـت. طبـق ايـن     الزامي حاضر حال دردليل مشكالت تهيه آن،  بهولي  .ارائه كند را است

ـ مـالي  تـأمين   گـذاري و  ي عملياتي، سرمايهها تفعالي از حاصل نقد وجوه خالصاستاندارد،  ا باي
 روشد. براي اين منظور دو روش مستقيم و غيرمستقيم پيشنهاد شده است ولي شوجداگانه ارائه 

مباحث تفصيلي و نمونه صورت مالي در اسـتانداردي   حال هر درمستقيم ارجحيت بيشتري دارد. 
  جداگانه ارائه خواهد شد.

  گردش حساب تغييرات در ارزش خالص 
يا مـازاد طـي دوره و    . دليل اول كسريكند ميخالص ارزش معموالً به دو دليل طي دوره تغيير 

عملكـرد   صـورت  دربدون آنكه  ،رويدادها در خالص ارزش دليل دوم انعكاس مستقيم برخي از
در بند اند دليل تغييرات را منعكس كند. تو مياين صورت  حال هر در. باشد مي ،نمايش داده شود

 صـورت  درهاي حسابداري  تأكيد شده است كه اصالح اشتباهات و آثار مالي تغيير در رويه 61
ارزيـابي و سـود و زيـان     چنـين مـازاد تجديـد   . هممنعكس نميشـود مالي  تغييرات در وضعيت

مالي عمليات خارجي نيز در گـردش حسـاب تغييـرات در ارزش     يها تتسعير صور از حاصل
خالصه و صرفاً شامل مازاد يـا   صورت بهصورت بايد اطالعات  اين در. شود مي خالص منعكس

در  كـم حجـم بـودن بـا صـورت تغييـر       علـت  بـه كسري و تخصيص آن نشـان داده شـود و   
صـورت  ، ه عنوان يك بخش در ادامه آن ارائه شده است (پيوست يـك ب ومالي تجميع  وضعيت

  .تغييرات در وضعيت مالي)

  عدم الزام به گزارشگري حسابهاي مستقل
يي كه براي يك هـدف  ها يسنتي حسابداري وجوه جهت نظارت بر مصرف وجوه و داراي طور به

. هدف اين سيستم، ارائه گـزارش  قرار گرفته است استفاده مورد خاص اختصاص داده شده است
مطابق با  ها تتمامي پرداخ موضوع بوده كه نحوه مصرف وجوه و اثبات اين مورد درمالي دقيق 
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حساب مسـتقل   چه اگراهداكننده صورت گرفته است.  نظر موردبا شرايط  قرربودجه و احكام م
سـاختار   كـه  آنجـا  ازولـي   جهت اطمينان از رعايـت سـقف اعتبـارات طراحـي شـده اسـت      

، كنـد  ميتقسيم منابع (نه گروههاي عملكردي) به بخشهاي مختلف  حسب بررا  گزارشگر واحـد
و ارزيابي عملكـرد كـل واحـد،     نيستارائه يك تصوير جامع از تماميت واحد يا دولت  به قادر

 مشـكل مواجـه   را بـا  بين نسـلي  كاال و خدمات و نهايتاً ارزيابي حقوق شده تمام بهايمحاسبه 
اسـتناد  )1-3(جدول قانون اساسي  55طرفداران وجود حساب مستقل به اصل  يرانزد. در اسا مي

  .اند كرده
وجهي بايد در محـل خـود بـه     است كه هر شده ذكردر اين اصل  شود مي مشاهده كه همانطور

كننـدگان   مستقل براي اين امر نشده است. بنابراين تـدوين  حساب بهاي  اشارهولي  مصرف برسد
 معايب واسطه بهكنترل داخلي، به عنوان يك ابزار استاندارد با اذعان به سودمندي حساب مستقل 

  ته است.بهاي مستقل را ضروري ندانسگزارش حساالذكر،  فوق

  ي ماليها تصورتوضيحي ي ها تيادداش
ي نيز وجـود  ردد، اطالعات زياد ديگرگ ميمالي ارائه  يها تاطالعاتي كه در متن صور بر عالوه

طبق اسـتاندارد بايـد    ها ت. اين يادداششوند مي ناميدهتوضيحي ي ها تيادداش عنوان بهدارند كه 
) را 17(بنـد   شـده  گرفتـه  بكارهاي حسابداري  مالي و خالصه اهم رويه يها تمبناي ارائه صور

  افشاء كند.
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  گيري نتيجه
ديگر دارند. در بسياري از كشـورها  ي زيادي با يكها تحسابداري بخش عمومي و بازرگاني تفاو

كـه دليـل اصـلي آن     شـود  مـي  همچنان از مبناي نقدي در حسابداري بخـش عمـومي اسـتفاده   
  .استمحور در سيستم كمرال  - اي نقد هاي بودجه تخصيص

جريـان   از مهمترين اصـالحات در  ان يكيتو ميپذيرش مبناي تعهدي در بسياري از كشورها را 
پاسخ گيران و  به ارتقاي اطالعات مفيد براي تصميم مي دانست كه منجرمديريت مالي بخش عمو

معامالت هر دوره مالي و وضعيت مالي در و خدماتي انعكاس بهتر محتواي اقتصادي دهندگان و 
  ردد.گ ميگزارشگري   تاريخ

تر وضعيت مالي و قابليت رديابي  هاي مالي و حسابداري به سمت انعكاس صحيح همچنين سيستم
محور خود  -واسطه رويكرد اصول   روند و استانداردهاي حسابداري نيز به ر معامالت پيش ميبهت
  .شوند مي لهاي حسابداري قاعده محورمدو  ها العملدستورجايگزين  طور روزافزونبه 

تأثير نظام آمارهاي مالي دولت قـرار دارد كـه    همچنين حسابداري بخش عمومي به شدت تحت
بخش عمومي و جداسـازي جريانـات عمليـاتي از    انتفاعي و غير انتفاعيت برمبناي تمايز معامال

هـاي   سرفصل GFSنياز  صورت تمايل به تهيه اطالعات مورد غيرعملياتي طراحي شده است. در
ايـن تعـديالت بسـيار     نسبت بـه تعهـدي،   مبناي نقدي كه در شود مي حسابداري دچار تغييراتي

  تر است. توجه  قابل
شروع به كار كميته تـدوين اسـتانداردهاي حسـابداري بخـش عمـومي، فراينـد        در ايران نيز با

اصالحات آغاز شده است. پيش نويس چارچوب نظري و استانداردهاي يك و دو منتشـر شـده   
است و استانداردهاي ديگر نيز در دستور كار كميته قرار دارد. اما مشكالت زيادي در اين مسـير  

  ذكر است:وجود دارد كه موارد زير قابل 
 .عدم وجود مرز مشخص ميان بخشهاي عمومي، دولتي و خصوصي كشور  
    عدم آشنايي برخي از مسئولين مالي و محاسباتي دولت با اصـول حسـابداري و

  گزارشگري تعهدي.
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        عدم مشاركت دانشـگاهيان در تحقيـق پيرامـون حسـابداري دولتـي و سـاختار
  اقتصادي و مالي كشور.

  ي بالقوه بخش عمومي.ها تبه ظرفياي  هحرفعدم توجه و عالقه جامعه  
در هر حال با وجود اين مشكالت قدمهاي اوليه برداشته شده و استانداردها با مشـاركت تمـامي   
دست اندركاران مالي كشور در حال تدوين است و كميته تدوين استاندارد از تمامي انتقادات و 

  .خواهد بردايط محيطي كشور بهره نظرات جهت تدوين استانداردهاي علمي و سازگار با شر
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  1پيوست 

  حسابداري بخش عمومي ايران 1ي مالي در پيش نويس استاندارد ها تونه صورنم
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  گزارشگر نمونه واحد
  13×2ماه  اسفند 29در تاريخ  وضعيت مالي صورت

  13×29/12/2  يادداشت  ها يداراي
29/12/1×13  

  13×29/12/2  يادداشت  و ارزش خالص ها يبده  شده)  ارائه  (تجديد
29/12/1×3

ش ارائه  (تجديد
ري  ميليون  ريال  ميليون      ريال  ميليون  ريال  ميليون  

        ي جاريها يبده        اري

  .....  .....    حسابها و اسناد پرداختني حاصل از معامالت  .....  .....    

  .....  .....    اي از رويدادهاي غيرمبادله صلحسابها و اسناد پرداختني حا  .....  .....    اد دريافتني حاصل از معامالت

  .....  .....    حصه جاري حسابها و اسناد پرداختني بلندمدت  .....  .....    اي د دريافتني حاصل از رويدادهاي غيرمبادله

  .....  .....    ها تدرياف پيش  .....  .....    مدت ي كوتاهها 

  .....  .....    ي جاريها يساير بده  .....  .....    كاال و  د

  .....  .....    ي جاريها يجمع بده  .....  .....    ها

        ي غيرجاريها يبده  .....  .....    ي جاريا

  .....  .....    حسابها و اسناد پرداختني بلندمدت        رجاري

  .....  .....    خدمت كاركنان ذخيره مزاياي پايان  .....  .....    ت مشهود

  .....  .....    ي غيرجاريها يساير بده  .....  .....    مشهود

  .....  .....    ي غيرجاريها يجمع بده  .....  .....    ي بلندمدتها 

        ارزش خالص  .....  .....    

  .....  .....    ارزش خالص پايان دوره  .....  .....    ي غيرجاريا

  .....  .....    و ارزش خالص ها يجمع بده  .....  .....    ا

  مالي است. يها تي توضيحي ......... تا ........... مندرج در صفحات ............. تا .............. ، جزء الينفك صورها تيادداش
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  گزارشگر نمونه واحد
  صورت تغييرات در وضعيت مالي

  13×2ماه   اسفند 29به   براي سال مالي منتهي
  

  

  13×2سال   يادداشت  
  13×1سال 
  شده)  ارائه  (تجديد

  ريال   ميليون  ريال   ميليون  ريال   ميليون  ريال   ميليون    

            درآمدها
    .....    .....    يافته  محل اعتبارات تخصيص  دريافتي از خزانه از

    .....    .....    محل درآمدهاي اختصاصي  خزانه از دريافتي از
    .....    .....    كمكهاي بالعوض دريافتي

    .....    .....    ساير درآمدها
  .....    .....      جمع
            ها هزينه

    (.....)    (.....)    جبران خدمت كاركنان
    (.....)    (.....)    از كاال و خدمات  استفاده
    (.....)    (.....)    هاي اموال و دارايي هزينه
    (.....)    (.....)    يارانه
    (.....)    (.....)    هاي بالعوض كمك

    (.....)    (.....)    رفاه اجتماعي
    (.....)    (.....)    ها ساير هزينه

  (.....)    (.....)      جمع
            طرف دولت  شده از درآمدهاي شناسايي
    .....    .....    ماليات و عوارض

    .....    .....    ز مالكيت دولتا  درآمد حاصل
    .....    .....    فروش كاال و خدمات

    .....    .....    جرايم و خسارات
    .....    .....    ساير
  .....    .....      جمع

  (.....)    (.....)      وجوه ارسالي به خزانه
  .....    .....      خالص تغيير در وضعيت مالي

  گردش حساب تغييرات در ارزش خالص
  .....  .....    الص در ابتداي سالارزش خ

  .....  .....    تعديالت سنواتي
  .....  .....    شده تعديل -ارزش خالص در ابتداي سال
  .....  .....    خالص تغيير در وضعيت مالي
        ساير تغييرات در ارزش خالص

  .....  .....    ارزيابي مازاد تجديد
  .....  .....    ي تسعير عمليات خارجيها تتفاو

  .....  .....    ارزش خالص در پايان سال
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