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گذار به حســابداری تعهدی برای بخش عمومی در 
مالزی، از زمانی که دولت حدود چهار ســال پیش پا 
در این مسیر گذاشت، در فهرست آرزوهای خیلی ها 
بوده اســت. گرچه،  گــذار از حســابداری نقدی به 
تعهدی هنوز در دســت اقــدام و از تاریخ به کارگیری 
مورد نظر دولــت که اوایل ســال 2016 بود، عقب 

افتاده است.
  (Johari Abdol Ghani)جوهری عبدلغنــی
 (Edge) معــاون وزیر امور مالــی، به هفته نامــه اج
گفت: “ما به زمان بیشتری نیاز داریم. این کار گام به گام 

انجام خواهد شــد. به محض اینکه همه نهادها آماده 
شوند، ما ســعی خواهیم کرد که این کار را به سرانجام 
برسانیم. باید سامانه ها در وزارتخانه، اداره های دولتی 

و سازمانها به طور کامل آماده باشند.” 
شــاید دولت در زمانبندی برای گذار به حســابداری 
تعهدی، خیلی جاه طلبانه رفتار کرده اســت. براساس 
 ،(Ross Campbell) کمپبــل  راس گفته هــای 
مدیر بخش عمومی در انجمنحســابدارانخبره
انگلستانوولز1، بیشتر کشــورهایی که فرایند گذار 
از حســابداری نقدی به تعهدی را انجام داده اند، برای 

ترجمه:ساجدهمالطایفه
E. Lee

گذار به حسابداری تعهدی
در بخش عمومی
کار آسانی نیست
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به کارگیری کامل استانداردها 5 تا 8 سال 
زمان صرف کرده اند.

کمپبــل، رئیــس پیشــین کمیتــه 
رویههایحسابداری2 و تدوین کننده 
برای  مالــی  گزارشــگری  اســتاندارد 
دولت مرکــزی انگلســتان در وزارت
 ،(HM Treasury) خزانــهداری 
بود. او همچنین مدیریت حســابداری 
وزارت دفاع و مدیریت ســازمان  ملی 
به عهــده  را  انگلســتان  حسابرســی 

داشت.
در مصاحبه ای، کمپبل به هفته نامه 
اج گفت: “دســتکم مالزی در مقایسه 
با بســیاری از کشــورها، از یک حرفه 
حســابداری بســیار توانمند برخوردار 
اســت. مالزی یک کشــور به نســبت 
ســامانه های  زمینــه  در  و  پیشــرفته 
اطالعاتی از دانش مناســبی بهره مند 
اســت. بنابرایــن، از دیــدگاه نظری 
می توان گفت این امکان وجود دارد که 
فرایند گذار در 5 تا 6 سال انجام شود. 
کشورهای بســیار کمی می توانند این 
کار را در زمــان کوتاه تری انجام دهند؛ 
این تنها مقیاســی اســت برای زمان 

مورد نیاز.”
باور عمومی بر این اســت که روش 
تعهدی حسابداری، تصویر دقیق تری 
از امور مالی عمومی به ویژه در ترازنامه 
دولت ارائه می کند. در ســالهای اخیر، 
از زمانی که مردم خواستار پاسخگویی 
از  اســتفاده  روش  دربــاره  بیشــتر 
دوره های  در  عمومــی  ســرمایه  های 
با  اقتصادی شــده اند،  دولتها  دشــوار 
آگاهی بیشتری به ســمت حسابداری 

تعهدی حرکت کرده اند.

کمپــل می گویــد: “همــه دولتها 
احســاس فشــار می کننــد و توجــه 
عمومــی به ایــن موضوع اســت که 
چگونــه دولتهــا می توانند ســرمایه 
عمومــی را بهتــر مدیریــت کننــد. 
بــا انجام فراینــد گــذار، به طور کلی 
بازخوردهای مثبت دریافت می شود. 
فراینــد گــذار، اطالعــات را بــرای 
سیاســتگذاران اصــالح، شــفاف و 
امــکان بهره برداری از آن را بیشــتر 
باید  دولتهــا همچنین  امــا  می کند. 
عمومی  پاســخگویی  بازخورد  حلقه 
را ایجاد کننــد؛ زیرا درواقــع تنها از 
طریق پاسخگویی است که بار فشار 
بــرای انجام اصالحــات کاهش پیدا 

می کند.”
دکتر محـدایـــروان سـریگار
 (Dr Mohd Irwan هلل  عبــدا
دبیــرکل   Serigar Abdullah)

خزانه داری مالزی، در سخنرانی خود 
در هم نشــینی بخش عمومی ســال 
2016، اظهار داشت که شرایط برای 
کشــور مالزی فــرق نمی  کند. دولت 
تغییر به سمت حسابداری تعهدی را 
به منظور تقویت نظــم مالی و بهبود 
مدیریــت مالی آغاز کرده اســت تا از 
ثبــات و پایــداری ســرمایه عمومی  

اطمینان یابد.
از  تحــول  و  “تغییــر  گفــت:  او 
گزارش  تعهدی،  به  نقدی  حسابداری 
مالــی دولت،  از وضعیت  جامعتــری 
عملکــرد مالــی آن و جریــان نقدی 
دوره های مورد بررســی، ارائه خواهد 
کرد. با این اقدام، تصمیم گیری بهبود 
خواهد یافت و در نهایت باعث استفاده 

باپذیرش

حسابداریتعهدیو

باتوجهبه

شفافیتو

افشایپربازتاب

اطالعاتاز

دیدگاهنظری

تعداد

رسواییهایحسابداری

بایدکاهشیابد
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بهینه تر از منابع عمومی می شود.”
ایوان در ســخنرانی خود اضافه کرد 
بــه تقاضای  که حســابداری تعهدی 
روبه رشــد ذینفعــان برای شــفافیت 
بیشــتر، پاســخ می دهد و شــاخص  
مقایســه پذیر معنی دارتری از عملکرد 
و وضعیــت مالــی بنگاه هــای بخش 
عمومی مالــزی و بنگاه های خارجی، 

فراهم می سازد.
بــا پذیرش حســابداری تعهدی و با 
توجه به شــفافیت و افشــای پربازتاب 
اطالعــات، از دیــدگاه نظــری، تعداد 
باید کاهش  رســواییهای حســابداری 
یابــد. کمپبل اعتقــاد دارد کــه اعداد 
ممکن  حســابها  در  نمایش داده شــده 
اســت ابعاد دیگری را بــرای مدیریت 
ترازنامه مطرح کند- از جمله رشد آن، 
داراییها و بدهیهــا و تغییرهایی که رخ 

می دهد.
هیچ شــرکت بزرگی بدون این گونه 
اطالعــات، کســب وکار خــود را اداره 
نمی کنــد. درواقــع، بــرای دولت نیز 
به همین ترتیب اســت. دولت درامد و 
هزینه دارد، افراد را استخدام می کند و 
در رابطه با آنها مسئولیت برعهده دارد. 
دولت مالک اموال است و وام می گیرد. 
تفاوت چندانــی در پیــچ و مهره های 
مدیریت مالی وجــود ندارد. تفاوت در 
مقصودی است که حسابداری برای آن 

به کار گرفته می شود.
که  “همواره، هنگامی  گفت:  کمپل 
می خواهیــد به جایی نــور بتابانید که 
قبــل از آن هرگز نــوری در آن تابیده 
نشــده اســت،  چیزهایی می یابید، و 
همه چیزهایی کــه می یابید به صورت 

غافلگیرکننده ای دلپذیر نیستند … در 
اندازه گیری می شود،  درازمدت، آنچه 
اعــداد وجود  اگر  مدیریت می شــود. 
دارند و مشاهده پذیرند، سیاستمداران 
احســاس خواهند کرد که باید در مورد 

آن کاری انجام دهند.”
حســابداری  ســوی  بــه  حرکــت 
ناگزیــر چالشــهایی دارد.  تعهــدی، 
براســاس گفته های کمپــل، افزون بر 
مشــکلهای ملموس، مانند تغییر کل 
ســامانه اطالعاتــی و فراینــد دقیق 
دولتی،  داراییهای  برای  حســابداری 
چالش بزرگتر، نهادینه کردن فرهنگ 
و پرورش شــیوه متفاوت تفکر درباره 

اعداد است.
کمپــل می گویــد: “این یک ســفر 
است و یک شبه اتفاق نمی افتد. مردم 
بایــد ذهنیت خود را تغییر دهند. ما در 
انگلســتان به مدت 20 ســال در حال 
انجــام این کار )حســابداری تعهدی( 
بوده ایــم؛ اما تنهــا اکنون اســت که 
افــرادی داریم که به مشــاغل ارشــد 
دولتی ارتقا پیدا می کنند و حسابداری 
برایشــان همیشــه روندی  تعهــدی 
عادی بوده، و این گونه است که کارها 

پیش می رود.”
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