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  هيأت مشاوره استانداردهاي حسابداري دولت مركزي
توسـط وزيـر    ) “هيـأت ” يـا    FASAB (أت مشاوره استانداردهاي حـسابداري دولـت مركـزي        هي

 1990 و رئـيس ديـوان محاسـبات در اكتبـر            (O.M.B)ة مديريت و بودجه       داري، مدير ادار    خزانه
براي دولـت ايـاالت متحـده را         استانداردهاي حسابداري    مسئوليت انتشار هيأت  اين  . تشكيل شد 

 بـراي دولـت     (GAAP)اصول پذيرفته شـده حـسابداري       نداردها به عنوان    اين استا . برعهده دارد 
يك اسـتاندارد حـسابداري معمـوالً پـس از درنظـر گـرفتن نيازهـاي                . شوند  ميمركزي شناخته   

گـذاران ايـالتي و محلـي،         هاي خبري، قـانون     شامل رسانه (اي شهروندان     اطالعاتي مالي و بودجه   
، كنگره، مديران اجرايـي دولـت مركـزي،    )ا و ديگران  گران شركتهاي خصوصي، دانشگاهه     تحليل

كنندگان از اطالعات مالي دولت مركزي ابتدا به          ريزي دولت مركزي و ساير استفاده       مديران برنامه 
  .شود ميعنوان يك پيشنهاد ارائه 

در . شـود  مـي  براي دريافت پيشنهادهاي عمـومي منتـشر       نويس  پيش عنوان بهاستاندارد پيشنهادي   
ارد، يك گزارش تبادل نظر، دعوت براي ارائه پيشنهاد يا مدارك بررسيهاي اوليه، ممكن              برخي مو 

بعـضي مواقـع، يـك      .  يك موضوع خـاص منتـشر شـود        مورد در نويس  پيشانتشار   از قبلاست  
. شـود   مي پيشنهادهاي كتبي برگزار     بر عالوهگردهمايي عمومي براي دريافت پيشنهادهاي شفاهي       

بررسي و راجع به اينكه آيا استاندارد پيشنهاد شـده را بـا يـا بـدون تعـديل                   هيأت، پيشنهادها را    
 هـستند،   FASAB مقام اجرايـي كـه حـامي         3پس از بررسي    . كند  ميگيري    بپذيرد يا خير، تصميم   

استانداردهاي پذيرفته شده را در بيانيه استانداردهاي حـسابداري مـالي دولـت مركـزي منتـشر                  
هاي مفهومي حـسابداري مـالي دولـت مركـزي كـه              هي را براي بيانيه   هيأت، فرآيند مشاب  . كند  مي

راهنماي هيأت در توسعه اسـتانداردهاي حـسابداري و ايجـاد چـارچوب بـراي گزارشـگري و                  
 FASABزمينه و پيشينة اطالعاتي اضافي راجع بـه         . دهد  ميدولت مركزي است، انجام     حسابداري  

  :ستدر وب سايت هيأت قابل دسترسي ا

داري و اداره مديريت و بودجه راجع بـه            تفاهم بين ديوان محاسبات، وزارت خزانه      يادداشت” 
، “استانداردهاي حسابداري دولت و هيأت مشاورة استانداردهاي حـسابداري دولـت مركـزي            

 .2002 دسامبر 20اصالح شده در 
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 “هيأت مشاوره استانداردهاي حسابداري دولت مركزي: شرح مأموريت” 

 FASABهاي    ، خبرنامه استانداردهاي حسابداري دولت مركزي   هاي مفاهيم و      هنويسها، بياني  پيش
  . ارائه شده استwww. Fasab.gov به آدرس FASABسايت  و ساير موارد مورد عالقه در وب
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  خالصه
  

، (FASAB)در اين بيانيه مفاهيم، هيأت مشاوره استانداردهاي حـسابداري دولـت مركـزي                .الف
 دولـت ايـاالت متحـده را        (CFR)كنندگان اصلي يا مورد نظر گزارش مالي تلفيقي           استفاده

ويژگيهـاي كيفـي كـه      و  كنندگان     استفاده  همچنين ويژگيهاي  FASAB. شناسايي كرده است  
 كمـك خواهـد كـرد را        CFRمعتقد است در رسيدن به اهداف گزارشـگري مـالي بـراي             

مفاهيم اين بيانيه به هيـأت در تـدوين اسـتانداردهاي حـسابداري و              . توصيف نموده است  
  .چارچوب حسابداري و گزارشگري براي دولت مركزي كمك خواهد كرد

، هيأت، رهنمودهاي فني موجود خود راجع به گزارشگري         CFRود راجع به    براي تهيه رهنم    .ب 
 مـورد  CFRمالي دولت مركزي را براي مشخص كردن چگونگي كاربرد آن رهنمود بـراي          

هيأت همچنين، ساير مطالعات مربوطه را جستجو كرده و تجربيات خـود            . بررسي قرار داد  
.  را مـورد بررسـي قـرار داد   CFR راجع به اصول حسابداري دولت مركزي و سير تكامـل        

 چـه   CFRعمومي بـراي    ) اصلي(كنندگان اوليه     هيأت، ارزيابي خود راجع به اينكه استفاده      
كننده را بـراي      و ارزيابي هيأت، پنج استفاده    نتايج بررسي   . كساني بايد باشند را ايجاد نمود     

CFR  يي دولت مركزي   شهروندان، نمايندگان شهروندان، كنگره، مديران اجرا     :  مشخص كرد
كننده خارج از دولت، شـهروندان        هيأت معتقد است كه گروههاي استفاده     . و مديران برنامه  

  . هستندCFR) اوليه(كنندگان اصلي  و نمايندگان شهروندان، استفاده

 در تدوين استانداردهاي حسابداري بـراي       1هيأت بر ويژگيهاي كيفي بيانيه مفهومي شماره           .پ
CFR   نمايـد، اتكـا      كنندگان مورد نظـر را برطـرف مـي          ثري نيازهاي استفاده   مؤ طور به كه

قابل فهم بودن، قابل اعتماد بودن، مربـوط بـودن،          : اين ويژگيهاي كيفي شامل   . خواهد كرد 
در حاليكه همة اين ويژگيها بـراي       . باشند  ميبه موقع بودن، ثبات رويه و قابل مقايسه بودن          

، ولي ويژگيهاي قابل فهم بـودن و        باشند  مياراي اهميت   ، د CFRكنندگان مورد نظر      استفاده
  .هستند، اساسي CFRبه موقع بودن براي سودمندي 
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 بايـد گزارشـي بـا مقاصـد عمـومي بـراي       CFR كـه    كنـد   مـي اين بيانيـه مفـاهيم مقـرر          .ت 
 را  1باشـد، اهـداف هيـأت     ) شهروندان و نمايندگان آنهـا    (كنندگان خارج از دولت       استفاده

  . اطالعاتي با قابليت فهم باالتري داشته باشد و به موقع باشدمشخص نمايد،

  

                                              
 . مراجعه نمودتوان ميدر اين خصوص به پيوست الف نيز . هيئت ارائه گرديده است) 1(توضيح بيشتر اهداف در بيانيه شماره . 1
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  مقدمه

 و مفاهيم حسابداري دولت مركزي با گزارشـگري تلفيقـي در سـطح              ارتباط استانداردها  .1
اهـداف  ”، يعنـي  (SFFAC 1)بيانيه اول مفاهيم حسابداري مـالي دولـت مركـزي    . دولت

ره استانداردهاي حسابداري دولت    كه توسط هيأت مشاو   “ گزارشگري مالي دولت مركزي   
 و  GAAPرا براي اصول پذيرفته شده حـسابداري يـا          ) بنياني( منتشر شد، مبنايي     مركزي

 كند مي بيان SFFAC 1. نمايد چارچوب گزارشگري و حسابداري دولت مركزي فراهم مي
: كه گزارشگري و حسابداري دولت مركزي بايد چهار هدف گـسترده را مـشخص كنـد               

 2.سيـستمها و كنتـرل    ) 4مباشرت و   ) 3اجراي عمليات،   ) 2اي،     و التزام بودجه   رعايت )1
كنندگان در طـي سـالهاي        اهداف براساس مطالعات انجام شده براي نيازهاي استفاده        اين

، تدوين گرديده و براي گزارشگري تمام سطوح واحـد گزارشـگر            (FASAB)ابتدايي كار   
 يك مجموعة واحد    عنوان بها پروژه و دولت     شامل سطح دستگاه دولتي، سنجش، دايره ي      

 اهداف گزارشگري، ويژگيهـاي كيفـي اطالعـات در    بر عالوه SFFAC 1. رود مي كار به
 ). مراجعه شودSFFAC 1 164 تا 156به بندهاي  (كند ميگزارشهاي مالي را مشخص 

و  CFR كسب تجربه زياد در گزارش مالي تلفيقي اوليـه دولـت ايـاالت متحـده                 دليل به .2
اين مفاهيم  . عالقه به آن، هيأت، مفاهيمي را با هدف مفيد بودن اين گزارش مشخص كرد             

 به هيأت در تدوين استانداردهاي آتي و تغييـرات در چـارچوب گزارشـگري و                تواند  مي
كنندگان اوليه     با استفاده  ارتباط دراين بيانيه، مفاهيمي را     . حسابداري مالي آن كمك نمايد    

CFR  د و ويژگيهاي كيفي     آور   فراهم ميCFR    ممكن است هيـأت در     . كند  مي را مشخص
 . را مشخص كندCFRهاي ديگر  آينده تصميم بگيرد كه جنبه

داري   گـزارش مـالي تلفيقـي توسـط وزارت خزانـه          . تلفيقي در سطح دولت   گزارشگري   .3
ه،  داوطلبان طور به رهنمود رسمي،    هرگونه از قبلداري،    خزانه. شود  مياياالت متحده تهيه    

 بـراي سـال مـالي       1976شكل اوليه گزارشهاي مالي تلفيقي در سطح دولت را در سـال             

                                              
 .، به پيوست الف مراجعه شود“اهداف مفاهيم حسابداري مالي دولت مركزي” SFFAC 1براي توضيحات كامل اين چارچوب  .2
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، حـسابرسي گـزارش مـالي    1994قانون اصالح مديريت دولت در سال       .  تهيه كرد  1975
داري، اولين     خزانه 1997گزارش مالي تلفيقي ساالنه     . تلفيقي اياالت متحده را الزامي كرد     

داري،   از آن زمـان، خزانـه     . ون منتشر و حسابرسي گرديـد     گزارشي بود كه مطابق اين قان     
 .اصالح، تهيه و ارائه گزارش مالي تلفيقي را دنبال كرده است

، گزارشـي وسـيع و داراي محتـواي اطالعـاتي اسـت كـه شـامل            CFR حاضر،   حال در .4
اي از نكات برجسته فعاليتها در سطح دستگاه دولتي، صـورتهاي مـالي تلفيقـي و      خالصه

العات همراه از منابعي به غير از گزارشگري واحد گزارشگر در سـطح دسـتگاه       برخي اط 
هاي قابـل فهـم        شامل اطالعات مالي و غيرمالي است كه بر ارائه داده          CFR. دولتي است 

 انـدازه و    لحـاظ  از، گـزارش    نتيجـه  در. كنندگان گوناگون متمركـز اسـت       براي استفاده 
 تـا   كنـد   مي تالش   CFR كه آيا    كنند  ميمطرح  برخي اين سؤال را     . كند  ميپيچيدگي رشد   

سايرين . كنندگان بسيار زياد با نيازهاي متفاوت را با يك شكل راضي كند، يا خير               استفاده
كنندگان اصـلي   كنندگان و استفاده   اعتقاد دارند كه اطالعات ارائه شده، به نيازهاي استفاده        

 .ه است توجه بيشتري داشته باشند، وابستCFRكه ممكن است به 

 و ويژگيهـاي    3كننده مورد نظر يـا اصـلي        هيأت تصميم گرفت كه مشخص كردن استفاده       .5
  .كنندگان بسيار سودمند خواهد بود ، براي استفادهCFRكيفي 

                                              
اين بيانيه ممكـن اسـت بـا        . كند  مي را مشخص    CFRهاي گزارشگري      جنبه از برخي كه اين بيانيه مفاهيم تنها       كند  ميأت تصديق   هي. 3

  .هاي بيشتري را عنوان نمايد ، جنبهCFRكسب تجربه بيشتر در گزارشگري 
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  CFRكنندگان مورد نظر و ويژگيهاي كيفي مربوط براي  استفاده: مفاهيم 
6. CFR        با مقاصد عمومي   يك گزارش   .  بايد يك صورت پاسخگويي با مقاصد عمومي باشد

درك معقولي از فعاليتهاي دولت مركزي دارند و        كه  “ 4شهروندان درجة عادي  ”بايد براي   
 .5تمايل به مطالعه اطالعات با سعي و كوشش معقوالنه دارند، به راحتي قابل فهـم باشـد                

 يك گزارش با مقاصد عمومي است كه از گزارشهاي دستگاههاي دولتـي             CFR،  عالوه به
كننـدگان ميـسر      ه و نحوه رديابي اطالعات به اشكال ديگر را براي استفاده          آوري شد   جمع
 از  يـك  هـر ، ماننـد گزارشـهاي      )و جداگانـه  ) انباشـته ( مجمـوع    صـورت  به. (سازد مي

 .سايتهاي دستگاههاي دولتي و بودجه رئيس جمهور دستگاههاي دولتي، وب

7. CFR         هروندان، نماينـدگان   شـ : كننـده تهيـه شـود       بايد عموماً براي پـنج گـروه اسـتفاده
اگرچـه شـهروندان و     . شهروندان، كنگره، مديران اجرايي دولت مركزي و مديران برنامـه         

 .ً براي آنها تهيه شود اصوالCFRكنندگاني باشند كه  نمايندگان شهروندان بايد جزء استفاده

8. CFR اهداف مشخص شـده هيـأت در   خصوص در بايد اطالعاتي را SFFAC 1  فـراهم 
اجـراي عمليـات،    ) 2اي،    رعايـت و التـزام بودجـه      ) 1(: از عبارتنـد هـداف   ايـن ا  . كند

 بايد همة   CFR هيأت تمايلي به اين مطلب ندارد كه         .)سيستمها و كنترل  ) 4مباشرت و    )3
همانطور كه قبالً گفتـه شـد،       . كنندگان برآورده سازد    اهداف هيأت را براي تمامي استفاده     

با درجه كمتر يا بيشتر بوسيلة صورتهاي مختلـف          تواند  مي از اهداف گزارشگري     يك هر
براي مثال، برنامـه و جـدول       . تهيه شده توسط واحدهاي گزارشگر مختلف، برآورده شود       

 به مشخص كردن رعايـت و       تواند  مي   از حسابهاي بودجه   يك هرزماني تأمين مالي براي     

                                              
 بـا ايالـت،     ارتباط درگزارش شهروندان    راجع به    AGAاقدامات گروه كاري    : گزارش راجع به ايالت و عملكرد دولت به شهروندان        . 4

  .را تعريف نكرده است“ عاديشهروند درجة ”، گزارش، 12، صفحه 1994نوامبر 
، اين تعريف را براي     FASAB.  هيأت استانداردهاي حسابداري مالي    1كنندة عمومي در بيانيه مفهومي شماره          تعريف استفاده  بر  مبتني. 5

  .كند ميدولت مركزي، محدود 
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ـ  توانـد   مياي كمك كند و صورتهاي مالي سازمانها نيز           التزام بودجه  ه مـشخص كـردن      ب
 .6اجراي عمليات كمك كند

9. SFFAC 1 قابـل اتكـا، مربـوط، يكنواخـت،      كـه اطالعـات بايـد    كنـد  مي همچنين بيان
اگرچه تمامي اين ويژگيها براي همة گزارشـها و         . فهم و به موقع باشد    مقايسه، قابل    قابل

  بـراي  CFRكنندگان مفيد است ولـي بـه موقـع بـودن و قابـل فهـم بـودن                     همه استفاده 
 بايد براي شـهروندان و      CFRمحتوا و ساختار    . شهروندان و نمايندگان آنها، بنيادي است     

بـراي مثـال،    .  آنها قرار گيـرد    دسترس درنمايندگان آنها، روشن و كامل باشد و به موقع          
 نزديـك بـه پايـان سـال     امكان حد تا ساالنه و    صورت به بايد   CFRبراي به موقع بودن،     

 .7مالي منتشر شود

                                              
 .56 مفاهيم حسابداري مالي دولت مركزي، واحد گزارشگر و گزارشگري بند 2انيه شماره بي. 6

هاي گزارشگري    رهنمود راجع به فرجه   . كننده در دستيابي به اين هدف خارج از صالحيت هيأت است            هيأت دريافت كه توانايي تهيه    . 7
 .شود ميتوسط ادارة مديريت و بودجه ارائه 
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  گيريها ني نتيجهمبا
  

  (CFR)  مورد نظر گزارش مالي تلفيقيكنندگان استفاده
 راجـع بـه آنهـا در ايـن          (FASAB)مهمي را كه اعضاء     ) موضوعات(، موارد   پيوستاين   .10

اين پيوست همچنـين    . كند  مي خالصه ارائه    صورت به را   كنند  ميبيانيه بحث و تبادل نظر      
 از اعـضاء    يـك  هـر . ير رويكردها است  شامل داليل پذيرش رويكردهاي خاص و رد سا       

 .دهند ميهيأت نسبت به ديگر اعضاء به برخي عوامل وزن بيشتري 

11. FASAB  ،ويژگيهاي كيفي گزارش مالي تلفيقـي دولـت   كنندة هدف و      استفاده” نويس  پيش
دهنده وجود داشت كه در       پاسخدوازده  .  منتشر كرد  2002 مارس   19را در   “ اياالت متحده 

 : گرديده استجدول زير ارائه

مركزي   گروه
  )غيرنظامي(

مركزي 
  غيرمركزي  )نظامي(

ــتفاده ــايرين   اس ــشگاهيان و س ــدگان، دان كنن
  )اي شامل سازمانهاي حرفه(

    5  

    1  6  كنندگان و مديران مالي تهيه

  5  1  6  جمع

 

 عنـوان  بـه دهندگان با شناسايي شـهروندان و نماينـدگان شـهروندان             پاسخ كلي،   طور به .12
دهندگان در ادامـه مـشخص        ندگان اصلي موافق بودند، پيشنهادهاي ديگر پاسخ      كن  استفاده

 .شده است

، هيأت اصوالً بر نتايج قبلـي در پـشتيباني از           CFRفراهم كردن رهنمودي براي      منظور به .13
. اتكـا كـرد  “ اهداف اطالعات مالي دولت مركـزي ”، SFFAC 1شده در تصميمات اتخاذ 

متعاقب آن كار نظري و ساير متون مربوطه كه گروههاي          هيأت سپس نتايج سالها تجربه و       
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. كرد را مورد بررسي قرار داد       كنندة اطالعات مالي در سطح دولت را توصيف مي          استفاده
تـرين مطالعـات راجـع بـه نيازهـاي             گـسترده  از يكـي  اينكـه هيـأت بـر        خـصوص  به

كننـدگان     اسـتفاده  كنندگان به اطالعات مالي دولت مركزي، يعني مطالعة نيازهاي          استفاده
اتكـا  ،  1986 آمريكايي، مطالعه گزارشگري دولت مركـزي در مـارس           -مشترك كانادايي 

در اين مطالعه كه توسط رئيس ديوان محاسبات اياالت متحده و بازرس كل كانـادا               . كرد
كننـدگان را     انجام شد، محققان، گروههاي مـشابهي از اسـتفاده        ) سرحسابرس كل كانادا  (

 . تعيين نموده بودSFFAC 1گروههايي كه هيئت در . شناسايي نمودند

كنندگان اطالعات مالي دولـت مركـزي          به اين نتيجه رسيد كه استفاده       كلي طور بههيأت   .14
، كنگـره،  شـهروندان :  شناسايي شده استSFFAC 1گيرند كه در  در چهار گروه قرار مي

سيار خالصه شده در سـطح      بنابراين براساس اطالعات ب   . 8مديران اجرايي و مديران برنامه    
 بـه دو گـروه عمـده    SFFAC 1دولت يا در سطح تلفيقي، هيأت اين چهـار گـروه را در   

كننـدگان درونـي      و اسـتفاده  ) شـهروندان (كنندگان بيرونـي      استفاده. تقسيم كرد ) اصلي(
 ).كنگره، مديران اجرايي و مديران برنامه(

 باشند، بـه ايـن      CFR) اوليه(گان اصلي   كنند   كه شهروندان بايد استفاده    هيأت اعتقاد دارد   .15
كننـده بـه گزارشـات مـالي          دليل كه شهروندان در مقايسه با ديگـر گروههـاي اسـتفاده           

 آنها ممكن اسـت     عالوه به. گيري، دسترسي ندارند    تر دولت مركزي براي تصميم      تفصيلي
ايـن  پيچيده را نداشته باشند يا تمايلي به صرف وقـت بـراي             دانش فهم گزارشات بسيار     

 آن، گزارش بسيار تفصيلي را براي مشخص        جاي بهكار نداشته باشند و ترجيح دهند كه        
 نبايـد سـعي     CFRبنابراين، هيأت معتقد است كه      . كردن موارد مورد عالقه جستجو كنند     

 بايـد بـه تـأمين       CFR عـوض  در. كنندگان را تأمين نمايد     كند تا نيازهاي تمامي استفاده    
 .تر تمركز كند  براي اطالعات تفصيلينيازهاي اساسي شهروندان

                                              
8 .SFFAC 1، 88-104 بند. 
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كننـده     يك گروه اسـتفاده    عنوان به، هيأت معتقد است كه شهروندان       CFR براي   عالوه به .16
دو مجموعة متفاوت از نيازها را دارند و بنابراين بايـد  )  شناسايي شدهSFFAC 1كه در (

 بـسيار   طـور  بهان  نيازهاي شهروند . شهروندان و نمايندگان آنها   : به دو گروه تقسيم شوند    
اي با موضوعات منافع عمومي و شاخصهاي عمده سالميت مالي كلي دولـت پيونـد         ويژه

 ديگـر، نماينـدگان شـهروندان زمـان بيـشتري را بـراي مطالعـه،                سـوي  از. انـد   خورده
 و  تحليـل  و تجزيه تا پس از     كنند  ميتر صرف      و تفسير اطالعات تفصيلي    تحليل و تجزيه

بر اين اساس، هيأت، چهار     .  كاربرد بيشتر به شهروندان منتقل نمايند      تلخيص، آنها را براي   
ويژگيهـاي ايـن    .  را به پـنج گـروه گـسترش داد         CFRكنندگان    گروه اصلي اوليه استفاده   

 .  خالصه در ادامه آورده شده استطور بهگروهها 

 كنندگان بيروني استفاده

نها به اطالعاتي نياز دارند كه از       آ. اين گروه شامل افراد خارج از دولت است       . شهروندان .17
اندازها پشتيباني كند و اسـتاندارد زنـدگي را           اهدافشان در راه كسب و حفظ سود و پس        

آنهـا نگـران    . هاي دولت مركزي ذينفـع هـستند        شهروندان در بيشتر حوزه   . 9بهبود بخشد 
ئوليت  و مـس   كنـد   مـي هاي افراد، نامزدهاي تصدي سمتها، خدماتي كه دولت ارائه            برنامه

كننـده خـدمات دولتـي و         شهروندان، دريافـت  . مالي نمايندگان منتخب و منتصب هستند     
كننده وجه آن هستند و بنابراين ستانده و نتـايج ايـن خـدمات و كـارآيي آن را                     پرداخت

نگـران   ويـژه  بـه شهروندان نگران خانواده خود در زمينه مالي        . دهند  ميمورد توجه قرار    
گزارش جـامع ولـي   ”كنندگان به يك   اين استفاده . 10بعدي هستند فرزندان خود و نسلهاي     

مختصر كه يك تصوير گسترده و كامل از فعاليتهاي متنوع و وضعيت مالي كلـي دولـت                 
 .11عالقمند هستند“ آورد فراهم مي

                                              
 .10، صفحة1986مطالعه مشترك دفتر بازرسي كل كانادا و ديوان محاسبات اياالت متحده، مارس : مطالعه گزارشگري دولت مركزي. 9

10. SFFAC 1 77، بند. 

  .P.Vمطالعه گزارشگري دولت مركزي، . 11
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ايـن گـروه شـامل      . اين گروه نيز شامل افراد خارج از دولت است        .  شهروندان نمايندگان .18
گـذاران و مقامـات اجرايـي          گروههاي مدافع منافع عمومي، قانون     ها،  رسانه: افرادي چون 

گران شركتها، دانشگاهها و ديگـر مؤسـسات پژوهـشي            تحليل و تجزيهايالتي و محلي و     
 تحليـل  و تجزيـه  اينكه نوعاً شهروندان زمان و توانـايي محـدودي بـراي             دليل به. است

اي اقتـصادي،     گونـه  بـه اطمينان يابند كه دولت     خواهند   گزارشهاي دولت دارند، آنها مي    
شهروندان در بيشتر موارد چشم     بنابراين  . 12دهد  ميكارآ و اثربخش وظايف خود را انجام        

ها، مؤسسات مـالي، انجمنهـاي سياسـي و غيـره دارنـد تـا چنـين                   گران رسانه   به تحليل 
ت تفـصيلي تـر را      اطالعـا نماينـدگان شـهروندان،     . 13تحليلهايي را براي آنها انجام دهند     

آنهـا همچنـين تحليلهـاي      . كنند تا به شهروندان تحويل دهند        و تفسير مي   تحليل و تجزيه
 كه شهروندان ممكن اسـت تمايـل يـا توانـايي انجـام آن را                دهند  ميتري را انجام      عميق

آوري   مهارت، زمان و توانايي بيشتري براي جمع      نمايندگان شهروندان نوعاً    . نداشته باشند 
 .يل اطالعات تفصيلي بدست آمده از منابع گوناگون را دارندو تحل

هاي افراد،     از اهداف هيأت شامل برنامه     يك هرهاي عمده     نمايندگان شهروندان همة جنبه    .19
خدمات و فعاليتهاي دولت، مسئوليت مالي نمايندگان منتخب و منتصب، ستانده و نتـايج              

 و اثربخشي دولت را مورد توجـه قـرار          ها و اطمينان از وضعيت اقتصادي، كارآيي        برنامه
هـا،    هاي بودجـه، عمليـات برنامـه        بنابراين، آنها، اطالعات وسيعي از همه جنبه      . دهند  مي

هـا و     رسـانه ”. دهنـد   ميمباشرت دولت مركزي و سيستمها و كنترلها را مورد توجه قرار            
زي، منبـع اصـلي     كننده از گزارشهاي مالي دولت مرك       استفادهترين گروه     گران رايج   تحليل

اطالعات مرتبط با دولت براي شـهروندان و شـركتها، و منبـع اصـلي اطالعـاتي بـراي                   
 CFRمعتقد است كه نمايندگان شهروندان ممكن است بـه          هيأت  . 14“گذاران هستند   قانون

 .تر خواهند بود  يك نقطة شروع اتكا كنند ولي آنها به دنبال گزارشات تفضيليعنوان به

                                              
12. SFFAC 1 77، بند. 

 .5همان منبع، صحفة . 13
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يافتة مهم اين مطالعه اين     . باشد  ميطالعه گزارشگري دولت مركزي موافق      هيأت با نتايج م    .20
 يكـديگر  بـه كنندگان براي انتقال اطالعات مالي در بارة دولت مركـزي             استفاده ”بود كه   

 كساني كه عموماً نقش اصلي در استفاده از اطالعات مـالي            -گذاران  قانون. وابسته هستند 
گـران و     اي به تفسير اطالعات توسط تحليل       ل مالحظه  قاب طور به -دولت مركزي را دارند   

اين مورد همچنين بـراي  . كردن اطالعات قابل فهم، وابسته هستند        فراهم منظور بهها    رسانه
هـا مهـم و      گـران و رسـانه      بنابراين، نيازهاي تحليـل   . شهروندان و شركتها نيز وجود دارد     

فعاليتهـاي  ) شـناخت (نـشود، درك    حياتي است زيرا اگر نيازهاي آنها به خوبي برآورده          
 .15“دولت توسط ديگران مشكل خواهد بود

  داخليكنندگان استفاده

 داخلي، گروههاي درون دولت مركـزي هـستند كـه معمـوالً دسترسـي               كنندگان  استفاده .21
بيشتري به اطالعات دولت مركزي شـامل، اطالعـات مـالي خالصـه شـده و تفـصيلي،                  

گزارشهاي اقتصادي و تحليلهاي مربوط به تمامي واحدهاي        ها و     ها، هزينه   ها، بودجه   برنامه
 اطالعات مربـوط بـه موضـوعات خـاص          تواند  مي اينكه آنها    دليل به. گزارشگري، دارند 

 منفعـت ببرنـد امـا جـزء         CFR از   تواننـد   مـي مورد عالقه خود را بدست آورنـد، آنهـا          
، مـديران اجرايـي     گـره كنندگان داخلي شـامل، كن      استفاده. كنندگان اصلي نيستند    استفاده

كننده، برخـي كنگـره را        در ميان اين سه استفاده    . ها هستند   دولت مركزي و مديران برنامه    
بـا ايـن وجـود، كنگـره، هماننـد ديگـر            . دانند واسطه نهايي بين عموم مردم و دولت مي       

كنندگان داخلي، به اطالعات داخلي خاص زيادي دسترسـي دارد و بـراي انجـام                 استفاده
.  نيـستند  CFRكننـدگان اصـلي       بنابراين آنها جزء استفاده   . كند  ميد گزارش ارائه    كار خو 

گسترده و  ) معيارهاي( با شاخصهاي    CFRكنندگان ممكن است به       هر حال اين استفاده    به
تر يا تفكيك شده      يك سند مرجع براي اطالعات تفصيلي     ” عنوان بهاطالعات خالصه شده    

به اطالعات تفـصيلي    كنندگان داخلي      از استفاده  يك هر. 16اتكا كنند “ هاي خاص   در زمينه 
                                              

 .17-7بع، صحفة همان من. 15

 .8همان منبع، صحفة . 16
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هـاي خالصـه شـده در يـك سـطح             و تفكيك شده دسترسي دارند ولي بر يك سـري داده          
كننـدگان   اسـتفاده . كنند مي شاخصهاي وضعيت و شرايط مالي دولتي اتكا     عنوان بهمحدودتر  
ي دولت كه از طـرق      تصوير كلي سالمت مال   ” براي فراهم كردن     CFRخواهند از     داخلي مي 

 .17“و چارچوبي كلي براي فعاليتهاي دولت، استفاده كنند... ديگر قابل دستيابي نيست 

، داراي  CFR انجام شده در باال، هيأت به اين نتيجـه رسـيد كـه               تحليل و تجزيهبراساس   .22
هيأت معتقد است كـه گروههـاي       . كننده خواهد بود    عمومي براي پنج گروه استفاده    منافع  
كننـده خـارجي شـامل عمـوم مـردم هـستند و شـهروندان و نماينـدگان آنهـا،                      استفاده
 . هستندCFRكنندگان اصلي  استفاده

 را مورد توجـه قـرار       نويس  پيشدهندگان به     هيأت همچنين پيشنهادهاي دريافتي از پاسخ      .23
دهندگان خواهان اين بودند كه افراد خاصي به          برخي پاسخ ).  مراجعه شود  11به بند   (داد  
 كـه  آنجـا  از. هاي اشخاص شامل شده در گروه نمايندگان شهروندان اضـافه شـود       هنمون

هاي نوعي نسبت به فهرست جامع        هيأت معتقد بود كه افراد فهرست شده در گروه، نمونه         
 هيـأت تـصميم     عـوض  در. ها را گسترش ندهـد      بودند، تصميم گرفت كه فهرست نمونه     

گـروه نماينـدگان شـهروندان بـراي        بندي توصيف     گرفت كه اصالح مختصري در جمله     
 .هاي گروهها و افراد فهرست شده و جامع نبودن آن انجام دهد روشن شدن نوعي بودن نمونه

 ويژگيهاي كيفي

24. SFFAC 1كه اطالعات براي مفيد بودن بايد قابل اتكا، مربوط، يكنواخـت،  دارد   مقرر مي
 اين ويژگيها استانداردهايي كـه       به توجه باهيأت  . قابل مقايسه، قابل فهم و به موقع باشد       

براي همة واحدهاي گزارشگري دولت مركزي، هم در سطح دستگاه اجرايي و هم دولت              
.  يك مجموعة واحد قابل كاربرد است را مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار داد                   عنوان به
 كـه هيـأت     شـود   مـي دولت مركزي دستيابي به ايـن ويژگيهـا زمـاني محقـق             محيط   در

، يعنـي   CFRدر سـطح    . ي را براي گزارشگري دولت مركزي تدوين نمايـد        استانداردهاي

                                              
 .9همان منبع، صحفة . 17
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، شـيوه ارائـه     شـود   مـي آوري    هاي حسابرسي شده دستگاه اجرايي جمـع        سطحي كه داده  
. گيـرد   كنندگان عمومي، مورد توجه اساسي قـرار مـي           به استفاده  CFRهاي مربوط به      داده
هوم، شكل، حجـم و پيچيـدگي از         مف نظر از اينكه صورتهاي مالي دولت مركزي       دليل به

مورد نظر صورتهاي مالي    كنندة    صورتهاي مالي واحدهاي تجاري متفاوت است و استفاده       
هيـأت  . كند مي تأكيد CFRهيئت بر قابل فهم بودن ، شود ميدولت مركزي، همه را شامل   

 گزارشـگري پاسـخگويي دولـت       خصوص دربا نتايج مطالعه انجمن حسابداران دولت،       
مـشكل  ”انجمن حسابداران دولت در اين مطالعه به اين نتيجـه رسـيد كـه               . ستموافق ا 

دار يـا فقـدان ايـن     گزارشگري به شهروندان اصوالً عدم توانايي در ايجاد اطالعات معني         
اي است كه ايـن اطالعـات بـه شـهروندان             مشكل اصلي در شيوه   بلكه  . اطالعات نيست 
هـاي   داده( زياد بـودن (فراواني شنهاد شده كه  در اين مطالعه پي 18“شود  ميآمريكايي ارائه   

دهنده ديدي مختـصر و جـامع از فعاليتهـاي            مالي تفصيلي منتشر شده توسط دولت، ارائه      
 .باشد نميدولت به شهروندان 

اي قابل    براي برطرف كردن نياز شهروندان به يك تصوير كلي از فعاليتهاي دولت به شيوه              .25
كننده بايد بتواند به راحتي جاي انـواع           استفاده گروه هرفهم، هيأت به اين نتيجه رسيد كه        

  پيـدا كـرد؟    شـود   مـي اين اطالعات را كجـا       . اطالعات مورد عالقة خود را پيدا كند      
 امكان بايد   صورت در گزارش يك قلم، همة اطالعات مرتبط با آن          صورت در مثال براي

جـود نداشـته باشـد،      چنين امكاني و   كه   صورتي در. 19در يك مكان اصلي گزارش شود     
يـا سـاير اطالعـات،      ) زيرنويـسها ( زبان ارتباطي واضح، يادداشتها      طريق ازگزارش بايد   

خواننده را به سمت اطالعات راجع به آن قلم يـا موضـوع در ميـان بخـشهاي مختلـف                    
كننده روشن و      بايد براي استفاده   CFRدر نهايت، محتوا و ساختار      . گزارش رهنمون سازد  

 .كامل باشد

                                              
 .25، صفحة 1994اقدامات گروه كاري، نوامبر :  عملكرد دولت و وضعيت آنخصوص درگزارش به شهروندان . 18

 بـه روشـني     اگر اقالم گزارش شده، سطوح مختلفي از پوشش حسابرسي داشته باشند، بايد سطح پوشش حسابرسسي براي هر قلم                 . 19
 .، برچسب زدن به اقالم را مقرر خواهد كردAU558استانداردهاي حسابرسي در . مشخص شود
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 ويژگي قابل فهم بودن براي شهرونداني كه دانش تفـصيلي           بر عالوهر اين بيانيه مفاهيم،     د .26
بر ويژگي كيفي به موقـع بـودن        ) كه در باال بحث شد    (راجع به اصول حسابداري ندارند      

) 162بنـد   (SFFC 1همـانطور كـه در   . شـود  مـي  تأكيد CFR يك ويژگي مهم عنوان به
اي مالي مفيد باشند بايد به اندازة كافي به موقع منتـشر            براي اينكه گزارشه  ”مالحظه شد،   

كنندة مورد نظر، قابل فهـم        اگر اطالعات براي استفاده   . “شوند تا بر تصميمات مؤثر باشند     
كننده قرار نگيرد، مربوط بـودن، قابليـت          نباشد يا اگر اطالعات به موقع در اختيار استفاده        

ات اهميتـي نخواهـد داشـت و اطالعـات بـراي            اتكا، يكنواختي يا قابليت مقايسه اطالع     
 .كننده مفيد يا قابل استفاده نخواهد بود استفاده

دهندگان را مورد توجه قرار داد كه معتقد بودنـد،            هيأت همچنين پيشنهادهاي برخي پاسخ     .27
مربـوط  (ويژگيهاي كيفي قابل فهم بودن و به موقع بودن بايد به هزينة چهار ويژگي ديگر    

هيأت بيان كرد كه    . مورد تأكيد قرار گيرد   ) اتكا، يكنواختي و قابليت مقايسه    بودن، قابليت   
 ويژگـي بـراي تمـام گزارشـها و     6، تصديق اهميـت تمـام   نويس پيش 9قصدش در بند   

تمركز هيأت بر ويژگيهاي قابل فهم بودن و به موقع بودن به ماهيـت              . كنندگان بود   استفاده
هيـأت تـصميم گرفـت تـا دو         . رد نظر مربوط است   كنندگان مو   انباشته گزارش و استفاده   

 : را حذف كندنويس پيش 22جملة آخر بند 

نقش اساسـي در تـدوين      ) قابل فهم بودن و به موقع بودن      (بنابراين، اين دو ويژگي كيفي      
هيـأت  . دارد) سـودمند (استانداردهاي حسابداري براي يك گزارش مالي تلفيقـي مفيـد           

ستانداردها، ديگر ويژگيهاي كيفي را مورد توجـه قـرار          هنگام تدوين، بررسي و پذيرش ا     
 .خواهد داد

دهندگان چنين اسـتنتاج   پاسخ كه برخي شود مي كه اين دو جمله باعث    هيأت معتقد است   .28
 . ويژگي ديگر براي هيأت مهم نبوده است4كنند كه 
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 گزارشگري مالي با مقاصد عمومي

لي با مقاصد عمومي مورد توجه قرار        يك گزارش ما   عنوان به را   CFR هيأت،   از وقتي كه   .29
، جـايي كـه محـدوديتهاي گزارشـگري مـالي      SFFAC 1داد، مجدداً مباحث خود را از 

گزارشگري مالي با مقاصد عمومي تنها       ” كه   كند  ميهيأت بيان   . توصيف شده، تكرار كرد   
ـ      در بسياري از موارد، استفاده    ... منبع اطالعات مالي نيست    الي بـا   كنندگان از گزارشهاي م

مقاصد عمومي براي برطرف كردن نيازهاي اطالعاتي خود نياز دارند كه منـابع ديگـر را                
 گزارشـهاي مـالي بـا       طريـق  ازخـاص   اطالعات   حاليكه در... نيز مورد توجه قرار دهند    

 طريـق  ازاي بهتـر تنهـا        گونـه  به تواند  مي، اطالعات ديگر    شود  ميمقاصد عمومي فراهم    
 طريـق  ازهنوز هم اطالعـات ديگـر       .  اين گزارشها فراهم شود    گزارشگري مالي خارج از   

 دولت مركزي   طريق از نه وگزارشگري غير مالي يا گزارشگري مالي بخشهايي از جامعه          
 .20“)براي نمونه گزارشگري اقتصادي (شود ميو اجزاء آن، فراهم 

 تصويب هيأت

 .انتشار اين بيانيه مفاهيم را تصويب كردهيأت به اتفاق،  .30

  

  

                                              
 .هيأت به اتفاق، انتشار اين بيانيه مفاهيم را تصويب كرد. 20
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  يوست الفپ

  21اهداف گزارشگري مالي دولت مركزي

  
گزارشگري مالي دولت مركزي بايد به اجراي وظـايف دولـت         . اي  بودجهرعايت و التزام     .31

منـابع و   كه پاسخگويي عمومي و روشن در بارة وجوه دريافتي از محل مالياتها و سـاير                
رات اسـت كمـك     نيز پرداخت وجوه براساس قوانين بودجه ساالنه و ساير قوانين و مقر           

 :گزارشگري مالي دولت مركزي بايد اطالعاتي را براي ارزيابي موارد زير ارائه كند. كند

 قـانون  طبق بر آمده و مصرف شده و آيا اين كار دست بهاي چگونه  بودجهمنابع مالي   
 صورت گرفته است،

 اي چگونه است، و و جايگاه منابع مالي بودجهوضعيت  

هـاي    اي با اطالعـات مربـوط بـه هزينـه           منابع مالي بودجه  بين اطالعات   چه ارتباطي    
اي بـا     ها وجود دارد و تا چه ميزان اطالعات منابع مالي بودجـه             عمليات اجراي برنامه  

 .ساير اطالعات حسابداري در بارة داراييها و بدهيها سازگار است

ها كمـك    گزارشـ  كنندگان  گزارشگري مالي دولت مركزي بايد به استفاده      . اجزاي عمليات  .32
هاي مرتبط و نحوة انجام آن، روشهاي تـأمين   كند تا به ارزيابي خدمات انجام شده، هزينه  

گزارشـگري  . مالي اين اقدامات و مديريت داراييها و بدهيهاي واحد گزارشـگر بپـردازد            
 : بايد اطالعاتي را براي ارزيابي موارد زير ارائه كندمالي دولت مركزي

 ها،  و فعاليتهاي خاص و نحوة تركيب و تغيير اين هزينهها هاي انجام برنامه هزينه 

هـاي دولـت مركـزي و تغييـرات در زمـان و                آمده در بـارة برنامـه      عمل بهاقدامات   
 هاي مربوط به آنها، و هزينه

                                              
 .13-17، اهداف گزارشگري مالي دولت مركزي، بند SFFAC 1 مفاهيم حسابداري مالي دولت مركزي، 1از بيانيه شماره . 21
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 .كارآيي و اثربخشي مديريت دولت در مديريت داراييها و بدهيها 

كنندگان گزارشها كمك كنـد تـا        بايد به استفاده  گزارشگري مالي دولت مركزي     . مباشرت .33
گذاريهاي دولت در يك دورة مالي خاص بر وضـعيت كـشور، و               آثار عملياتي و سرمايه   

 . و آينده را ارزيابي كندحال در چگونگي تغيير شرايط مالي دولت و ملت نتيجه در

 :گزارشگري مالي دولت مركزي بايد اطالعاتي را براي ارزيابي موارد زير ارائه كند .34

  يا افول وضعيت مالي دولت طي دورة مالي،بهبود 

اي آينده براي اسـتمرار ارائـه خـدمات عمـومي و توانـايي                كفايت منابع مالي بودجه    
 پرداخت تعهدات در سررسيد، و

 . حاضر و در آيندهحال درتأثير عمليات دولت بر رفاه ملت  

ن را در حـصول  كننـدگا  گزارشگري مالي دولت مركزي بايد اسـتفاده   . سيستمها و كنترلها   .35
اطمينان از موارد زير كه موجـب شـناخت بهتـر كفايـت سيـستمهاي مـديريت مـالي و                    

 : كمك كندشود ميكنترلهاي داخلي حسابداري و اداري 

اجراي عمليات براساس قوانين مالي، بودجه، الزامات قانوني و اهداف مصوب و ثبت              
 عمليات براساس استانداردهاي حسابداري دولت مركزي،

 ، واستفاده سوء مواردي چون تقلب، اتالف و برابر دراز داراييها و اموال ت حفاظ 

  .گيري عملكرد وجود شواهد كافي و پشتيبان براي اطالعات مربوط به اندازه 
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  پيوست ب

  عبارات اختصاري
  

AICPA -انجمن حسابداران رسمي آمريكا  

CFR –صورت مالي تلفيقي دولت اياالت متحده  

FASAB –شاوره استانداردهاي حسابداري دولت مركزي هيأت م 

GAAP –اصول پذيرفته شده حسابداري  

SFFAC –بيانيه مفاهيم حسابداري مالي دولت مركزي  

SFFAS –بيانيه استانداردهاي حسابداري مالي دولت مركزي   
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