هفته ملی آمار گرامی باد.

1

یکی از چالشــهایی که بخشعمومی در جهان با آن روبهروســت ،جذب و نگهداری اســتعدادهای مالی است .پژوهش انجامشده )(CIPFA, 2014
بهروشــنی نشان میدهد که دیوانســاالری ،رویههای کاری غیرمنعطف ،و مســیر ضعیف توسعه ،مهمترین موانع اســتخدام و نگهداری کارکنان در
بخشعمومی اســت .این نتایج نیز به اهمیت فزاینده چابکبودن در بخشعمومی ،زمانی که بحث مدیریت ،توســعه ،و نگهداری استعدادهای مالی

مطرح است ،اشاره آشکار دارد.

مدیریت استعداد عبارت است از جذب ،شناسایی ،توسعه ،مشارکت ،نگهداری و بهکارگیری آن افرادی که برای سازمان ارزش خاصی دارند ،چه ازنظر

داشتن «توانایی باال» برای آینده ،یا بهاین دلیل که مسئولیت نقشهای حساس کسبوکار یا عملیات را بهعهده دارند .مدیریت استعداد همچنین بهعنوان
تامین افراد درست ،در محل درست ،در زمان درست ،برای رسیدن به هدفهای سازمان ،برای عملیات جاری و آینده آن ،هردو ،قلمداد میشود.

مدیریت استعداد ،در عصر رقابت برای کارکنان ماهر و در دوره پرتالطم تغییرات اجتماعی و فناوری ،و آنجا که بخشهای اقتصادی مثل بخشدولتی

با محدودیتهای منابع و معیارهای ریاضت روبهرو هستند ،برای کارفرمایان بیشازپیش مهم قلمداد میشود .بسیاری از کارفرمایان ،ازجمله بعضی در
بخش دولتی ،با استقرار نظام و چارچوب مدیریت استعداد به این چالشها واکنش نشان دادهاند.

توجه فزایندهای برای جذب و نگهداری بهترین کارشناسان مالی برای کارکردن در دولتها در سراسر جهان وجود دارد .این رویکرد بهصورت تصادفی

به نتیجه نمیرســد و نیازمند معرفی راهبرد منســجم مدیریت استعداد است .مدیریت موثر اســتعدادها بهاین معنی است که دولتها در موقعیت بهتری
برای بهبود عملکرد قرار میگیرند و نشاندادن این که چگونه استعدادها میتوانند به کسبوکار دولت ارزش بیفزایند.

متداولترین روش اعالمشــده برای جذب و حفظ اســتعدادها ،عبارت اســت از اســتخدام مبتنیبر شایستگی ،و توجه بیشــتر به توسعه استعداد در

درون ســازمان ،که بهویژه در دوران محدودیتهای مالی مهم اســت .تنوع کار و دامنه فرصتهای شــغلی ،جنبههایی است که کارکنان جوانتر را متقاعد
میسازد که یک شغل را در بخشعمومی برای موازنه بین کار و زندگی ،دنبال کنند .ثبات و مزایای شغلی نیز بهعنوان عوامل جذاب بهحساب میآید.

جنبههایی از فرهنگ یگانه بخشعمومی نیز بهعنوان ویژگیهای مثبت و قوی قلمداد میشــود که برای بعضی افراد جذاب بهنظر میرســد .ایجاد نام

مقتدر برای کارفرما ،برای این که در استخدام نیروی موردپسند امتیاز داشته باشد ،از اهمیت فزاینده برخوردار است.

در ایران در دهههای اخیر کوششــهای درخورتوجهی برای بهبود نظام حســابداری بخشعمومی صورت گرفته و گامهای چشمگیری برداشته شده

اســت .وازرتخانهها و موسسات دولتی مکلف شدند که صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه کنند و آییننامه
اجرایی نحوه و زمانبندی اجرای کامل حســابداریتعهدی بهتصویب هیئت وزیران رســیده است .همزمان ،اســتانداردهای حسابداری بخشعمومی

بهوســیله ســازمان حسابرسی تدوین و منتشر شده است .تا کنون ،عالوه بر مفاهیم نظری گزارشــگری مالی بخشعمومی 14 ،استاندارد حسابداری

بخشعمومی تدوین و منتشر شده است.

بر اســاس تجربه و پژوهشهای سایر کشــورها ،میتوان ادعا کرد که موفقیت در توسعه حسابداریدولتی در کشورها ،در گرو مهارت و دانش نیروی

انسانی و بهویژه حسابدارانی است که در حوزه بخشعمومی فعالیت دارند .آشکار است که راهبردهایی الزم است تا مجموعه کارشناسان مالی زبده در
بخشدولتی برای خود مسیرشغلی شکل دهند ،و بهاینمنظور چیزهای زیادی میتوان از تجربه سایر کشورهایی آموخت که تجربه موفقتری داشتهاند.
اگر حرفه امور مالی در بخشدولتی بتواند استعداد را بهصورت راهبردی مدیریت کند ،شانس ایجاد محیط کار با عملکرد باال بسیار افزایش مییابد،

محیط یادگیری تشویق میشود و محیط کار با تنوع بیشتر گسترش پیدا میکند.
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 استقبال از توصیههای سیاستی تجارت 20

رویدادهای

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ) (IPSASBاز توصیههای

ایران و جهان

سیاستی گروه کسبوکار  (B20) 20به گروه  (G20) 20که بهتازگی منتشر شد استقبال

روزانه در مرکز اطالعرسانی
اینترنتی حسابرس

کرده است .این گزارش شامل  22توصیه سیاستی به گروه  20است که ازسوی جامعه
بهتر آثار همهگیری کووید 19
کسبوکار جهانی برای حمایت از اقتصاد سالم و بازسازی
ِ
شناسایی شده است.

فدراســیون بینالمللی حســابداران ) (IFACو دانشــگاه علمی کاربردی زوریخ

منتشر میشود.

) ،(ZHAWبا همکاری هیئت اســتانداردهای بینالمللی حســابداری بخشعمومی ،برای

با مراجعه به مرکز اطالعرسانی

کمک بهدولتها در اســتفاده از رویههای برتر در حســابداری بخــش عمومی هنگام تحلیل

اینترنتی

به آدرس

برنامههای مداخلهای در ارتباط با کووید  ،19و آنجا که در مســیر حرکت بهســمت استقرار
کامل حســابداری تعهدی هســتند ،اوایل امســال ابزار ارزیابی مداخله ) (IATرا منتشر
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کردهاند.

از مشروح خبرهای حرفه در این

 انتشار رهنمود مشترک درباره مالحظات مهم در استفاده از کارشناسان
در محیط کووید 19

بخش آگاه شوید.

کارشناسان انجمن حسابداران رسمی امریکا ) ، (AICPAهیئت استانداردهای
بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAو هیئت استانداردهای

5

بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) ،(IAASBبهتازگی سند مشترکی را با عنوان «استفاده از کارشناسان در محیط کووید:19
ازجمله مالحظات مرتبط با بهکارگیری کارشناسان در حسابرسی صورتهای مالی» منتشر کردند.
این ســند ،رهنمودی برای کمک به حســابداران حرفهای شاغل در کسبوکار و شاغل در بخش عمومی فراهم میکند ،تا به آنها در
مشخصکردن زمان وجود نیاز به استفاده از خدمات کارشناس برای کمک به انجام وظایف خاص و سایر فعالیتهای حرفهای موجود در
سازمانهای محل خدمت و در خدمت به صاحبکاران در محیط کووید  19کمک کند.
این ســند همچنین به مالحظات اخالقی مربوط برای حسابداران در هنگام تصمیم درباره بهکارگیری کارشناس و همچنین شرایطی
که نشاندهنده نیاز به استفاده از کارشناس طی حسابرسی صورتهای مالی است ،میپردازد.
این ســند توســط کارشناسان انجمن حســابداران رســمی امریکا تحت حمایت کارگروه تشکیلشده از ســوی هیئت استانداردهای
بینالمللی اخالق برای حســابداران و اســتانداردگذاران ملی اصول اخالق حرفهای اســترالیا ،کانادا ،چین ،افریقای جنوبی ،بریتانیا و
ایاالت متحد امریکا توسعه یافته است.
برای مطالعه این سند به زبان انگلیسی به صفحه اول مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» مراجعه شود.

 افزایش اهمیت نقش اجتماعی حسابداران و تقویت انتظارات در مورد طرز فکر حسابداران

هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAبهتازگی تغییرات اعمالشده در آیین اصول اخالقی

برای حسابداران حرفهای (ازجمله استانداردهای بینالمللی استقالل) را منتشر کرد تا نقش و نگرش مورد انتظار از همه حسابداران
حرفهای را بهتر ارتقا دهد.
این تغییرات بهوضوح نشــان میدهند که حرفه حسابداری با نقشهای گستردهای که در جامعه ایفا میکند ،مورد اعتماد عمومی است
و چنین اعتمادی برپایه مهارتها و ارزشــهایی بوده که در فعالیتهای حرفهای خود بهدســت آورده اســت .ازهمه مهمتر اینکه ،آنها بر
مسئولیت حرفه برای اقدام در جهت منافع عمومی و نقش بنیادین اصول اخالقی در انجام این مسئولیت ،تاکید دوباره میکنند.
در میان دیگر موارد ،این تغییرات:
• جنبههایی از اصول درستکاری ،واقعبینی و رفتار حرفهای را تقویت میکنند؛
• انتظارات رفتاری از همه حسابداران حرفهای را بهوسیله الزام آنها به داشتن ذهنی پرسشگر در هنگام انجام فعالیتهای حرفهای خود،
افزایش میدهند؛
• بر اهمیت آگاهی حسابداران از تاثیر احتمالی سوگیری در قضاوتها و تصمیمها تاکید میکنند؛ و
• بر نقش حمایتی فرهنگ سازمانی مناسبی که میتواند در ارتقای رفتار و کسبوکار اخالقی ایفا کند ،تاکید میکنند.
تغییرات مربوط به نقش و نگرش از  31دسامبر  2021الزماالجرا خواهد بود.
برای مطالعه بیانیه نهایی تغییرات مربوط به نقش و نگرش و مبنای نتیجهگیری به زبان انگلیسی ،به صفحه اول مرکز اطالعرسانی
اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» مراجعه شود.

دکتر استاوروس توماداکیس ) (Stavros Thomadakisرئیس هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران

) (IESBAدر بخشی از سخنان خود در پانزدهمین سمینار ساالنه هیئت نظارت بر منافع عمومی ) (PIOBگفت˝:چالش عمیق
نهفته در زیر ماموریتهای هیئت نظارت بر منافع عمومی و هیئتهای استانداردگذار ) (SSBاین بوده است که از منافع عمومی پویا
آگاه بمانند -که شامل مجموعهای از مفاهیم و ارزشهاست که در هر مکانی متفاوت است و در طول زمان تغییر میکند .این پویایی به

هیئت نظارت بر منافع عمومی و هیئتهای استانداردگذار یاد داده است که همچنان پذیرای نیازها و برداشتهای جدید و درحالتحول
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 تعهد به منافع عمومی
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باشند .شکست شرکتها ،آشفتگیهای مالی ،اختاللهای فناوری ،بحرانهای نوپدید مانند تغییر آبوهوا و همهگیری کووید  ،19منجر به

پدیدآمدن درک جدید و گستردهتری از منافع عمومی شده است.

دستور کار عوامل زیستمحیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتها ) (ESGهدفها و انتظارهای روشنی را معرفی میکند که زمینهساز

منافع عمومی جهانی اســت .این تحولی است که اندیشههای مشــخصتر ما در مورد منافع عمومی را اطالعرسانی میکند .از آنجا که

نیروهای جدیدی را بهســمت ملیگرایی اقتصادی مشــاهده میکنیم ،این موضوع بسیار بحرانی اســت .این تحوالت عواقبی را برای

اســتانداردهای بینالمللی ایجاد میکند ،که ما باید هم بهعنوان اســتانداردگذار و هم بهعنوان ناظر بر استانداردگذاری ،آنها را منعکس و
با آنها برخورد راهبردی کنیم".

 انتشار بیانیه هشدار حرفهای درباره ریسکهای مرتبط با آبوهوا

تغییرات آبوهوایی بهطور فزایندهای مورد توجه سرمایهگذاران و سایر ذینفعان هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و
اطمینان بخشی ) (IAASBقرار گرفته است ،زیرا تاثیرات آن بهطور روزافزون درخور مشاهده است.
هیئت با توجه به اینکه تغییرات آبوهوایی ،میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بسیاری از واحدهای تجاری ،و شاید همه آنها
اثر بگذارد ،اقدام به انتشــار بیانیه هشدار حرفهای ) (Practice Alertبا عنوان «مالحظه ریسکهای مرتبط با آبوهوا در حسابرسی
صورتهای مالی» کرد .این بیانیه به حسابرســان در درک محتوای کنونی اســتانداردهای بینالمللی حسابرسی ) (ISAو چگونگی
ارتباط آن با مالحظات حسابرسان درباره ریسکهای مرتبط با آبوهوا در حسابرسی صورتهای مالی کمک میکند.
بیانیه حرفهای یادشده به زبان انگلیسی در صفحه اول مجله حسابرس در پیوند «منابع جدید» در دسترس شماست.

 اتخاذ سیاستهای انبساطی مالی در سال آینده

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سیاستهای مالی سال آینده انبساطی خواهد بود ،گفت˝ :برای تحقق این سیاست و
جهتگیری کالن بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیشبینی شود˝.

دکتر محمدباقر نوبخت با اشــاره به اینکه خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی

تصریح شــده اســت ،افزود" :امسال بخشی از ســهام دولت در شــرکتهای دولتی متناســب با نیازهای بورس را عرضه کردیم و منابع

قابلتوجهی که از این محل بهدست دولت رسید را در طرحهای عمرانی صرف میکنیم".

معاون رییسجمهور افزود" :یکی از جهتگیریهای بودجه سال آینده نیز ،تداوم این عرضههاست و بنابراین در سال آینده هم سهام

شــرکتها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزادشــده را در تملک داراییهای سرمایهای دیگر و طرحهای عمرانی

هزینه خواهیم کرد".

وی افزود" :بخشی از منابع تحقق سیاستهای انبساطی مالی از مالیاتها خواهد بود و با توجه به اصالح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی

که با همکاری مجلس شورای اسالمی انجام شده ،بخشی از منابع مالی از محل مالیاتها تامین خواهد شد".
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اعالم نرخ جدید تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی

بانک مرکزی نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی برای تهیه صورتهای مالی میاندورهای بانکها را ابالغ کرد.
بانک مرکزی طی بخشنامهای نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی برای تهیه صورتهای مالی میاندورهای بانکها را برای هر یورو،

 12900تومان و برای هر دالر 11000 ،تومان اعالم کرد.
در بخشــنامه بانک مرکزی تاکید شــده که نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی در پایان سال  99مجددا اعالم خواهد
شد.
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 استقبال از انتشار سند مشورتخواهی درباره هیئت استانداردهای پایداری

فدراسیون بین المللی حسابداران ) ،(IFACصدای جهانی حرفه حسابداری ،انتشار سند مشورتخواهی درباره گزارشگری پایداری

بهوسیله هیئت امنای بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را تحسین کرد .این سند گام مهمی در حرکت بهسمت راهحل
جهانی برای گزارشگری پایداری است که در اوایل ماه از سوی فدراسیون در نقشهراه با عنوان «ارتقای گزارشگری شرکتی :مسیر روبه
جلو» فراخوانده شد.
فدراســیون براین باور است که تقاضای سرمایهگذاران ،سیاستگذاران و سایر ذینفعان برای سامانه گزارشگری پایداری که اطالعاتی
یکنواخت ،مقایســهپذیر ،اتکاپذیــر و درخور اعتماد را ارائه دهد ،یک تقاضای فوری و واقعی اســت .بنیاد اســتانداردهای بینالمللی
گزارشــگری مالی دارای بهترین موقعیت برای تشکیل یک هیئت جدید اســتانداردهای پایداری است ،که الزامات تخصص و افشا در
ابتکارات پیش ِرو موجود را متوازن میسازد.

فعالیت این هیئت جدید ،زیر حمایت اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ،میتواند با دیدگاه محوری هیئت اســتانداردهای
بینالمللی حســابداری که بر ســرمایهگذار اســت ،ارتباط برقرار کند و در عینحال ،با توجه به الزامات گزارشــگری طراحیشــده برای
پرداختن به منافع گستردهتر ذینفعان ،همکاری داشته باشد.

 مشورتخواهی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی درباره گزارشگری پایداری

هیئت امنای بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFیک سند مشورتخواهی برای ارزیابی تقاضا برای

استانداردهای پایداری جهانی ،و چنانچه تقاضا برای آن فراوان باشد ،ارزیابی اینکه بنیاد تا چه اندازه و چگونه میتواند در توسعه
چنین استانداردهایی مشارکت کند ،منتشر کرد.
همزمــان با تمرکز فزاینده بر عوامل محیطی ،اجتماعی و راهبری ) ،(ESGتحوالت در گزارشــگری پایداری ،و تقاضای فزاینده
برای استانداردســازی این گزارشگری ،اکنون هیئت امنا بهدنبال دریافت نظرات ذینفعان درباره نیاز به استانداردهای پایداری جهانی و
سنجش پشتیبانی از بنیاد برای ایفای نقش در توسعه چنین استانداردهایی است.
مهلت پاسخ به این سند مشورتخواهی تا  31دسامبر  2020تعیین شده است.

 انتشار اولین بخش از مجموعه آموزشی ششقسمتی مبارزه با پولشویی

فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACبههمراه انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز ) (ICAEWبهتازگی اولین
بخش از مجموعه آموزشی مقابله با پولشویی ) :(AMLمبانی با عنوان «بخش  :1مقدمهای بر مبارزه با پولشویی برای حسابداران

حرفهای» را منتشر کرد.
این سند بخشی از یک مجموعه کوتاه 6ماهی است که به حسابداران حرفهای کمک میکند تا استنباط خود در مورد نحوه پولشویی،
ریســکهایی که با آن روبرو میشــوند و آنچه که میتوانند برای کاهش این ریســکها و ارائه کمک مثبت در جهت منافع عمومی انجام
) (SMPsو حســابدارانی اســت که آشــنایی کمتری با مقابله با پولشــویی دارند ،ضمن اینکه رهنمودی برای افرادی که بهدنبال یک
نوسازی یا مرجع سریع هستند فراهم میکند.
این مجموعه جدیدترین اقدام در جهت تعهد پایدار فدراســیون بینالمللی حســابداران برای ترویج مقابله با پولشویی در جهت منافع
عمومی اســت ،و نقطهنظر این ســازمان در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی -و گزارش مشترک اخیر آن با انجمن حسابداران رسمی
کانادا ) (CPA Canadaدر مورد شفافیت مالکیت ذینفع ) -(BOTرا دنبال میکند.
برای مطالعه این سند به زبان انگلیسی به صفحه اول مرکز اطالع رسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» مراجعه شود.
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دهند را افزایش دهند .این مجموعه با تمرکز بر دسترسی و سهولت استفاده ،منبعی برای موسسههای حسابرسی کوچکومتوسط
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 طرح انتظامبخشی فرایند واگذاری بنگاههای دولتی

با توجه به تجربه اجرای  12سال قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44و تبعات ناکارامدی و فسادهای موجود در خصوصیسازی

بنگاههای دولتی ،طرح اصالح شرایط واگذاری یا طرح انتظامبخشی فرایند واگذاری بنگاههای دولتی در دستور کار مجلس شورای
اسالمی قرار گرفت.
طرح انتظامبخشــی فرایند واگذاری بنگاههای دولتی در پیوند «منابع جدید» در صفحه اول مرکز اطالعرســانی حسابرس دردسترس
شماست.

 لزوم پیشگامی حسابداران در فناوری کالنداده

براساس گزارشی از انجمن حسابداران خبره و رسمی ) ،(ACCAحسابداران رسمی استرالیا و زالندنو ) (CA ANZو شرکت
فناوری اطالعات انتیتی دیتا ) (NTT DATAگروههای مالی باید منطقه امن خود را ترک کرده و برای پیشگامی در کالنداده و
ابزار تحلیلگری آیندهنگر تالش کنند تا بتوانند مرتبط باقی بمانند.
ایــن گزارش یاداوری میکند که کارشناســان امور مالی که از ابزار آیندهنگر اســتفاده میکنند ،اهمیت زیادی برای ســازمانها دارند.
این ابزار ازجمله شــامل ابزار تحلیلگری پیشبینیکننده اســت که با اســتفاده از دادههای موجود ،مدلهای آماری را ایجاد میکنند که به
پیشبینی آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ،کمک میکنند ،و ابزار تحلیلگری تجویزی با دادن راهکار پیشنهادی از مجموعه گزینههای
موجود ،گام دیگری رو به جلو برمیدارد.
این دو نظام آیندهنگر به ســازمانها کمک میکنند که عملکرد آینده را پیشبینی کنند و به آنها در گرفتن بهترین تصمیم دردســترس
کمک میکنند .اگرچه ،نظرسنجی از هزاروصدوپنجاه کارشناس مالی نشان داد که بسیاری از سازمانها ،در پشت سرگذاشتن گزارشگری
سنتی نتایج ،آهسته عمل میکنند.
این گزارش پنج حوزه اصلی تمرکز برای کســبوکارها را در ساختن فرهنگ دادهمحور مشخص ساخته است ،ازجمله راهبری قوی،
بهبــود قابلیتهای کالنداده ،اطمینان از اینکه ســازمان ،قابلیتها و فرصتهای مناســبی برای آموزش کارکنــان در زمینه ادبیات دادهها
دارد ،نشــاندادن اینکــه بینش چگونه میتواند به گرفتن تصمیمهای راهبردی کمک کند ،و اســتفاده از ابــزار تحلیلگری تجویزی و
پیشبینیکننده.

 تاثیر کووید  19بر کار حسابرسان داخلی

بر اساس نظرسنجی از مدیران ارشد حسابرسی در گزارشی که از سوی انجمن حسابرسان داخلی خبره ) (Chartered IIAمنتشر
شده است ،بهطور تقریبی نیمی ( )٪46از گروههای حسابرسی داخلی بریتانیا ) (UKدر طول قرنطینه خانگی ناشی از کووید  19تحت
تاثیر این واقعه قرار گرفتهاند.
دادهها نشــان میدهد که تعداد درخورتوجهی از متخصصان حسابرســی نتوانســتهاند کارهای ضروری حسابرسی داخلی را در حین
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قرنطینه خانگی ویروس کرونا انجام دهند که با توجه به ریســکهای کســبوکار ناشی از همه گیری ،مانند گردش وجوه نقد و نقدینگی،
امنیت سایبری ،و تقلب ،نگرانیهای خاصی ایجاد کرده است.
این گزارش بهدنبال رســیدگی کمیته انتخاب راهبرد کســبوکار ،انرژی و صنعت ) (BEISدر مورد انجام اصالحات حسابرسی،
بهوســیله انجمن حسابرسان داخلی منتشــر شده است .این گزارش از دولت خواسته است که سرعت پیشرفت اصالحات حسابرسی را
بیشتر کند.
گزارش یادشده بهزبان انگلیسی در صفحه اول مرکز اطالعرسانی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» در دسترس شماست.
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 مجمع عمومی سازمان حسابرسی برگزار شد

مجمع عمومی سازمان حسابرسی در تاریخ  26شهریورماه  1399در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور کلیه اعضای مجمع

عمومی ،هیئتعالی نظارت و اعضای هیئتعامل سازمان حسابرسی بهریاست معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور
اقتصادی و دارایی تشکیل شد.
در این جلسه گزارش عملکرد سازمان حسابرسی و گزارش هیئتعالی نظارت ،ارائه و صورتهای مالی سال  1398تصویب شد.
ازجمله موارد مطرحشــده در مجمع ،مسئله تقویت نیروی انســانی ،تمرکز بر فناوری در حسابرسی ،ترمیم حقالزحمه حسابرسی و
اظهارنظر در مورد بهرهوری شرکتهای دولتی بود.
از آنجا که هدف کلیدی ســازمان حسابرسی کمک به ارتقای شفافیت ،پاسخگویی و مجهز کردن تصمیمگیرندگان به اطالعات قابل
اتکا برای اســتفاده بهتر از منابع شرکتها است ،تقویت ســازوکارهای داخلی سازمان حسابرسی برای دستیابی به این اهداف بسیار مهم
میباشد.

 انتشار تغییرات جدید پروژه استاندارد بینالمللی حسابرسی 500

کارگروه شواهد حسابرسی هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) ،(IAASBآخرین تغییرات در پروژه
استاندارد بینالمللی حسابرسی  (ISA 500) 500با عنوان «شواهد حسابرسی» را منتشر کرد.
این نســخه جزئیاتی در زمینه فعالیتهای گرداوری اطالعات ،موضوعهای شناساییشــده تا بهامروز ،و مســیر پیشبرد پروژه شواهد
حسابرسی را دربر میگیرد.
کارگروه شواهد حسابرسی براساس اطالعات گرداوریشده ،فهرست مقدماتی از موضوعهای احتمالی را تهیه و آنها را در سه مبحث
کلی طبقهبندی کرده است:
• تغییرات در منبع اطالعات و چگونگی پردازش ،اطالعرسانی و بهکارگیری اطالعات،
• پیشرفتهای مستمر در فناوری،
• تردید حرفهای.
کارگروه شواهد حسابرسی در حال طیکردن فرایند تهیه پیشنویس پروژه برای بررسی هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و
اطمینانبخشی در نشست دسامبر  2020هیئت است.

 انتشار بیانیه مشترک سازمانهای بینالمللی برای وضع مقررات بینالمللی اثربخش

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) ،(OECDمیزبان هفتمین نشست ساالنه مشارکت سازمانهای بینالمللی برای مقرراتگذاری

بینالمللی اثربخش ) (IO Partnershipبود.
این نشست با انتشار بیانیه مشترک سازمانهای بینالمللی در حمایت از مقرراتگذاری بینالمللی اثربخش بهپایان رسید.
ســازمان تجارت جهانی ) ،(WTOسازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ) ،(UNESCOآژانس بینالمللی
انرژی ) ،(IEAســازمان بینالمللی کمیســیونهای بورس اوراق بهادار ) (IOSCOبهامضا رسید ،بر نقش مهمی که سازمانهای
بینالمللی در ارتقای مصالح همگانی جهانی ،مقابله با مســائل فرامرزی ،و دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل )(SDGs

ایفا میکنند ،تاکید شده است.
این بیانیه مشــترک ،مکمل فراخوان فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACاز کشــورهای گروه  (G20) 20برای اقدام ،با
عنوان «تجدید تعهد به همکاری جمعی جهانی و ایستادگی دربرابر چندپارگی انتظامبخشی» است.
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در بیانیه مشترک که از سوی نزدیک به  50سازمان بینالمللی مهم و همچنین متنوع ازجمله سازمان بهداشت جهانی )،(WHO
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گفتگو با دکتر سیدرحمتاله اکرمی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و
خزانهدار كلكشور

[

تقویت نظام مالی کشور

[

از این که دعوت مجله حسابرس را میپذیرید و با صمیمیت و حوصله به پرسشهای گوناگون ما پاسخ میدهید
سپاسگزاریم .کوششهای پیگیر خزانهداری کل کشور برای توسعه نظام مالی دولت در یکی دو دهه اخیر چشمگیر،
گسترده و ستودنی بوده است .برای آشنایی خوانندگان با کارهای انجام شده ،کمی توضیح بدهید.
دکتر اکرمی

در گذشــته با توجه به ســادهتربودن مبنای نقدی و سهولت اســتفاده از آن برای گزارشــگری مالی بخشعمومی از این مبنا
اســتفاده میشــد .نارساییهای مبنای نقدی در ارائه اطالعات مورد نیاز باعث شد تا در دهههای پایانی قرن بیستم بسیاری از
شماره  109مهر و آبان 1399

کشورهای توسعهیافته برای تغییر مبنای حسابداری در بخشعمومی برنامهریزی کنند.
در کشــور ما هم اصالحات حســابداری بخشعمومی طی ســنوات اخیر را میتوان به دو بخش تقسیم کرد .بخش اول،
اصالحــات صورتگرفته در اوایل دهه هشــتاد بهمنظور هماهنگی با نظــام آمارهای مالی دولت ) (GFSبود ،و بخش دوم
اصالحات در ســال  1388با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حســابداری بخشعمومی (با مشارکت سازمان حسابرسی،
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه ،و دیوان محاسبات کشور) آغاز شد.
در ســال  1392با ابالغ سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی (بهعنوان یکی از مهمترین اســناد باالدســتی کشور) اهمیت

11

ایجاد تحول در حسابداری بخشعمومی روشنتر شد چرا که

بودجــهای ،صورتهــای مالــی الزامــی طبق اســتانداردهای

اجرای حسابداریتعهدی فراهمکننده برخی از بسترهای الزم

حسابداری بخشعمومی را نیز تهیه کنند.

برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.

مهمترین اقدام انجام شــده پس از شروع اجرای اصالحات

درحقیقت ،بهکارگیری حســابداریتعهدی در بخشعمومی

در حســابداری بخشعمومی برای پشتیبانی از آن بهشرح زیر

میتواند از طریق تقویت نظام مالی کشــور (بند نهم ابالغیه

است:

سیاســتهای کلی اقتصــاد مقاومتی) زمینههــای الزم برای

الف) تشکیل کمیته تخصصی حسابداریتعهدی در استانها،

ارتقای بهرهوری ،صرفهجویی در هزینههای عمومی کشــور

ب) تشکیل کارگروه اجرای حسابداریتعهدی،

و شفافســازی اقتصادی (موضوع بندهای سوم ،شانزدهم و

ج) تدویــن و ابــاغ برنامــه اجرایــی کوتاهمــدت اجــرای

نوزدهم ابالغیه سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی) را فراهم

حسابداریتعهدی،

سازد و با توجه به عزم جدی دولت برای تحقق اهداف اقتصاد

د) اعزام هیئت حسابرسی به دستگاههای اجرایی و اعالم نقاط

مقاومتــی ،زمینه الزم برای دســتیابی به این اهداف را ایجاد

ضعف سیستم حسابداری،

کند.

ه) تدوین آییننامه تبصره بنــد  1ماده  26قانون الحاق برخی

بهعالوه ،باتوجه به اینکه حســابداری حلقه میانی زنجیره

مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،2

نظام مالی محسوب میشود و ستانده آن مورد استفاده دو رکن

و) تدوین و ابالغ شیوهنامه شناسایی داراییها،

دیگر این نظام (بودجه و حسابرسی) قرار میگیرد ،تغییر مبنای

ز) تدوین و ابالغ شیوهنامه شناسایی بدهیها،

حســابداری بخشعمومی بهعنوان نقطه آغاز حرکت در مسیر

ح) ایجاد بســتر الزم بهمنظور دریافت و پردازش تراز عملیات

تقویت نظام مالی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت.

و تهیه صورتهای مالی در ســامانه نظارت آنی معاونت نظارت

با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تالشها برای اجرای
حسابداریتعهدی در بخشعمومی افزایش یافت بهطوری که

مالی و خزانهداری کل کشور (سناما)،
ط) تهیه و ابالغ نقشــه راه اجرای کامل حسابداریتعهدی در

در بنــد  1ماده  26قانــون الحاق برخی مواد بــه قانون تنظیم
بخشــی از مقررات مالی دولــت  ،2مقدمات قانونی الزم برای

[ [

تغییر مبنای حسابداری بخشعمومی فراهم شد.

در کنــار تدویــن مفاهیــم نظــری گزارشــگری مالــی و
استانداردهای حســابداری بخشعمومی توسط کمیته تدوین

الزمه تقویت نظام مالی کشور

تحقیقاتــی انجام و نظام حســابداری بخشعمومی با رویکرد

تحول در

اســتانداردهای حســابداری دولتی ،مجموعهای از پروژههای
تعهدی توسط خزانهداری کل کشور تدوین شد.

بهتبــع آن آموزشــهای اولیــه دســتگاههای اجرایی برای

حسابداری بخشعمومی و

دستگاههای اجرایی از ابتدای سال  1394شروع شد .با عنایت

شاغالن حرفه

کار خزانهداری کل کشــور قرار گرفت و اســتقرار نظام مزبور در
به اهمیــت انجام اصالحــات در حســابداری بخشعمومی،
خزانــهداری کل کشــور تمــام توان خــود را بــرای راهبری و
پشــتیبانی اجرای کامل این اصالحات بهکار گرفته تا واحدهای
گزارشگر بخشعمومی بتوانند عالوه بر تهیه فرمهای عملکرد

است
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بهکارگیری نظام جدید حســابداری بخشعمومی در دســتور

توسعه دانش
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بخشعمومی،

اساس ،خزانهداری کل کشور در اصالح سرفصلهای آموزشی

ی) بهروزرسانی ساالنه نظام حسابداری بخشعمومی با توجه

حســابداریدولتی در دانشگاهها متناســب با تغییرات نظام

به قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری بخشعمومی

مالی و محاسباتی کشور مشــارکت داشته تا از متناسببودن

جدید،

محتوای آموزشــی دانشگاهها با اســتانداردهای حسابداری

ک) پاسخ به استعالم دستگاههای اجرایی در خصوص مسائل

بخشعمومی و نظــام حســابداری بخشعمومی اطمینان

و ابهامات ناشی از اجرای حسابداریتعهدی،

حاصل کند .این اصالحات در مقاطع کارشناسی و کارشناسی

ل) تهیه آییننامه اجرایی بندهــای «الف»« ،ب» و «پ» ماده
 8قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اجتماعی ،اقتصادی و

کمی و کیفی
ارشــد انجام شده است .بدیهی اســت ،توسعه ّ

آموزش دانشگاهی حســابداری بخشعمومی الزمه ارتقای

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،

کیفیت حســابداران بخشعمومی در آینده اســت و میتواند

م) تهیه دســتورالعمل حسابرســی صورتهای مالی واحدهای

تضمینکننده منابع انسانی متخصص و توانمند برای اجرای

گزارشــگر بخشعمومــی موضوع تبصره  2مــاده  4آییننامه

کامل اصالحات در حســابداری بخشعمومی و توســعه آن

اجرایــی بندهای «الــف»« ،ب» و «پ» مــاده  8قانون برنامه

بهشمار رود.

پنجساله ششم توسعه.
آیا حسابداران شاغل در بخشعمومی به دانش و
آموزش نقش مهمی در توسعه هر نظامی دارد .برای

مهارتهایی فراتر از حسابداران شاغل در بخشخصوصی

آموزش حسابداری بخشعمومی چه کارهایی انجام

نیاز دارند؟ آیا حسابداران بخشعمومی هم مثل

شده است؟ آموزش دانشگاهی چه سهمی در تحوالت

سایر انواع حسابداران از تشکل حرفهای خاص خود

حسابداری بخشعمومی کشور دارد؟

برخوردارند؟

دکتر اکرمی

دکتر اکرمی
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از آنجــا که نیروی انســانی متخصــص و توانمنــد یکی از

حســابداران شــاغل در بخشعمومــی عالوه بر تســلط بر

مهمتریــن ارکان بــرای پیشــبرد اصالحات در حســابداری

استانداردهای حســابداری بخشعمومی و نظام حسابداری

بخشعمومــی بهشــمار میرود ،لــذا آموزش حســابداری

بخشعمومی که جزو ویژگی مشــترک حسابداران محسوب

بخشعمومی اهمیــت ویژهای دارد .مطــرح بودن مخارج

میشــود ،باید بر قوانین مالی و محاســباتی اشــراف داشته

آموزش کارکنــان فعلی واحدها بهعنوان یکــی از مهمترین

باشــند .در حقیقــت تفــاوت اســتانداردهای حســابداری

مخارج اجرای این اصالحات در کشورهای پیشرو در اجرای

بخشعمومــی و انتفاعی و همچنین قوانین و مقررات حاکم

اصالحــات حســابداری بخشعمومی ،گواهی بــر اهمیت

بــر بخشخصوصــی و عمومــی موجب تفــاوت ویژگیهای

این موضوع اســت .خزانهداری کل کشــور نیز با علم به این

حســابداران شــاغل در این دو بخش میشــود .بنابراین ،با

موضوع ،در ابتدای شــروع پیادهســازی حسابداریتعهدی،

توجــه به تنوع قوانین و مقررات در بخشعمومی نســبت به

آموزش اولیه نیروی انســانی دســتگاههای اجرایی را برای

بخشخصوصی ،میتوان به اهمیت اشراف حسابداران فعال

بهکارگیری نظــام جدید حســابداری بخشعمومی بهعهده

در بخشعمومی نســبت به قوانین و مقررات پی برد .برای

گرفت و در آموزشــهای بعدی از طریق امضای تفاهمنامه با

نمونــه ،در بخشعمومــی با توجه به اهمیــت قانون بودجه

مراکز آموزشی مشارکت داشته است.

ســاالنه کل کشــور و بهمنظور اعمال کنترلهای الزم بر آن،

طبیعت ًا ارتقای کیفیت حسابداری بخشعمومی در آینده و

در رویدادهای مربوط به منابعی که از محل بودجه کل کشور

تامین نیرویانسانی متخصص در بلندمدت نیازمند تحول در

تامین میشــود ،عالوه بر ثبتهای مالی در صورت لزوم باید

آموزش دانشگاهی حســابداری بخشعمومی است .بر این

ثبتهای بودجهای نیز اعمال شود.
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بــا توجه بــه اینکه نظــارت بر امــور مالی و محاســباتی و

حســابداری بخشعمومی ،نظام حسابداری بخشعمومی ،و

نگاهداری و تنظیم حســابها طبق قانــون و ضوابط و مقررات

قوانیــن مالی محاســباتی و  ،)...مهارتهای حرفهای و اصول

مربوط و صحت و ســامت آنهــا ،و همچنین نظارت بر حفظ

و ارزشــهای اخالقی برای جذب افراد نیروی انســانی اهمیت

اسناد و دفاتر مالی از وظایف ذیحسابان بهشمار میرود ،مسائل

بهســزایی دارد و ضرورت دارد دستگاههای اجرایی برای احراز

مربوط به این موضوعها قابل طرح در انجمنهای مربوط بوده و

صالحیت ،مولفههای یادشــده را برای جذب و توسعه نیروی

بر این اساس میتوان موضوع این انجمنها را بهنوعی مرتبط

انسانی حســابدار مدنظر قرار دهند .قدردانی (مادی و معنوی)

با حســابداران شاغل در بخشعمومی دانست .با وجود این ،با

از کارکنان توانمند ،فراهم ساختن امکانات و شرایط الزم برای

عنایت به اینکه وظایف ذیحســابان فراتر از حسابداری است،

بروز تواناییها و شایستگیهای کارکنان ازجمله راهکارهایی است

این انجمنها را نمیتوان بهعنوان یک تشــکل حرفهای درنظر

که میتواند در حفظ و توســعه نیروی انسانی حسابداری موثر

گرفت که موضوع آن صرف ًا حســابداری بخشعمومی باشد و

واقع شود.

بهنظر اینجانب نیاز به وجود یک انجمن حرفهای در این ارتباط
بخشعمومی برای باال بردن جذابیت خود و انگیزه و

احساس میشود.

روحیه حسابداران چه سیاستهایی را باید دنبال کند؟
توسعه حسابداری بخشعمومی از نظر نیروی انسانی با
چه فرصتها و تهدیدهایی روبهرو است؟

دکتر اکرمی

ارزش قائل شــدن مقامات دســتگاههای اجرایــی برای اقدام

دکتر اکرمی

انجام شــده در راستای اصالحات حســابداری بخشعمومی،

همانگونه که اشــاره شد نیروی انســانی متخصص و توانمند

افزایش وزن حســابداری بهعنوان یکی از مشــاغل تخصصی

یکی از مهمتریــن عوامل موفقیت در اصالحات حســابداری

در بخشعمومی ،اعتماد به اطالعات ارائهشــده در گزارشهای

بخشعمومی بهشمار میرود .خوشبختانه در کشور ما نیروی

مالی و استفاده عملی از آنها در تصمیمگیریها میتواند منجر به

کمی و کیفی
متخصص حســابداری در مقایسه با گذشته ازنظر ّ

ایجاد احساس رضایت و ارزشــمندبودن در حسابداران شده و

بهبود یافته است که میتوانند بهعنوان نیروهای جدید ،جذب

مالی مواجه هستند.

[ [

دستگاههای اجرایی شوند که با کمبود نیروی انسانی متخصص
با توجه به اهمیت قوانین مالی و محاســباتی در حسابداری
بخشعمومی و اشــراف ذیحسابان با سابقه به قوانین مزبور و
چالشــهای عملی آنها ،همکاری نیروهای جدید با ذیحسابان
باتجربه میتوانــد فرصت خوبی برای ارتقــای کیفیت نیروی
انسانی شاغل در بخشعمومی باشد.
یکی از تهدیدهایی است که در این زمینه وجود دارد.

دستگاههای اجرایی برای جذب و حفظ حسابداران چه
سیاستی باید پیش بگیرند؟
دکتر اکرمی

ش فنی (تســلط بر اســتانداردهای
ارزیابــی مولفههــای دانــ 

یک انجمن حرفهای

برای حسابداران بخشعمومی
احساس می شود
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محدودیتهای موجود در جذب نیروهای جدید در بخشعمومی

نیاز به وجود
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[

برای آشنایی با تاریخچه و کارکردهای خزانهداری ایران
کتاب «خزانهداری ایران» را در دو جلد مطالعه کنید

عاملی مهمی در حفظ آنها باشد.

[

میتواند در برنامههای آموزشــی مطرح و توانایی حسابداران
بخشعمومی را بهنحو مناسبی ارتقا دهد.

صالحیت حرفهای حسابداران برای فعالیت در
بخشعمومی را چگونه ارزیابی میکنید؟

چه تحوالت بیشتری را در یکی دو دهه آینده در

دکتر اکرمی

حسابداری بخشعمومی باید انتظار داشته باشیم؟

برگزاری آزمون برای ســنجش و ارزیابــی مولفه دانش فنی،

حسابداران بخشعمومی در آینده به چه مهارتهایی نیاز

اجتنابناپذیر است .هرچند ،بهمنظور سنجش سایر مولفههای

دارند؟

صالحیت حرفهای حســابداران شــامل :مهارتهای حرفهای
و اصول و ارزشــهای اخالقی کارکنان بایســتی از ابزار دیگری

دکتر اکرمی

بــا توجه به ســرعت تحــوالت در حــوزه فنــاوری اطالعات

ازجملــه مصاحبه ،بررســی ســوابق و همچنیــن تکنیکهای

بهرهگیــری حداکثــری بخشعمومــی از این امــکان بهنحو

شــناخت رفتاری اســتفاده کرد .بهعالوه ،با توجه به تغییرات

مطلوب اجتنابناپذیر اســت .ضرورت دارد که بخش عمدهای

صورتگرفته در حسابداری بخشعمومی ،سواالت آزمون نیز

از فرایندهــای عملیات حســابداری با اســتقرار سیســتمها و

باید متناسب با تغییرات انجامشده باشد .از این رو ،خزانهداری

بهکارگیری ابــزار فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شــود و

کل کشــور از طریق سازمان اداری و اســتخدامی کشور برای

حســابداران بهویژه ذیحســابان و مدیران مالی دســتگاههای

گنجاندن نظام حسابداری بخشعمومی بهعنوان یکی از مواد

اجرایی تمرکز خود را به تحلیل دادههای مالی معطوف کنند .لذا

آزمون اقدام الزم را انجام داده است.

شایسته است ظرفیت الزم برای انجام تحلیل معنادار اطالعات
مالی و تبدیل آنها به گزارشــهای مفیــد برای تصمیمگیریهای
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آیا حسابداران بخشعمومی نیز به آموزش مستمر نیاز

مدیران فراهم شود .حسابداران بخشعمومی باید درخصوص

دارند؟

چگونگــی تهیــه گزارشــهای مفیــد بــرای تصمیمگیریهای

دکتر اکرمی

مدیریــت ،آموزش الزم را ببیننــد و تواناییهای خود را در این

برخورداری از آموزش مســتمر برای حسابداران بخشعمومی

زمینه ارتقا دهند.

بهویــژه در طــول دوره اجــرای اصالحات اهمیــت ویژهای
دارد و میتوانــد در بهروزنمودن دانش و مهارت حســابداران

در خزانهداری کل کشور ارزیابی مهارتها و شایستگیهای

بخشعمومی نقش مهمی داشته باشــد .مسائل و مشکالت

حسابداران به چهنحوی انجام میشود؟

فنی مربوط به اجرای استانداردهای حسابداری بخشعمومی

دکتر اکرمی
اخیراً خزانهداری کل کشــور برای جــذب و ارتقای افراد واجد

و تهیــه صورتهای مالــی و چگونگی رفع چالشــها و ابهامات
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صالحیت نســبت به تهیه دستورالعملمســیر ارتقای شــغلی

ایفا کنند.

کارکنان اقدام کرده است که براساس آن شایستگیهای کارکنان

بهعنوان نمونه پیادهســازی کامل نظام حسابداریتعهدی،

خود را در ســه محور دانش فنی ،مهارتهای حرفهای ،اصول و

تهیه صورتهای مالی دولت مطابق اســتانداردهای حسابداری

ارزشهای اخالقی ارزیابی میکند.

بخشعمومی و دســتیابی بــه اطالعات مربوط بــه داراییها و

در این راستا دو کمیته مشــورتی برای مدیریت بهینه منابع

بدهیهــای دولت ،گزارشــگری مالی پیشــرفته و متناســب با

انســانی بهموجب دســتورالعمل تشکیل شده اســت .این دو

نیازهای اطالعاتی دســتگاههای اجرایی کشــور ،موضوعاتی

کمیته وظیفه شناســایی و تهیه بانک اطالعاتی مدیران آینده

چون بودجهریزی برمبنای عملکرد و کنترلهای مربوط به آن،

خزانهداری کل کشور را برعهده دارند .کمیته ارزیابی صالحیت

صرف ًا با بهکارگیری دانش حســابداران حرفهای شــاغل در این

حرفهای در حوزه ذیحســابی ،بهمنظــور ارزیابی کارکنان واجد

بخشــها در سطوح مختلف از تصمیمســاز تا اجرا ،امکانپذیر

شــرایط برای تصدی پســتهای سازمانی ذیحســاب و معاون

است.

ذیحساب دســتگاههای اجرایی و کمیته راهبری منابع انسانی

در این راســتا خزانهداری کل کشور نیز اقدام و دستاوردهای

بــرای ارائه نظر مشــورتی در حوزه مدیریت منابع انســانی در

مهمــی ازجمله تدویــن برنامههای راهبــردی خزانهداری کل

سایر دفاتر زیرمجموعه خزانهداری کل کشور عهدهدار وظایف

کشــور ،تحول درحســابداری بخشعمومی بــا تغییر مبنای

مندرج در دستورالعمل هستند.

حســابداری به تعهدی ،طراحی و اجرای پروژه شفافسازی و

با اجرای دســتورالعمل یادشــده ،اهداف جانشینپروری و

هوشمندسازی عملیاتی مالی دولت (خزانهداری الکترونیکی)،

شناســایی اســتعدادها و کانونهای ارزیابی شایســتگی شغلی

پــروژه مدیریت بدهیها و داراییهای دولــت و  ...را طراحی و

کارکنــان تحقق مییابد .بهعنوان نمونه ،آشــنایی با قوانین و

عملیاتی ساخته است.

مقررات مالی و محاســباتی و فناوری اطالعات در حوزه دانش

در این بــاره عالقهمندان میتوانند مشــروح اقدام معاونت

فنی ،مهارتهــای ارتباطــی و توانمندیهای ذهنــی ،در حوزه

خزانهداری و دستاوردها ،همچنین تاریخچه خزانهداری ایران

مهارتهای حرفهای ،قضاوت حرفهای ،رعایت اصول اخالقی

از بدو تشــکیل (در ســال 1290ه.ش) را کــه در قالب دو جلد

و تعهد به منافع عمومی در حوزه اصول و ارزشــهای اخالقی،

کتاب با عنوان «خزانهداری ایران» تالیف شــده است ،مطالعه

هرکدام با شــاخصها و روشهای مربوط ســنجیده شده و نتایج

کنند.

حاصله مبنای تصمیمگیری مدیران در ارتقای شــغلی کارکنان
قرار خواهد گرفت.

جلــد اول این کتاب با عنــوان «خزانهداری ایــران ،دیروز،
امروز ،فــردا» که بــرای اولینبار به تاریخچــه خزانهداری در
ایران پرداخته اســت و جلد دوم با عنوان «خزانهداری ایران ،با

چه اثری در سطح جامعه و بر کیفیت ارائه خدمات دولت

در راســتای مدیریت دانش و مستندسازی فرایندها ،راهبردها

میتواند داشته باشد؟

و اقدام خزانهداری کل کشــور طی یک دهه تهیه شــده است،

دکتر اکرمی

به بخشی از ســیر تحوالت نظام مدیریت مالی بخشعمومی

ی دولتها بسیار مهم
با توجه به اهمیت ایفای نقش پاســخگوی 

پرداخته است.

است که حســابداران شاغل در دولت و دســتگاههای اجرایی
کشــور و همچنین نهادهــای عمومی غیردولتــی از اهمیت و
رســالت واالی خود آگاهی داشته باشند و بتوانند نقش موثری
در بهکارگیــری دانــش خود در تحقق اهداف مندرج در اســناد
باالدستی ازجمله قانون برنامه پنجساله توسعه ،و قانون بودجه

از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.
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توسعه شایستگیهای حرفهای شاغلین حرفه حسابداری

نگاهی اجمالی به یک دهه عملکرد خزانهداری کل کشور » که
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توسعه حسابداری بخش عمومی؛
کاهش فاصله با تضارب آرا
دکتر جعفر باباجانی
استاد و مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی

برای مجله حسابرس افتخار بزرگی است که اجازه میدهید نظرات خوانندگان مجله را با شما درمیان
بگذاریم و دیدگاه شما را در اختیار آنان قرار دهیم .مجله حسابرس این توفیق را داشته است که
ناشر دیدگاهها و اندیشههای شما در حوزه حسابداری بخشعمومی باشد و امیدواریم این فرصت
یگانه تا آینده دور پایدار بماند .سالمتی شما و موفقیتتان در حوزه پژوهش و آموزش حسابداری را از
خدواند منان طلب میکنیم .ابتدا تحلیلی کلی از وضعیت بخشعمومی در ایران و تحوالت حسابداری
بخشعمومی ارائه بفرمایید.
دکتر باباجانی
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این نکته مهم است که بخش عمومی در ایران را چگونه تعریف کنیم و تا آن جا که اطالع دارم بخش عمومی
در قوانین و مقررات ایران تعریف نشده است .این درحالی است که وزارتخانه ،موسسه دولتی ،شرکت دولتی
و موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در قانون محاسبات عمومی مصوب سال  1366و قانون خدمات کشوری
مصوب سال  1386تعریف شدهاند.
بــا نگاهی اجمالی بــه این نهادها که همه آنها خدمــات عمومی ارائه میدهند و اغلــب آنها دولتی و بخش
درخورمالحظــهای از آنهــا غیردولتی اســت اما خدماتعمومی ارائــه میدهند ،میتوان آنهــا را در مجموعه
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نهادهــای عمومــی جــای داد .از ایــنرو ،هنگامــی کــه از

یکی از ابزارهای اساسی ایفای مسئولیت پاسخگویی نهادهای

حســابداری بخشعمومی یاد میکنیم باید بهاین مسئله توجه

عمومی در قبال مصرف و بهکارگیری منابع مالی عمومی است.

شود که منظور کدام نهاد بخشعمومی است .دلیل این امر این

از اینرو ،حسابداری زمانی رشــد و تحول را تجربه خواهد کرد

اســت که نهادهای بخشعمومی اعم از اینکه دولتی باشند یا

که نهادهای عمومی ملزم به پاسخگویی به صاحبان حق ،یعنی

غیردولتی ممکن است در دو حوزه گوناگون فعالیت کنند .برای

تامینکنندگان منابع عمومی باشند.

مثال برخی از این نهادها نظیر وزارتخانهها و موسسات دولتی

درباره ســابقه حسابداری و گزارشــگری مالی دولتی و بعض ًا

تنها بــه فعالیت حاکمیتی میپردازند و برخی دیگر از نهادهای

نهادهای بخشعمومی مقاالتی نوشــتهام و ســیر تطور آن را

دولتی نظیر شرکتهای دولتی به فعالیت بازرگانی اشتغال دارند.

بیان کردهام و عالقهمنــدان را به برخی از این مقالهها 1ارجاع

افزونبراین ،نهادهای عمومی غیردولتی نیز ممکن است تنها

میدهم .اما بــرای این که خالصهای از ایــن موضوع را ارائه

به فعالیتهای غیربازرگانی بپردازند ،یا هر دو فعالیت بازرگانی و

دهم میتوان به دهه  30شمســی اشــاره کرد که در آن زمان

غیربازرگانی را در دستور کار قرار دهند.

به کمک امریکاییها در ارتش آن زمان ،سیســتم حســابداری

بهنظر میرسد سئوال شما در مورد حسابداری بخشعمومی

خاصی مرسوم به حسابهای مستقل در ارتش ایران مستقر شد

عمدت ًا درباره حســابداری فعالیتهای حاکمیتی نهادهای بزرگ

و بهتدریج و بهشیوه حسابداری یکطرفه در سازمانهای دولتی

بخشعمومی نظیر دولــت ،شــهرداریها و نهادهای عمومی

مرســوم گردید .در ســال  1345به ابتــکار مرحوم علیاصغر

غیردولتی باشــد .از ایــن رو ،مطالبی که اشــاره میکنم حول

طباطبایی ،حســابداری دســتگاههای دولتی اجرایی مرکزی

محــور حســابداری فعالیتهــای حاکمیتی این بخش اســت.

بهشــیوه دوطرفه تغییر پیدا کرد .از آن زمان تاکنون حسابداری

دلیل این امر این اســت که فعالیتهایی که شــرکتهای دولتی و

و گزارشــگری مالی در ایران بدون آنکه از مبانی نظری کافی

شــرکتهای وابسته به نهادهای غیردولتی انجام میدهند ،تابع

برخوردار باشــد تنها بــه عملیات دفترداری بهشــیوه دوطرفه

استانداردهای حسابداری مرسوم در بخشخصوصی است و در

پرداخته اســت؛ هرچند که با تحوالتی نیــز همراه بوده ،یعنی

چارچوب این مصاحبه قرار نمیگیرد.

هم ازنظر اســتفاده از حسابهای مســتقل و هم از نظر عملیات

با این توضیح ،در پاسخ به سوال شما باید گفت تا چند سال قبل

حسابداری پیشرفتهایی داشته است.

تحولی اساسی و بنیادی در زمینه حسابداری فعالیتهای حاکمیتی

این درحالی است که در ســال  1394وزارت امور اقتصادی

بخشعمومی رخ نداده بود .این درحالی اســت که از اوایل دهه

و دارایی اقدام به تهیه دســتورالعمل حســابداری جدیدی کرد

 90شمسی تالشهایی توسط ســازمان حسابرسی و وزارت امور

کــه در واقع نوع تکامل یافتهتر همان دســتورالعملهای قبل از

اقتصــادی و دارایی صورت گرفته اســت که اگر چــه قابل تقدیر

سال  1364است که نظرم را درباره این دستورالعمل قب ً
ال ارائه

مالی در فعالیتهای حاکمیتــی بخشعمومی ایران بهویژه دولت

ترجمه و اقتباس استانداردهای مصوب فدراسیون بینالمللی

و شــهرداریها ،از تحولی بنیادی و متناسب با پیشرفتهایی که در

حســابداران ) (IFACبهعمــل آورده که هنوز کامل نشــده

دیگر کشورها روی داده است ،برخوردار نیست.

اســت .با این ترتیب ،بهنظر میرسد اگرچه این قبیل گامها در

از منظر سیر تحول تاریخی اگر به موضوع حسابداری فعالیتهای

زمینه دستیابی به نظام حسابداری و گزارشگری شایسته تقدیر

بخشعمومــی بپردازیم بازهــم پیشــرفت درخورمالحظهای

اســت ،اما دستیابی به یک نظام مطلوب و مبتنی بر ویژگیهای

نداشتهایم .دلیل این امر بسیار روشن است ،چرا که حسابداری

محیطی کشورمان مستلزم یک کار پژوهشی مناسب است.

و گزارشگری مالی یکی از خردهنظامهای مسئولیت پاسخگویی
اســت و تحــول در ایــن خردهنظام مســتلزم تحــول در نظام

آموزش رشته حسابداری دولتی در دانشگاهها چه وضعی

پاسخگویی است .بهبیان دیگر ،حسابداری و گزارشگری مالی

دارد؟ آیا حرکتی در این زمینه آغاز شده است؟
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اســت اما بهنظر کافی نیست .بنابراین ،حسابداری و گزارشگری

دادهام .افزون بر این ،سازمان حسابرسی هم گامهایی در مورد
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دکتر باباجانی

ایجاد رشته حسابداری بخشعمومی موافقت و در وزارت علوم

همانطور که بارها اشاره کردهام تحول در هر پدیدهای

تصویب شــد .این طرح نویدبخش تحولی اساسی در آموزش

بهخودیخود رخ نمیدهد بلکه پیششرطهایی دارد که

و پژوهش در حوزه حســابداری بخش عمومی خواهد بود .در

حسابداری بخشعمومی در ایران هم از این قاعده مستثنی

حال حاضر رشته حسابداری بخشعمومی در دانشگاه عالمه

نیست .یکی از این پیششرطهای مهم این است که تحول

طباطبایی از ســال  1396تدریس میشــود و در این رشته سه

در حسابداری بخشعمومی در درجه اول مستلزم آن است

دوره متوالی دانشــجو پذیرفته شده است و این رشته در برخی

که مسئولیت پاسخگویی حاکم ،درباره تحصیل ،مصرف و

دانشگاهها هم ایجادشده و در برخی دیگر در حال ایجاد است.

بهکارگیری منابع مالی به باور عمومی تبدیل شود .این بدان

یاداور میشــود که سازمان حسابرســی هم با همکاری وزارت

معنی است که مقامات اجرایی که منابع مالی را برای تحقق

امور اقتصادی و دارایی از اواســط ســال  1389گامهای خوبی در

هدفهای معین در اختیار میگیرند باید بدانند که نسبت به آن

جهــت تدوین اســتانداردهای حســابداری بخشعمومی و تهیه

پاسخگو بوده و مورد پرسش قرار میگیرند.

دســتورالعمل حســابداری برای این بخش بهعمــل آوردهاند که

از ســوی دیگــر ،مــردم در جایــگاه صاحبــان حــق باید

امیدبخش است .با این ترتیب ،امیدوارم با کمک نهادهای یادشده

درباره موارد یادشــده از طریــق نماینــدگان قانونی خود حق

و دانشــگاههای کشور در آینده نزدیک فارغالتحصیالن این رشته

پاســخخواهی خود را مطالبه کنند .درچنین شــرایطی اســت

با جذب در نهادهای بزرگ بخشعمومی تحولی بنیادی در زمینه

که حســابداری و گزارشــگری مالی در بخشعمومی بهعنوان

حسابداری و گزارشگری بخش عمومی بهوجود آورند.

یکــی از خردهنظامهای مســئولیت پاســخگویی مــورد توجه

یاداوری این نکته مهم نیز ضروری است در بازنگری رشته

پاســخگویان و پاســخخواهان قرار میگیرد .دلیل این امر این

حسابداری در ســطح کارشناســی تغییراتی داده شده و درس

اســت که حســابداری و گزارشــگری مالی ابــزار اصلی ایفای

حسابداری و حسابرســی دولتی چهار واحدی به دو درس سه

مســئولیت پاسخگویی اســت که مقامات اجرایی از طریق آن

واحدی و جمع ًا به میزان شــش واحد ارتقا پیدا کرده اســت .در

درباره چگونگی و چرایی تحصیل ،مصرف و بهکارگیری منابع

رشته جدید حسابداری بخشعمومی در مقطع کارشناسیارشد

عمومی به مردم توضیح میدهند .در مقابل نمایندگان قانونی

نیز دروس گوناگونی در زمینههای حســابداری و حسابرســی

مردم نیز در جایگاه پاســخخواهان ،این مسئولیت را از همین

بخشعمومی پیشبینی شده است که بهنظر میرسد نیازهای

طریق مورد ارزیابی قرار میدهند.

نهادهــای بخشعمومی را تامیــن کند .برای مثــال ،افزون
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نگاهــی اجمالی به فراز و فرود حســابداری و گزارشــگری

بــر درس تئــوری حســابداری و حســابداری بخشعمومی،

مالی بخشعمومی در ایران در چندین دهه گذشته بیانگر این

دروس دیگری نظیر مبانی نظری حســابداری بخشعمومی،

واقعیت اســت که تحول در خورمالحظهای در زیرســاختهای

مبانــی قانونــی نظارت مالــی و عملیاتی ،مطالعــات تطبیقی

فکــری و نظری مورد نیاز ایــن ابزار اصلی ایفای مســئولیت

بینالمللی حســابداری بخشعمومی ،حسابداری مدیریت در

پاســخگویی رخ نداده اســت؛ هرچند کــه در زمینههای فنی

بخشعمومی و حسابرسی جامع در بخشعمومی در این رشته

حسابداری یعنی انتقال از حســابداری یکطرفه و بهکارگیری

پیشبینی شده است.

حســابداری دوطرفه و تهیه صورتهای مالی ،از ســوی دولت
بهویژه پس از انقالب اسالمی پیشرفتهایی داشتهایم.
کاستیهای حسابداری و گزارشگری مالی در نهادهای بزرگ

گزارشگری مالی بخشعمومی با گزارشگری مالی
شرکتها در بخشخصوصی چه تفاوتهایی دارد و این

بخشعمومی ایــران بارها در مقاالت و ســخنرانیهایی که در

موضوع چه ابعاد و پیامدهایی دارد؟

همایشهای حسابداری انجام دادهام مطرح شده است و حاصل

دکتر باباجانی

این تالشــها خوشــبختانه نتیجه داد و چند ســال قبل با طرح

در پاسخ به این سئوال باید بگویم که این دو تفاوتها و
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مشابهتهای درخورمالحظهای دارند .ابتدا به تفاوتها و سپس

دنبال میکنند بــا فعالیتهای بازرگانی چــه در بخشعمومی یا

بهوجوه تشابه آنها میپردازم:

بخشخصوصی متفاوت است .از اینرو متناسب با این تفاوتها،

الف -وجوه تفاوت در حسابداری و گزارشگری مالی در

حسابداری و گزارشگری مالی آنها نیز متفاوت خواهد بود.

بخشعمومی و خصوصی در درجه اول به نوع کشورها و
سیاستهای حاکم و نهادهای اثرگذار بستگی دارد .در برخی
کشورها بهویژه در کشورهای پیشرفته اروپایی از اوایل دهه 80
میالدی ابتدا با تفکر تاچریسم و پس از آن با مدیریتگرایی و
سپس با مدیریت عمومی نوین بهتدریج راه خصوصیسازی
را هموار ساختند و تا آنجا که توانستند امور عمومی را به
بخشخصوصی واگذار کردند .در چنین فرایندی ،حسابداری
هم در این کشورها بهتدریج بهسمت حسابداری و گزارشگری
نهادهای بخشخصوصی حرکت کرده است؛ بدینمعنی که
گزارشگری مالی در نهادهای بخشعمومی با تاثیرپذیری
از پدیدهای موسوم به ایزومورفیسم( 2همشکلی) تا حدود
زیادی از شیوه حسابداری و گزارشگری بخشخصوصی
پیروی کرد .این در حالی است که در کشور امریکا بهرغم
استفاده از قابلیتهای مدیریت عمومی نوین ،کماکان

حسابداری و گزارشگری مالی
یکی از خردهنظامهای
مسئولیت پاسخگویی است
تحول در این خردهنظام
مستلزم تحول
در نظام پاسخگویی است

حسابداری و گزارشگری مالی فعالیتهای حاکمیتی دولتهای
مرکزی ،ایالتی و محلی منطبق با ویژگیهای محیطی این
فعالیت نوسازی شد .در این کشور و در اجرای بیانیه 34
مفهومی شماره یک هیئت مشورتی حسابداری دولت

بخشعمومی و خصوصی وجود دارد این دو از شباهتهای

فدرال ) (FASABطرحی نو درانداختند و ضمن ایجاد

درخورمالحظهای نیز از منظر گزارشگری مالی برخوردارند.

تحولی اساسی در گزارشگری مالی خود از شیوه گزارشگری

برای مثال ،ضمن اینکه اغلب کشورهای عضو سازمان

مالی نهادهای بخشخصوصی پیروی نکردند .افزون بر

همکاریهای اقتصادی و توسعه ،حسابداری و گزارشگری

این ،استانداردهای فدراسیون بینالمللی حسابداران

مالی فعالیتهای حاکمیتی نهادهای عمومی خود را به پیروی از

) (IFACاز طریق سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه

مدیریت عمومی نوین بهشیوه بازرگانی یا مشابه بازرگانی عمل

) (OECDبر کشورهای درحالتوسعهای که نیازمند استفاده از

میکنند ،برخی کشورها از این شیوه پیروی نمیکنند .باوجود

منابع و کمکهای مالی خارجی بودند ،تحمیل گردید.

این ،تدابیری اندیشیدهاند که ضمن پیروینکردن از مدل

ذکر ایــن نکته مهم ضروری اســت کــه اساســ ًا فعالیتهای

شبهبازرگانی موردنظر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه

حاکمیتی نهادهــای بخشعمومی با فعالیتهــای بازرگانی این

و فدراسیون بینالمللی حسابداران و تامین نیازهای اطالعاتی

بخش و بخشخصوصی تفاوتهایی بنیــادی دارد که نمیتوان

مبتنی بر ویژگیهای محیطی و قوانین و مقررات خود،

آنها را نادیده گرفت .بهبیان دیگر فعالیتهای حاکمیتی نهادهای

گزارشهای مالی مورد نیاز نهادهای بینالمللی را نیز فراهم

بــزرگ بخشعمومی از نظر نحوه تامیــن منابع مالی مورد نیاز

کنند .نمونه بارز این موضوع نظام حسابداری و گزارشگری

و مصــرف و بهکارگیری ایــن منابع و همچنیــن هدفهایی که

مالی موضوع بیانیه  34هیئت استانداردهای حسابداری
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هیئت استانداردهای حسابداری دولتی ) (GASBو بیانیه

ب -بهرغم تفاوتهایی که در فعالیتهای حاکمیتی و بازرگانی
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دولتی امریکا ) (GASBاست.

امــور اقتصادی و دارایی و با هدف تامیــن نیازهای اطالعاتی

در این نظام حســابداری ،با اســتفاده از سیستم حسابداری

موردنظر اصل  55قانون اساسی ،اطالعات حسابداری هر یک

حسابهای مستقل ،عملیات حسابداری هر منبع مالی که برای

از منابع مالی بهصورت جداگانه ثبت میشــود اما همزمان باید

تحقــق هدفهای معینــی اختصاص یافته ،براســاس رویکرد

صورتهای مالی یکپارچه ابالغی ســازمان حسابرسی نیز تهیه

اندازهگیــری جریــان منابع مالی و مبنای حســابداری تعهدی

شــود .قطعنظر از ایراداتی که به نظام حسابداری ابالغی وارد
است و طرح آن از حوصله این مصاحبه خارج است ،هر دو نهاد
نامبرده تالشهایی برای ارتقای نظام حسابداری و گزارشگری

امیدوارم تحوالت
حسابداری بخشعمومی
در ایران
با استفاده از
مطالعات تطبیقی
و حمایتهای نهادهای عمومی
بهویژه دولت
بهدرستی بهسرانجام برسد

بخشعمومــی ایران بهعمــل آوردهاند کــه بهنوبهخود درخور
تقدیر اســت؛ هرچند که تا رســیدن به یک نظام حسابداری و
گزارشگری مالی مطلوب و تامینکننده نیازهای اطالعاتی ملی
و بینالمللی فاصله زیادی وجود دارد.
حسابداران شاغل در بخشعمومی از چه دانش و مهارتی
باید برخوردار باشند؟ فاصله انتظار کنونی را چگونه
میبینید؟ چگونه فاصله احتمالی باید پوشش داده شود؟
دکتر باباجانی

در حال حاضر اغلب حسابداران شاغل در نهادهای
بخشعمومی اعم ازاینکه در سطح ادارات دولتی یا نهادهای
عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها مشغولند یا اینکه در رده
مدیران امورمالی این نهادها انجام وظیفه میکنند ،دارای
تحصیالت دانشگاهی در حوزههای حسابداری ،مدیریت
ن رو ،از
مالی ،مدیریت بازرگانی یا مدیریت دولتی هستند .از ای 

نظر سطح تحصیالت دانشگاهی وضعیت نسبت ًا خوبی نسبت
به گذشته فراهم شده است.
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تعدیلشده ،جداگانه گزارش میشود .همزمان با این عملیات

از ســوی دیگــر ،مدیــران کل امورمالــی و ذیحســابان

حســابداری ،ترتیبی اتخاذ شــده اســت که با تغییــر رویکرد

دســتگاههای اجرایی از بین کارکنــان وزارت امور اقتصادی و

اندازهگیــری جریان منابع مالــی به جریان منابــع اقتصادی،

دارایی انتخاب و در دســتگاههای اجرائی منصوب میشــوند.

و تغییر مبنای تعهدی تعدیلشــده بــه تعهدی کامل ،و تلفیق

این در حالی اســت که تعداد درخورمالحظهای از این مدیران

حسابهای مستقل ،گزارشهای مالی یکپارچه و مشابه با آنچه

در رشــتههای حســابداری ،حســابداری دولتی و حسابرسی

که در حســابداری بازرگانی رایج است ،تنظیم و ارائه میشود.

دانشــکده امور اقتصادی و دارایی ســابق فارغالتحصیل شده

در این تحولی که از ســال  2000تاکنــون در امریکا روی داده

و تجربه کافی در امور ذیحســابی و امورمالی کســب کردهاند.

اســت هم نیازهــای اطالعاتی مبتنی بــر ویژگیهای محیطی

بنابراین مدیران امورمالی دستگاههای اجرایی منصوب وزارت

دولتهای مرکزی ،ایالتی و محلی امریکا تامین شــده و هم به

یادشــده اگر چه در حوزههای نظارت مالی و قوانین و مقررات

نیازهای اطالعاتی بینالمللی پاسخ داده شده است.

حاکــم بر تحصیل ،مصــرف و بهکارگیری منابع تســلط کافی

در ایران بر طبق دســتورالعمل حســابداری ابالغی وزارت

دارند اما مبانی نظری حســابداری بخشعمومی و تحوالت و
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پیشــرفتهای امروزین این رشــته را دنبال نمیکنند و با این که

این ترتیب ،نمایندگان قانونی مردم که در اجرای اصول قانون

زحمات فراوانی در امر نظارت مالی و عملیات دفترداری مبتنی

اساسی وظیفه نظارت بر تحصیل ،مصرف و بهکارگیری

بر دســتورالعملهای حسابداری مصوب وزارت امور اقتصادی و

منابع عمومی را برعهده دارند ،میتوانند در استقرار نظام

دارایی بهدوش آنها واگذار شده ،از مبانی نظری و زیرساختهای

نظارتهای مالی و عملیاتی حاکم بر منابع عمومی نقشی اساسی

مورد نیاز غافل ماندهاند.

ایفا کنند .در چنین شرایطی مقامات اجرایی مصرفکننده

بهرغم مطالب باال ،در چند ســال اخیر که هم در دانشگاهها
و هــم در وزارت امــور اقتصــادی و دارایی تالشــهایی برای

منابع عمومی که مسئولیت مهمی درباره پاسخگویی دارند
ناچارند خود را برای ایفای این مسئولیت آماده کنند.

ارتقای ســطح دانش حســابداری بخشعمومی بهعمل آمده

با توجه به مطالب یادشــده هم نمایندگان پاســخخواهان از

اســت ،این امید بهوجود آمده که حسابداری و گزارشگری مالی

طریق دیوان محاسبات کشور و هم قوه مجریه از طریق وزارت

بخشعمومی بهویژه در نهادهای دولتی متحول شــود .تحقق

امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرائی باید برای تحقق

این امر مســتلزم اســتفاده از نیروهای انسانی شایسته و آگاه به

این امر از آمادگــی کافی برخوردار باشــند .در چنین فرایندی

حســابداری و گزارشــگری بخشعمومی از یک سو و ارتقای

نقش نیروی انســانی ماهر و آگاه به امورمالی ،محاســباتی و

ســطح مبانی نظری حاکم بــر آن و فهم و درک مبانی قانونی و

نظارتی برجسته خواهد شد .از اینرو ،دیوان محاسبات کشور

نظارت مالی و عملیاتی مرتبط با حوزه بخشعمومی است .این

بهنمایندگــی از قوه مقننه برای ایفــای نقش نظارتی خود باید

در حالی است که تا رسیدن به این سطح از دانش نظری فاصله

از نیروی انســانی کارامــد و متخصــص در زمینههای مالی،

درخورمالحظهای وجود دارد که امید اســت بــا تامین نیازهای

محاســباتی و مقرراتی بهرهمند شود .از ســوی دیگر ،وزارت

استخدامی دستگاهها از بین فارغالتحصیالن رشته حسابداری

امور اقتصادی و دارایی و ســایر دســتگاههای اجرایی کشــور

بخشعمومی این فاصله تا حدود زیادی برداشته شود.

بهنمایندگی از طرف قوه مجریه نیازمند استخدام و بهکارگیری
نیروهای متخصص در زمینههای یادشده هستند.

برنامهریزی برای توسعه موفق حسابداری بخشعمومی

اگر چه در ســالهای اخیر هریک از نهادهای یادشده تالش

در کشور به چه عواملی مربوط است؟ با توجه به

در خورمالحظهای برای جذب نیروی متخصص در رشتههای

مجموعه توان نیروی انسانی کشور در زمینه حسابداری

حســابداری و حسابرســی بهعمل آوردهاند امــا بهدلیل ضعف

بخشعمومی ،توسعه حسابداری بخشعمومی با چه

نهادینهشــدهای کــه در امر آموزش صحیح حســابداری مورد

فرصتها یا تهدیدهایی روبهروست؟

نیاز نهادهای بخش عمومی ایجاد شــده ،توفیــق چندانی در

دکتر باباجانی

زمینــه جذب این نیروها نداشــتهایم .از این منظــر اگر به این

کشور نیازمند فراهم شدن زیرساختهایی است که به برخی از

در حالی اســت که با ایجاد رشــته حسابداری بخشعمومی در

آنها اشاره میکنم .ابتدا باید مقامات اجرایی کشور از یک سو

سطح کارشناشیارشد در دانشگاهها فرصت خوبی برای تربیت

و مقامات نظارتی از سوی دیگر ،به این نتیجه برسند که ایفا

نیــروی انســانی متخصص و مــورد نیاز نهادهــای نظارتی و

و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر منابع عمومی نهتنها

دستگاههای اجرایی فراهم شده است که انشااله در آینده بهبار

حق پاسخخواهی مردم بهعنوان صاحبان حق را تامین میکند

خواهد نشســت .ناگفته نماند که در ســالهای گذشــته با ایجاد

بلکه شرایط الزم را برای مقامات اجرایی برای ایفای این

رشته حسابرســی در دانشــگاهها و پیشبینی درسی در زمینه

مسئولیت در جایگاه پاسخگویان فراهم میکند .طبیعی است

حسابرسی بخشعمومی این قسمت از حسابرسی هم تا حدود

که ایفا و ارزیابی این مسئولیت نیز نیازمند بهکارگیری نیروهای

زیادی متحول شــده اســت .بههرحال ،امیدوارم تهدیدهای

ماهر و شایسته در امورمالی ،محاسباتی و مقرراتی است .با

روبهروی بخشعمومی به فرصتهای ایجادشــده تبدیل شود
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برنامهریزی برای توسعه موفق حسابداری بخشعمومی در

موضوع نــگاه کنیم با تهدیدهایی مواجه بوده و هســتیم .این
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و نهادهــای اجرایــی و نظارتی هم بهقدر کافــی از مزایای آن

دانش کارکنان حسابداری در بخشعمومی اعم از مدیران مالی،

بهرهمند شوند.

حسابداران و حسابرسان شاغل در این بخش محقق خواهد شد.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه منابع درسی مناسب برای تدریس

واحدهایی که نیازمند حسابداران بخشعمومی هستند،

دروس جدید در رشته نوپای بخشعمومی هم در درست تهیه

چه راهبردی را برای جذب ،نگهداری ،و توسعه نیروی

اســت .برای مثال ،دو جلــد کتاب جدید با عناوین «بررســی

انسانی حسابدار باید دنبال کنند تا بیشترین موفقیت را

تطبیقی مبانی قانونی نظارت مالی مســتقل در بخشعمومی،

در دستیابی به هدفهای واحد بهدست آورند؟

در زمینــه حسابرســی بخشعمومی» و «نظــارت و کنترلهای

دکتر باباجانی

مالی داخلــی در بخشعمومی ایران -یک بررســی تطبیقی»

دولت و دستگاههای اجرایی وابسته و نهادهای عمومی

توسط اینجانب تالیف شده است .این دو کتاب بخشی از منابع

غیردولتی مجری فعالیتهای حاکمیتی بخشعمومی از

درســی مورد نیاز برای این رشــته را تامین میکند .انشااله با

یک سو و نهادهای نظارتی بهویژه دیوان محاسبات کشور و

تالیف کتاب دیگــری در زمینه مطالعات تطبیقی بینالمللی در

تا حدودی سازمان بازرسی کشور باید در جذب نیروی انسانی

حســابداری بخشعمومی ،منبع الزم برای این درس خاص

خود تجدیدنظر کنند؛ به این معنی که در تامین نیازهای

پیشبینیشــده در رشته حســابداری بخشعمومی نیز تامین

جدید نیروی انسانی اولویت را به استخدام فارغالتحصیالن

خواهد شــد .امیدوارم که مدرســان حال حاضر این رشته هم،

کارشناسیارشد رشته حسابداری بخشعمومی بدهند .از

کتابهای متنوع و مورد نیاز این رشــته را تالیف کنند تا از طریق

سوی دیگر ،شرایطی هم برای ارتقای سطح دانش حسابداری

گفتمان جدید و تضارب آرای مدرســان و اشــخاص حرفهای

بخشعمومی کارکنان موجود که دارای مدرک کارشناسی

سطح این رشته ارتقا یابد.

حسابداری هستند ،فراهم کنند.
یاداوری این نکته مهم ضروری اســت که منظور از ارتقای

جامعه حسابداری کشور برای توسعه حسابداری

سطح دانش حسابداری بخشعمومی تنها دروس حسابداری

بخشعمومی چه رسالتی دارد و چهکاری انجام داده

بخشعمومی نیســت که در حال حاضر در ســطح کارشناسی

است یا میتواند انجام دهد؟

و کارشناسیارشــد و بعض ًا در ســطح دکتری تدریس میشود.

این دروس سالهاســت که در دانشگاهها و در رشته حسابداری

دکتر باباجانی

اگر منظور شما از جامعه حسابداری کشور ،نهادهای حرفهای

و حسابرســی تدریس میشــود .منظور دروســی است که در

حسابداری نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمنهای

کارشناسیارشــد حســابداری بخشعمومی پیشبینیشده و

حسابداری باشد باید بگویم که این نهادها تقریب ًا هیچ تالشی

تقریبــ ًا اغلب حوزههــای بخشعمومی اعــم از مبانی نظری

برای توسعه و ارتقای سطح دانش حسابداری نهادهای

این نوع حســابداری ،حسابرســی جامع ،حسابرسی عملکرد،

بخشعمومی نکردهاند .این در حالی است که نهادهای مشابه

حســابداری مدیریت در بخشعمومی و فناوری اطالعات در
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این بخش را پوشش میدهد.

آنها در کشورهای توسعهیافته و بعض ًا در حال توسعه در زمینه
توسعه حسابداری بخشعمومی سهم درخورمالحظهای

با توجه به مطالب یادشده ،بهنظر میرسد در صورتیکه دروس

داشتهاند .برای مثال از سه نهاد حرفهای کشور امریکا

پیشبینیشــده در رشــته حســابداری بخش عمومی در ســطح

شامل هیئت استانداردهای حسابداری مالی )،(FASB

کارشناسیارشد بهدرســتی در دانشگاههای کشور تدریس شود و

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی ) (GASBو

منابع درسی مناسب برای آنها تهیه شود ،سطح دانش حسابداری

هیئت رایزنی حسابداری دولت فدرال ) ،(FASABدو

و حسابرســی بخشعمومی ارتقا مییابــد .درصورت تحقق این

نهاد آن مسئولیت تدوین اصول و استانداردهای حسابداری

امر ،دســتیابی بــه هدفهای تعیینشــده برای باال بردن ســطح

بخشعمومی در سطح دولتهای ایالتی و فدرال را برعهده
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دارند .از سوی دیگر ،برخی نهادهای بینالمللی نظیر
فدراسیون بینالمللی حسابداران ) ،(IFACانجمن

بین تفکر برخی از دانشگاهیان و

بخشعمومی هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا

اهالی حرفه در

دانش حسابداری بخشعمومی و تدوین استانداردهای

وزارت امور اقتصادی و دارایی

جامعه حسابداران رسمی و سایر انجمنهای حسابداری در

فاصله ایجاد شده است

حسابداران رسمی کانادا ) (CICAو کمیته حسابداری
) (PSCASBAنقش درخورمالحظهای در ارتقای سطح
حسابداری برای این بخش ایفا کردهاند .در چنین شرایطی
ایران فعالیت درخورمالحظهای نداشتهاند.
با این ترتیب ،جامعه حرفهای حســابداری در ایران کارنامه
قابــل قبولی در این حــوزه ندارد و تمام کوشــش خود را برای

این فاصله تنها در تضارب آرا

حســابداری نهادهــای بخشخصوصــی صرف کرده اســت.

از بین میرود

شــاید یکی از دالیــل این کمفعالیتــی در حوزه حســابداری
بخشعمومی اتــکای آنها به ســازمان حسابرســی و وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی و دیوان محاســبات اســت و این
جوامع درباره حســابداری این بخش نقشی برای خود تعریف

بهنظر شما درآزمونهای جذب و استخدام حسابداران

نکردهانــد .خالصه همانطــور که قب ً
ال بیان کــردهام در مورد

حرفهای برای بخشعمومی بر چه زمینهها و مباحثی باید

حسابداری بخشعمومی تا حدود زیادی کمتوجهی شده است

تاکید بیشتر شود.

مگر این ســالهای اخیر که فعالیتهای درخورمالحظهای برای
ارتقای ســطح دانش این رشــته بهعمل آمده است .از اینرو

دکتر باباجانی

درباره آزمونهای جذب و استخدام حسابداران حرفهای سئوال

امیدوارم که با ایجاد رشــته حسابداری بخشعمومی در مقطع

خوبی مطرح کردهاید .پاسخ به این سئوال را باید به دو بخش

کارشناسیارشــد که هم اکنون در دانشگاه عالمه طباطبایی در

ی باشد باید آزمون
تقسیم کرد .استخدام اگر درسطح کارشناس 

حال اجراســت و برخی دانشگاههای دیگر هم ایجاد این رشته

استخدام برای جذب نیرو در حسابداری دستگاههای اجرایی

را در دســتور کار قرار دادهاند ،زمینــه الزم برای تحول در این

و سایر نهادهای بخشعمومی بیشتر در زمین ه حسابداری

رشته جدید فراهم گردد .ناگفته نماند که تالشهای وزارت امور

بخشعمومی باشد که در حال حاضر دو درس حسابداری سه

تحــول موردنظر تاثیرگــذار خواهد بود .مجموعــه این گامها

نیرو در سطح کارشناسیارشد باشد موضوع متفاوت است و باید

امیدوارکننده است و تا چند سال دیگر پیشرفتها و تحوالت آن

آزمونهای استخدامی بهسمت دروس اختصاصی جهت یابد که

به ثمر خواهد نشســت .این امیدواری زمانی تحقق مییابد که

بهعنوان دروس تخصصی در رشته حسابداری بخشعمومی

در درجه اول دانشــگاههایی که این رشته را تاسیس میکنند،

در سطح کارشناسیارشد پیشبینی شده است.

دروس پیشبینیشــده در این رشــته را بهدرستی ارائه دهند و

درسهای تخصصی که در پرســش پیشین از آنها نام بردهام

دانشــجویان را برای تحقیق در زمینههای گوناگون حسابداری

زمینــه الزم را برای جذب نیروی متخصــص و کارامد فراهم

و حسابرســی بخشعمومــی تشــویق کنند و افــزون بر این،

میکند .نیروهای یادشــده چون از دانش نظری کافی در زمینه

وزارتخانه و سازمان یادشده هم به تالشهای خود برای ارتقای

حسابداری بخشعمومی برخوردارند ،پس از استخدام و کسب

این رشته ادامه دهند.

تجــارب عملی در دســتگاههای اجرایی بــه نیروهای ماهر و
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اقتصادی و دارایی و ســازمان حسابرســی هــم قطع ًا در ایجاد

واحدی به بخشعمومی اختصاص یافته است .اگر استخدام
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حرفهای مبدل خواهند شد.

بهاختصار توضیح دادم .در حال حاضر در دانشگاه عالمه

با توجه به مطالب باال ،اینک که رشــته تخصصی مناســبی

طباطبایی رشته تخصصی خاصی بهعنوان حسابداری

بــرای حســابداری بخشعمومی در دانشــگاهها ایجاد شــده

بخشعمومی ایجاد شده است .دانشجویانی که در این رشته

و فارغالتحصیــان آن بهتدریــج آمــاده کار خواهنــد شــد،

و در مقطع کارشناسیارشد فارغالتحصیل میشوند و اساس ًا

دســتگاههای اجرایی در دولت و نهادهای بخشعمومی نظیر

برای حوزههای حسابداری و حسابرسی بخشعمومی تربیت

شهرداریها باید اســتخدام این نیروها را در اولویت قرار دهند.

شدهاند با استخدام در نهادهای دولتی و عمومی تجربه کافی

در صورتیکه نهادهای یادشــده از اســتخدام چنین نیروهای

بهدست میآورند و به نیروهایی کارامد تبدیل میشوند.

متخصص و کارامد اســتقبال کنند ،نتیجــه آن قطع ًا در کیفیت
دانش حسابداری بخشعمومی تاثیرگذار خواهد بود.

ایــن نیروهای آموزش دیده در حــوزه بخشعمومی ضمن
آنکه تحولی اساســی در آینده در حوزه نظامهای مســئولیت

نکتــه مهم دیگری که در این باره باید بگویم این اســت که

پاســخگویی نظیر حســابداری ،حسابرســی و بودجهبندی و

استخدام نیروهای متخصص در رشته حسابداری بخشعمومی

ارزیابــی عملکرد ایجــاد میکنند ،برخی از آنهــا با پذیرش در

در دســتگاههای اجرایی و شــهرداریها و ســایر نهادها اگر چه

مقطع دکتری حسابداری و تکمیل تحصیالت دانشگاهی خود

شــرط الزم است اما شــرط کافی نیســت .این مهم زمانی به

به تدریس دروس حســابداری در همین حوزه میپردازند .این

نتیجه مطلوب خواهد رســید که نهادهای متولی حســابداری

همان برنامهای است که برای آموزش تخصصی در این رشته

و گزارشــگری بخشعمومی نظیــر وزارت امــور اقتصادی و

تدارک دیدهایم که امیدوارم در آینده که خیلی هم دور نیســت

دارایی ،سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور در ارتقای

تحقق یابد و من به آرزوی دیرینهام که با عشق به آن پرداختهام

ســطح این حوزه تخصصی سرمایهگذاری کنند .کشورهایی که

خواهم رسید .البته این رویا نیست ،حقیقتی دستیافتنی است

در این زمینه توفیق داشــتهاند منابع مالــی درخورمالحظهای

و من بــه جوانانی که در این زمینه گام بــر میدارند ،اطمینان

برای ارتقای ســطح نظام حسابداری و گزارشگری مالی صرف

دارم .بنابراین آموزش خاص این رشــته آغاز شــده اســت و

کردهانــد .برای مثــال ،در ســال  2000میــادی ،دولتهای

بهتدریج جایگاه واقعی خود را بهدست خواهد آورد.

ایالتــی و محلی و فدرال امریکا برای ایجاد تحول اساســی در
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حسابداری نهادهای یادشده منابع مالی کافی تخصیص دادند

در حوزه حسابداری بخش عمومی چه تحوالتی را

و نتیجه قابل قبولی بهدســت آوردند که در مقاالت دیگری به

پیشبینی میکنید؟حسابداری بخشعمومی در آینده با

آن پرداختهام .کشــورهای توســعه یافته دیگری نظیر کانادا و

چه تحوالتی روبهرو است؟

اســترالیا و بریتانیا نیز برای دستیابی به یک نظام حسابداری و
گزارشگری مالی مناســب در بخشعمومی وقت و منابع مالی

دکتر باباجانی

در مورد پیشبینی تحوالت آینده در حوزه حسابداری

کافی صرف کردهاند .در ایران نیز باید برای ارتقای حسابداری

بخشعمومی باید بگویم که این تحول در حوزههای گوناگون

بخشعمومی بهای الزم پرداخته شــود تــا جامعه از منافع آن

حسابداری ،حسابرسی ،بودجهبندی و ارزیابی عملکرد

بهرهمند شود.

بهعنوان خرده نظامهای مسئولیت پاسخگویی چندسالی
است که روی داده و ادامه خواهد یافت .در چهلسال گذشته

اشاره کردید که رشته تخصصی بهعنوان حسابداری

پیشرفتهای درخورمالحظهای در زمینههای یادشده در اروپا،

بخشعمومی در دانشگاه عالمه طباطبایی راهاندازی

امریکا و برخی کشورهای آسیایی و افریقایی بهعمل آمده

کردهاید .چه برنامه دیگری تدارک دیدهاید؟

است .اگرچه این تحوالت و پیشرفتها در هریک از قارههای

دکتر باباجانی

یادشده متفاوت بوده ،اما همه آنها نشاندهنده حرکتهای

در مورد آموزش حسابداران شایسته در بخش عمومی قب ً
ال

روبهجلو در حوزه بخشعمومی بوده است.

27

تفاوتهایی که در زمینه این تغییرات روی داده ،متناســب با

تحوالتی که در حوزه حسابداری و حسابرسی بخشعمومی

ویژگیهای محیطی بوده است؛ هرچند که در برخی کشورهای

در کشورهای توسعه یافته بهویژه در کشور امریکا رخ داده است

در حال توســعه به لحاظ کمکهای دریافتی از برخی نهادهای

ن نهادهای متولی این امر و دانشــگاهیان
وامدار همــکاری بی 

بینالمللــی نظیر ســازمان همکاریهای اقتصادی و توســعه،

بوده اســت .این در حالی اســت که متاســفانه ایــن همکاری

تحول در حسابداری و حسابرسی و بودجهبندی به آنها تحمیل

نزدیک بین این دو نهاد در ایران مشهود نیست و هر کدام بهکار

شــده اســت .در ایران هم تحوالتی در این زمینهها روی داده

خود مشغولند .بههمین دلیل ،بین تفکر برخی از دانشگاهیان

اســت که اگر چه تحمیلی نیست اما کموبیش تقلیدی و متاثر از

از جمله خود من که ســالهای عمر خود را در این زمینه سپری

پدیده ایزومورفیســم است .امیدوارم که این تحوالت در ایران

کــردهام و اهالی حرفــه موردنظر در وزارت امــور اقتصادی و

با اســتفاده از مطالعات تطبیقی و حمایتهای نهادهای عمومی

دارایی ،فاصله ایجاد شــده اســت .فاصله موردنظــر تنها در

بهویژه دولت ،بهدرستی بهسرانجام برسد.

تضــارب آرا از بین میرود و اگر این مهم روی دهد میتوان به
آینده حسابداری بخشعمومی در ایران نیز امیدوار بود.

آقای دکتر ،با محدودیت وقتی که دارید انتظار نداشتیم که

همه نیــک میدانند کــه صاحبنظران دانشــگاهی ازجمله

با این گستردگی و جامعیت به گفتگو با نشریه حسابرس

خود من برای ارتقای ســطح دانش نظری و عملی حوزه های

بپردازید .از مشارکت شما بسیار سپاسگزاریم .اگر نکته

گوناگون حسابداری و حسابرسی بخش عمومی از هیچ کوششی

جاافتادهای به نظرتان میرسد ،اضافه بفرمایید.

دریغ نکردهایم .تالیف بیش از  10جلد کتاب توسط خود من در

دکتر باباجانی

حوزههای یادشده و انتشــار حدود  100مقاله که اغلب آنها در

بارها اشاره کردهام ،درباره حسابداری و گزارشگری مالی

ارتباط با حسابداری و حسابرسی بخشعمومی است بیانگر این

بخشعمومی و حسابرسی این بخش و ارتقای سطح مبانی

حقیقت آشکار است .امیدوارم با تالشهایی که سالهای اخیر در

نظری حاکم بر آنها در سالهای متمادی کوتاهی شده است.

این زمینه به عمل آمده و با فارغالتحصیل شــدن دانشجویان

به بیان دیگر ،هم متولیان این دو حوزه یعنی وزارت امور

شاغل به تحصیل در رشتههای یادشده و کسب تجربه کافی در

اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و هم دانشگاههای کشور

این زمینهها ،این تالشها به نتیجه مطلوب برسد.

توجه درخورمالحظهای به این موضوع نداشتهاند .از اینرو،
حوزه حسابداری و حسابرسی بخشعمومی از منظر نظری
و عملی آسیب دیده و نسبت به پیشرفتها و تحوالت جهانی
عقب افتاده است .از آغاز دهه نود شمسی تاکنون تالشهایی
برای جبران این عقبافتادگی از سوی وزارت امور اقتصادی و
دارایی و دیوان محاسبات بهعمل آمده است که اگر چه هنوز
راه درازی برای تحقق این امر در پیش است اما امیدوار کننده
ارتقای سطح دانش نظری و عملی حسابداری بخشعمومی
از همه جنبههای آن دارم ،در این زمینه به کوششهایم ادامه
خواهم داد .خوشبختانه با اهتمام دانشگاه عالمه طباطبایی،
توانستیم برای اولین بار رشته حسابداری بخشعمومی را در
سطح کارشناسیارشد ایجاد کنیم که آثار آن در آینده پدیدار
خواهد شد.

 -1آقای دکتــر باباجانی تالیفات زیادی در حوزه حســابداری بخش عمومی
دارند که بهوسیله ناشران مختلف منتشر شده است .مقالههای زیر در نشریه
حسابرس منتشر شده است:

• نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی ،شماره

 ،7تابستان 1379

• تحلیلی پیرامــون قانون اصالح مواد  63و  64قانون محاســبات عمومی
کشور ،شماره  ،12پائیز 1380

• چالشهای گزارشگری مالی بخش عمومی ،شماره  ،48بهار 1389

• چالشهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ،شماره  ،55مهر و آبان

1390

• استانداردهای حســابداری بخش عمومی نیازمند مطالعه تطبیقی ،شماره

 ،77خرداد و تیر 1394

• تحول در نظام حســابداری بخش عمومی؛ فهم متفــاوت از یک پدیده،
شماره  ،95خرداد و تیر 1397

2- Isomorphism
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است .من هم بهنوبهخود و در حد توان و عالقهای که به

پانوشتها:
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استعداد

انجمن حسابداری و امور مالی عمومی خبره

talent management in government finance

مدیریت استعداد در امورمالی دولتی

تحلیلی بر پیمایش نشست وزرای مالی
finance ministers colloquium survey analysis
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حسابداری بخشعمومی؛ در حال تحول
گفتگو با دکتر غالمرضا کردستانی
دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)

از شما تشکر میکنیم که درکنار فعالیتهای پژوهشی
و آموزشی به همراهی با رسانههای حسابداری برای
انعکاس دیدگاه صاحبنظران نیز میپردازید و برای
آن اهمیت قایلید .ابتدا نظر شما را درباره تحوالت
حسابداری دولتی و نقش آموزش در آن جویا شویم.
آموزش حسابداری دولتی ،و مهمترین آن یعنی
آموزش دانشگاهی ،در ایران چه پیشرفتها و تغییراتی
داشته است؟ سهم آموزش حسابداری دولتی در
تحوالت حسابداری دولتی در کشور را چگونه ارزیابی
میکنید؟
دکتر کردستانی
قبل از اینکه تحوالت آموزش حسابداری بخشعمومی در دهههای اخیر را بررسی کنیم الزم است مقدمهای درباره
ریشههای تحوالت مطرح کنیم.
در  4-3دهه گذشته مدیریتدولتی بازتعریف شده است .مدیریتدولتی (عمومی) سنتی بهدلیل ناکارامدی بخشعمومی
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مورد نقد قرار گرفت .ذینفعان بخشعمومی این پرســش اساســی را مطرح کردند که دولتها در برابر منابع عمومی که توسط
مردم تامین میشــود چه عملکردی دارند؟ خدمات بخشعمومی چه کیفیت و کمیتی دارد؟ اندازه دولتها چقدر باید باشــد؟
ارتباط دولتها و مدیراندولتی با مردم چگونه باید باشد؟
نارضایتی شــهروندان از مدیریتعمومی ســنتی (PM) 1و بهرهوری پایین این سیســتم مدیریتی موجب شــد رویکرد
نوینی در مدیریتعمومی شــکل بگیرد تحت عنوان مدیریتعمومی نوین . (NPM) 2در این رویکرد توجه از نهادهها و
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ورودیها به بروندادهها و دســتاوردها تغییر یافت .برای بهبود

بخشعمومی کشور موثر دانست:

دســتاوردها و خروجیها تالش شــد تا دروندادهها و فرایندها

 )1گسترش دورههای تحصیالت تکمیلی حسابداری،

تغییــر پیدا کنــد و ازطریق واگذاری فعالیتهــای تصدیگرایانه

 )2توسعه نظام گزارشگریمالی بخشعمومی بر مبنای

دولتها به بخشخصوصی دامنــه دولتها کاهش یابد و خدمات

استانداردهای بینالمللی.
تاکید بر مســئولیت پاســخگویی در بخشعمومی و معرفی

بهتری ارائه شود.
افزایــش انتظارات شــهروندان از دولتمــردان درخصوص

حســابداری و گزارشــگری بهعنــوان ابزار ایفای مســئولیت

ارتباط مبتنی بر رعایت حقوق شــهروندی دولتمردان با مردم

پاســخگویی ،تبیین ضــرورت تغییر نظام گزارشــگریمالی و

و افزایش کیفیــت و کمیت خدماتعمومی هــم از ویژگیهای

گذار از حســابدارینقدی به حســابداریتعهدی و اندازهگیری

مدیریتعمومی نوین است.

جریــان منابع اقتصادی ،تاکید بر رعایت مقررات در تخصیص

بــرای عملیاتی کردن ایــن رویکــرد مدیریتعمومی ،باید

و مصرف منابع مالــی عمومی ،پاســخگویی در حوزه اجرای

مدیریتمالــی عمومــی (PFM) 3هم بــه مدیریتمالی

عملیــات ،کارایــی و اثربخشــی ،عدالت بیننســلی و حقوق

عمومی نوین (NPFM) 4تغییر مییافت.

بیــندورهای ،تاکید بــر اندازهگیری بدهیهــای عمومی ،تاکید

در مدیریتمالی عمومی نوین تاکید بر پاســخگویی در برابر

بــر اندازهگیری داراییها و مدیریت ظرفیت بالاســتفاده ،تبیین

عملکرد ،بهبود کارایی عملیات و اثربخشی برنامهها ،شفافیت

ضــرورت اصــاح قوانیــن و مقــررات حاکم بــر معامالت و

و کنترل موثر مصرف منابععمومی و جلوگیری از فساد مالی و

حســابداری بخشعمومــی ،تبیین ضرورت تحــول در نظام

سوءاستفاده دولتمردان از قدرت ،ارائه اطالعات سودمند برای

بودجهریزی و حسابرسی عملکرد ،تاکید بر نظام حسابرسی در

تصمیمگیری درباره تامین ،تخصیص و مصرف منابععمومی

کنار رسیدگی ،تاکید بر تصمیمگیری برمبنای اطالعات ،تاکید

و بهبود مکانیزمهای نظارتی ،مدیریتریســک ،بودجهریزی

بر نقش شــفافیت در کاهش فســاد و اصالح نظام حکمرانی،

برمبنای عملکرد ،حسابرســی عملکرد و قرارگرفتن در مســیر

تبیین ضرورت اســتقرار نظــام مدیریتعملکرد ،تغییر نگرش

حکمرانی خوب هدفگذاری شد.
بنابرایــن تحول از مدیریتعمومی بــه مدیریتعمومی نوین
و تحــول از مدیریتمالــی عمومــی به مدیریتمالــی عمومی
نوین ،تحول زیرنظامهای مدیریتمالــی عمومی نوین ازجمله
نظام بودجهریزی ،نظام گزارشــگریمالی و حســابداری ،نظام
حسابرسی و اعتباربخشی و مدیریتریسک را درپی داشته است.
ایــن حرکت جهانی برای تغییر نظــام مدیریتمالی عمومی
بهانجــام اصالحــات نظــام مدیریتمالی عمومی در کشــور
هــم منجر شــده اســت .یکــی از ایــن اصالحــات ،اصالح
اســتانداردهای بینالمللی حســابداری بخش عمومی

5

) (IPSASاست که در سالهای اخیر انجام شده است.
ایــن تحــوالت در نظــام مدیریتمالــی عمومــی و نظام
گزارشــگریمالی بر «آموزش حســابداری» هم تاثیر گذاشــته
است.
بنابرایــن  2عامل را میتوان در تحول آموزش حســابداری

تغییر نیازهای اطالعاتی
ذینفعان بخشعمومی
آموزشهای حسابداری هم
باید همراه با
تحول و بهبود باشد
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نظام گزارشــگریمالی و حســابداری بخشعمومی براساس

متناسب با
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از تلقــی نفت به عنــوان درامد به واگــذاری دارایی ،و تاکید بر

خاص خودش را میطلبد.

طراحــی و تنظیم بودجه مبتنی بر درامد مالیاتی و بدون اتکا به

یکی از دغدغههای شهروندان ،کنترل قدرت و جلوگیری از

نفت ،کموبیش در آموزشهای حسابداری بهویژه در دورههای

فساد و رانتخواری و سوءاستفاده از منابععمومی است .برای

تحصیالت تکمیلی مورد بحث قرار میگیرد.

این منظور بر رعایت مقررات و قانونمداری تاکید میشود .در

در حالیکه در گذشته بیشتر دفترداری و حسابداری حسابهای

این زمینه قوانین مالی و محاســباتی که متناســب با تحوالت

مســتقل مورد بحــث قرار میگرفــت و تنظیم حســابها برای

محیطــی بهروز شــده باشــد و رعایت آن در عمــل ،تفکیک

رســیدگیهای دیوان محاســبات و تنظیم گزارش تفریغ بودجه

هزینههــای جــاری از مخارج ســرمایهای ،و تنظیم بودجه بر

مورد تاکید بود ولی بعد از اجرایی شدن نظام حسابداریتعهدی،

مبنای عملکــرد و در قالب فصول هزینه و مقایســه بودجه با

آموزش حسابداری بخشعمومی پیچیدهتر شده است.

عملکرد برای اعمال کنترل سودمند است.

اگرچــه در زمینــه کفایــت توانایی مدرســان حســابداری

از دغدغههــای دیگــر شــهروندان بهــرهوری پاییــن

بخشعمومی ،دسترســی به منابع و کتب مناسب ،و دسترسی

بخشعمومی است .کیفیت و کمیت خدماتعمومی ،پایداری

به فناوری اطالعات و نرمافزارهای مناسب نقاط ضعف جدی

مالی ،مسئولیت اجتماعی ،و توسعه پایدار حوزههایی است که

وجود دارد و اثربخشی آموزشها را تحت تاثیر قرار میدهد.

مردم نگران آن هســتند و ارائه اطالعــات و تحلیل آن در این

در ایــن میان باید به نقش و تاثیر با اهمیت آقای دکتر جعفر
باباجانی اســتاد دانشگاه عالمه طباطبایی هم از حیث آموزش

حوزهها امکان ارزیابی مســئولیت مباشــرتی دولتها را فراهم
میسازد.

دانشــگاهی ،هم از نظر تالیف کتابها و انتشار مقالههای مرتبط

بنابراین گزارشــگریمالی در بخشعمومی باید برای تامین

با حســابداری بخشعمومی و بودجهریزی و هم از نظر حضور

نیازهای اطالعاتی ذینفعان در حوزههای مورد بحث هدفگذاری

موثر در همایشهای معتبر حسابداری اشاره کنم.

شــود .اگر چه برخی از نیازهای اطالعاتی اســتفادهکنندگان در

در پایان باید اشاره کنم متناسب با تحوالت محیط اقتصادی،

شــرکتهای بخش بازرگانی مشــابه بخشدولتی است ولی نیاز

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه و تغییر نیازهای اطالعاتی

اطالعاتــی اصلی ،اطــاع از عملکرد مالی و عملیاتی شــرکت

ذینفعان بخشعمومی ،آموزشهای حسابداری هم باید همراه

در گذشــته و پیشبینــی عملکرد آینده شــرکت بــرای ارزیابی

با تحول و بهبود باشد.

ســوداوری آینده و براورد ارزش سهام شــرکت است .بنابراین
گزارشگریمالی این  2بخش تفاوتهای اساسی دارد.

گزارشگریمالی در بخشعمومی چه اهدافی را دنبال
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میکند که در گزارشگریمالی شرکتها دیده نمیشود؟

آنطور که اشاره کردید ،با تغییر و تحول نظام

دکتر کردستانی
تفاوت گزارشگری مالی بخشعمومی با گزارشگریمالی

مدیریتمالی عمومی ،نظام گزارشگریمالی و حسابداری
بخشعمومی نیز نیاز به تغییر دارد .برای پاسخگویی

شرکت در بخشخصوصی را باید در تفاوت در اهداف سازمانها

به تغییرات یادشده ،چه تغییراتی در شایستگیهای

و تفاوت در نیازهای اطالعاتی ذینفعان آنها جستجو کرد.

حسابداران بخشعمومی و نظام آموزشی نیاز است؟

دولتها با اعمال قدرت منابع مورد نیاز برای اعمال حاکمیت را

دکتر کردستانی
در آموزش دو رویکرد وجود دارد:

خدماتعمومی در محیط انحصاری و اینکه شهروندان برای

• رویکرد مبتنی بر دانش ،و

دریافت خدمات غیرمبادلهای دولت مانند امنیت ،حق انتخاب

• رویکرد مبتنی بر شایستگی.

از مردم دریافت میکنند .اجباریبودن مالیاتها و عوارض ،ارائه

و اختیاری ندارند ،پاسخگویی در برابر مدیریت منابععمومی را

رویکرد اول تاکیدش بر دانســتن اســت .مطالعه تئوریها و

الزامی میکند .ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی ،اطالعات

مفاهیم ،اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومی ،اصول
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و رویههــا ،مقــررات و قوانین مالی و محاســباتی بــا تاکید بر

با ذینفعان ازجمله شایســتگیهایی اســت که در نظام آموزشی

حفظکردن و موفقشدن در آزمون.

فعلی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

رویکرد مبتنی بر شایستگی تاکیدش بر بهکارگیری دانستهها
در عمــل هســت؛ یعنی بر توانســتن تاکیــد دارد .نتیجه این
رویکرد آموزشــی بهکارگیری مفاهیم ،اســتانداردها ،رویهها و
کاربرد نظریهها در عمل هست .دستبهآچاربودن ،کنایهای از
این است که فرد مهارت دارد و میتواند پشت کامپیوتر بنشیند

جای انجمن حسابداران

تحلیل کند ،گزارشی تهیه کند ،تفســیر کند و به ذینفعان ارائه

بخشعمومی

و صفحهگســترده اکسل را بازکند و محاســباتی را انجام دهد،
دهد.
در رویکرد آموزشــی که در حال حاضر اجرا میشــود بیشتر
کمیکردن
تاکید بر یادگیری تکنیکهای محاسباتی و روشهای ّ

که فعال و حرفهای عمل کند
خالی است

است .محاســبه ارزش فعلی جریان وجوهنقد یک مثال است.
محاسبه قیمت پایه برای برگزاری یک مناقصه یک مثال دیگر

است.
کمیکردن
در رویکرد فعلی فرد حداکثر توانایی محاســبه و ّ

برای تاسیس این انجمن
اقدام کردیم

دارد .در عمل مهارتهای دیگری الزم است تا این محاسبات و
کمی به تصمیمگیری کمک کند.
دادههای ّ

با فرض اینکه حســابدار بخشعمومی مهارت بهکارگیری

تکنیکهــای محاســباتی را دارد ،بــرای اینکــه نتیجــه این
محاسبات بتواند در تصمیمگیریها سودمند واقع شود ،فرد باید
مهارتهای دیگری داشته باشد .درنظرگرفتن جنبههای رفتاری

ولی متاسفانه وزارت علوم
درخواست ما را رد کرد

تصمیــم ،توجه به قوانین و مقررات و امکان رعایت آن ،توجه
به کنترلهای داخلــی و رعایــت آن ،درنظرگرفتن انگیزههای
ســازمان ،توانایی تحلیل اطالعــات ،توانایــی اولویتبندی
راهکارها و ارائه تفسیر روشن از پیامدهای تصمیم ،درنظرگرفتن

کمی و هم
اســت .یعنی فرد همزمــان بتواند هم جنبههــای ّ

جنبههای کیفی و رفتاری تصمیم را ببیند و پیامدهای تصمیم

مالحظــات فناوری ،مهــارت بهکارگیری فنــاوری اطالعات

را هم ازمنظر درونســازمانی و هم ازمنظر برونسازمانی مورد

برای تهیــه و تحلیل ســناریوهای مختلف ،توجــه به موانع،

توجه قرار دهد و توانایی انتقال دانستهها را داشته باشد.

محدودیتهــای محیطی و مقاومتهــا ،درنظرگرفتن مالحظات

نظــام آمــوزش فعلــی دانشــگاهها بیشــتر دانشمحور

اخالقــی و مســئولیت اجتماعــی و زیســتمحیطی ،تحلیل

) (Knowleged Basedهست و با نظام مبتنی بر شایستگی

ریســک تصمیم از جنبههای مختلف ،درنظرگرفتن جنبههای

فاصله زیادی دارد.

راهبــری ،هماهنگی تصمیم با اهداف و اســتراتژیها و توانایی
نوشتن گزارش و ارائه تحلیلها و تفسیرها و رهنمودها و حضور

بهعبارت دیگر در دانشــگاه مهارتهای َنــرم ،نظیر توانایی

تحلیل ،تفکــر انتقادی ،خالقیت ،مهــارت کارکردن با گروه،

در جلسات تصمیمگیرندگان و توانایی برقراری ارتباط و تعامل

توانایی حل مسئله ،توانایی تعامل مثبت با دیگران و برقراری
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مدیریت از تصمیم و ســازگاری این تصمیم با اهداف بلندمدت

آنچه مهم اســت مهارت یکپارچهســاختن این شایستگیها
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ارتباط موثر ،مهارتهای نوشــتاری و گفتاری ،حضور در جمع و

بعض ًا دانشجو در اولویت آخر خود پذیرفته شده است و انتخاب

انتقال پیام و برقراری ارتباط با عموم ،مدیریت زمان و جسارت

اول دانشــجو و عالقه وی حــوزه دیگری اســت .از این فرد

تصمیمگیری و هدایت و رهبری که مجموعهای از «مهارتهای

نمیتوان بهسادگی حسابدار شایستهای تربیت کرد.

نرم» را تشکیل میدهند کمتر آموزش داده میشود.
بــرای عبــور از ایــن وضعیــت و آمــوزش حســابداران با

بههرصــورت ،برای اینکه نظام آموزشــی اصالح شــود و
مبتنی بر شایســتگی آموزش دهد ،یعنی دانســتن با توانستن

شایســتگیهای مورد نیاز محیط تصمیمگیری امروز سازمانها،
الزم اســت اصالحاتی در حوزه آموزشهای دانشگاهی صورت
گیرد.
اصالح نظــام آموزشــی حســابداری ازجمله حســابداری
بخشعمومی نیازمند انجام اصالحات زیر است:

باید به نقش و تاثیر بااهمیت

 -1تجدیدنظر در برنامه آموزشی -محتوای آموزشی نیازمند

آقای دکتر جعفر باباجانی

 -2تجدیدنظر در شیوههای تدریس -روشهای تدریس نیازمند

در توسعه حسابداری بخشعمومی

اصالح است.
بازنگری است.
 -3تجدیدنظر در شیوههای جذب دانشجویان.

اشاره کرد

تحوالت محیط فعالیت سازمانهای دولتی ،تغییر نظام حکمرانی
ســازمانی ،تغییر شیوههای کنترل سازمانی ،تحوالت اجتماعی و
فرهنگی جامعه ،رشــد میزان آگاهی و مطالبهگری شهروندان و
ذینفعان بخشعمومی ،نیاز به شــفافیت ،گزارشگرییکپارچه،
گزارشگریپایداری ،شناخت کالن دادهها و نحوه استفاده از آن،

همراه شود ،الزم اســت شایســتگیهای مدیران دانشگاهی،

تعامالت جهانی ،برویســپاری خدمات در داخل کشــور و خارج

کارکنان دانشــگاهی و اســتادان رشته حســابداری بهبود یابد

از کشــور ،توجه به تکنولوژی دیجیتال و اســتفاده از شــبکهها و

و حرکت در این مســیر نیازمند توجــه وزارت علوم ،تحقیقات

یکپارچهسازی ســامانهها ،شناخت محیط کســبوکار و فعالیت

و فنــاوری و حمایــت وزارت امور اقتصادی و د ارایی و ســایر

ســازمانها ،ازجمله مباحثی اســت که باید در سرفصلهای درسی

دستگاههای مرتبط است.

برنامههای آموزش حسابداری درنظر گرفته شود.
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از نظر شــیوه تدریس ،حرکت از روشهای آموزش مبتنی بر

بخشدولتی در بعضی از کشورها در جذب و نگهداری

سخنرانی به آموزشهای کارگاهی ،آزمایشگاهی و کلینیکال که

حسابداران بااستعداد و شایسته موفق بودهاند.

مستلزم آمادگی استادان و مدرسان و حمایت نهادهای فرادستی

بخشدولتی در ایران برای باال بردن جذابیت خود و

است برای افزایش شایســتگیهای حسابداران ضروری است.

موفقیت در نگهداری حسابداران ،چه سیاستهایی را

تحلیل افتهها و مطالعات موردی و انجام پژوهشــهای اصیل و

باید دنبال کند؟

کاربردی هم باید در دستور کار قرار گیرد .وجود برنامه آموزشی

دکتر کردستانی
بخشعمومی برای اینکه بتواند حسابداران شایسته خود را

نهادی از این برنامهها بدون حضور دانشــجویان مســتعد و با

حفظ کند باید نظام جامع «جذب ،نگهداری و ارتقای منابع

انگیزه منجر به تربیت حسابداران با مهارت باال ،نمیشود.

انسانی» داشته باشد .وقتی افراد شایستهای با توان باال جذب

مناســب و دسترســی به مدرسان با شایســتگی باال و حمایت

شــیوه جذب دانشــجویان در حال حاضر بهگونهای است که

شوند و از طریق آموزشهای مستمر شایستگیهای آنها در طول
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زمان حفظ شود ،در کنار وجود یک نظام ارزیابی عملکرد

افراد شرکتکننده انگیزهای برای یادگیری ندارند و بیشتر برای

انگیزشی ،میتوان انتظار داشت حسابداران در ایفای نقش

رفع تکلیف شرکت میکنند .در صورتی که اگر ارزیابی صورت

خود و کمک به مدیریت در تصمیمگیریها موفقتر باشند.

گیرد و افراد بر حســب میزان مهارتها و شایستگیها رتبهبندی

نظــام ارزیابــی عملکرد بایــد بتواند بین نیروهــای ماهر و

شوند ،آموزشــهای مهارتی اثربخشتر میشود .البته مهارتها

غیرماهر تفاوت قائل شود و مســیر ارتقای شغلی افراد روشن

باید عملی شود و مدیران باید بسیاری از وظایف خودشان را به

باشد ،و چرخش کارکنان وجود داشــته باشد تا افراد مهارتها و

کارشناســان محول کنند و خودشان به مسائل مهمتر بپردازند،

تجربیات مختلفی را کسب کنند.

در ایــن صــورت انگیزه الزم بــرای ارتقای شایســتگیها پیدا

فاصله پرداختهای بخشعمومی برای حسابداران شایسته با

میشود.

بخشخصوصی باید کم شود .نیروهایی که مهارت و شایستگی

بنابراین برای توســعه حســابداری بخشعمومــی باید هم

باالیی دارند باید دیده شــوند و انجام این مهم تا حدود زیادی

برنامههای آموزشــی دانشــگاهی اصالح شــود و هم حمایت

بستگی به این دارد که مدیریتبخشعمومی در سطوح میانی

الزم برای تالیف کتب و منابع درســی ارزشــمند صورت گیرد.

و عملیاتــی حرفهای شــود .الزم به ذکر اســت نیروی ضعیف

برنامههای بازآموزی برای اســتادان حسابداری بخشعمومی

جذبشده را نمیتوان با آموزش مهارتی جبران کرد.

اجرا شود .برای دستیابی به این اهداف نهادسازی الزم است.
همگرایی حســابداران بخشعمومی و راهبری برنامه توسعه

چگونه میتوان سازوکارهای آموزشهای مستمر حرفهای

حســابداری بخشعمومــی بــرای ارتقای حرفه حســابداری

در بخشعمومی را اثربخش ساخت؟

بخشعمومــی در طــول یــک دوره میانمــدت و بلندمدت

دکتر کردستانی
آموزشهای دانشگاهی مهارتهای پایه برای ورود به حرفه

ضروری اســت و در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی
و سازمان حسابرسی میتوانند با همفکری دانشگاهیان نقش

و اشتغال در سازمانهای بخشعمومی را فراهم میسازد.

موثری را ایفا کنند.

استمرار در ارائه آموزشهای مورد نیاز است که میتواند مهارتها
و شایستگیهای متناسب با تحوالت اجتماعی ،اقتصادی،

گفتگوی تاملبرانگیز شما نکات زیادی دارد که توجه

فرهنگی ایجادکند.

به آنها برای توسعه حسابداری بخشعمومی میتواند

یکی از راهکارها برای ارائه آموزشــهای مســتمر نهادسازی

سودمند باشد و موثر واقع شود .امیدواریم نکات

است .در اکثر کشــورها نهادهای حرفهای مســئولیت ارتقای

طرحشده در این گفتگو توجه مسئوالن مربوط را جلب

شایســتگیهای حســابداران از طریــق برنامههای آموزشــی

کند .از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.

کوتاهمدت را برعهده میگیرند .جای یک انجمن حســابداران
بخشعمومی کــه فعال و حرفهای عمل کند خالی اســت .ما
برای تاســیس این انجمن اقدام کردیم ولی متاسفانه همکاران
آموزشهای مهارتی معمو ً
ال توســط نهادهای حرفهای ارائه

میشود .برای حسابداران شاغل باید طرح ارزیابی شایستگی
وجود داشــته باشد ،آموزشهایی ارائه شــود ،آزمونهایی برگزار
شود ،رتبهبندی و اعتباربخشی صورت گیرد و رتبه شایستگی
افراد در جبران خدمات آنها تاثیر داشته باشد.
در برخی از دورههای آموزشــی که اکنون برگزار میشــود،

)1- Public Management (PM
)2- New Public Management (NPM
)3- Public Financial Management (PFM

)4- New Public Financial Management (NPFM
5- International Public Sector Accounting Standard
)(IPSAS
)6- (Knowleged Besed Education
)7- (Competency Based Education
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ما در وزارت علوم درخواست ما را رد کردند.

پانوشتها:

36

حسابداری بخشعمومی؛ نیازمند آموزش
گفتگو با :دکتر سیدهسمانه شاهرخی
مدیر واحد آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی و
عضو گروه کارشناسی تدوین استانداردهای حسابداری بخشعمومی

سازمان حسابرسی سهم و نقش چشمگیری در تدوین استانداردهای حسابداری بخشعمومی
و توسعه حسابداری بخشعمومی داشته است .واحد آموزش و تحقیقات سازمان نیز مشارکت
مهمی در گسترش مفاهیم حسابداری بخشعمومی و انتشار مطالب پشتیبان داشته است .در
مورد ویژگیهای استانداردهای حسابداری بخشعمومی و اثر آنها بر شفافیت گزارشگری مالی
و بسترهای الزم برای اجرای آنها توضیح بفرمائید.
شاهرخی

با نام و یاد خدای بزرگ .سالم و عرض ادب دارم به خوانندگان محترم مجله حسابرس و از خدای منان
برای آنها و خانواده محترمشان آرزوی سالمتی و مصونیت از بالیا ازجمله ویروس کرونا دارم.
اســتانداردهای حســابداری بخشعمومی به لطف خدا و همت سازمان حسابرسی تهیه و اولین گروه
آنها در سال  1392بهتصویب مجمع سازمان حسابرسی رسید و روند تدوین آنها تا کنون ادامه دارد .البته
تاریخ الزماالجرا شدن اولین گروه استانداردهای بخشعمومی برای واحدهای گزارشگری بود که پایان
دوره مالی آنها  1394/12/29است .این اســتانداردها که مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری
بخشعمومی است در راستای حرکت بهسوی مبنای تعهدی به شفافیت و پاسخگویی کمک میکند.
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شناســایی همه اقالم صورتهای مالی ازجمله داراییها و بدهیها بهتفکیک جاری و غیرجاری و شناســایی کلیه
درامدها و هزینهها بر اســاس تحقق و تحمل آنها نهصرفا ورود و خروج وجه نقد ،اطالعات بیشــتر و مناسبتری را
در اختیار استفادهکنندگان قرار میدهد .مردم بهعنوان مهمترین استفادهکننده صورتهای مالی بخشعمومی ،حق
دانستن دارند و دستگاهها و اما از طرفی برای ارگانهای دولتی بهعنوان پاسخگویان حریم اطالعاتی وجود دارد.
استانداردهای حســابداری بخشعمومی با تعیین الزامات افشا به استفادهکنندگان (پاسخخواهان) برای
دانســتن کمک میکند و در مقابل حریم پاســخگویان را نیز حفظ میکند و هدف ،آن است که گزارشگری
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مالی مبتنی بر اســتانداردها ،بتواند به این رابطه بین پاســخگو

بخشعمومی  1و  2صورتهای مالی نمونه ارائه شده است البته

و پاســخخواه کمک کند؛ اما زمانی این مهم محقق میشــود که

اصالحاتی در خصوص صورتهای مالی نمونه صورت گرفته

صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخشعمومی

است که در مجمع سازمان حسابرسی سال  1399تصویب شد.
نقشــه راه اجرای کامل حســابداری تعهدی توســط وزارت

حسابرسی شوند و سپس در اختیار عموم قرار گیرند.

اقتصاد و دارایی تصویب شــده و بهتایید ســازمان حسابرســی
کوششهای زیادی برای بهبود نظام حسابداری

رسیده اســت .طبق آن ،شناســایی و افشــای اطالعات الزم

بخشعمومی انجام شده است و نقشهراه اجرای

بدهیهــا حداکثر تا پایان ســال ( 1399البتــه ذخایر و بدهیهای

حسابداری تعهدی تصویب شده است .زمانبندی اجرای

احتمالی حداکثر تا پایان سال  ،)1400سرمایهگذاری در شرکتها

حسابداری تعهدی چگونه است و ارزیابی شما از تحقق

حداکثر تا پایان ســال  ،1400ســایر داراییهــای مالی حداکثر تا

بهموقع آن چیست؟

پایان ســال  ،1399داراییهای ثابت مشهود و موجودیها حداکثر

شاهرخی

تا پایان ســال  1399بهجز مباحث مربــوط به کاهش ارزش که

پس از الزماالجرا شدن استانداردها از سال  ،94وزارتخانهها،

حداکثر تا پایان سال ( 1400داراییهای زیربنایی حداکثر تا پایان

موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

سال  ،)1402داراییهای نامشــهود حداکثر تا پایان سال 1400

ازجمله شهرداریها ،و سایر دستگاههای اجرایی در مورد

بهجــز مباحث مربوط به کاهش ارزش که حداکثر تا پایان ســال

استفاده از بودجه دولت ،مکلف شدند صورتهای مالی خود را

 ،1401حســابها و اســناد دریافتنی حداکثر تا پایان سال 1400

بر اساس استانداردهای حسابداری بخشعمومی در چارچوب

بهجز ذخیره مطالبات مشــکوکالوصول که حداکثر تا پایان سال

دستورالعملهای اجرایی تهیه و به وزارت اقتصاد و دارایی

 ،1401اجارههای عملیاتی و سرمایهای بهترتیب حداکثر تا پایان

بهعنوان متولی امر ارائه کنند .بدین منظور وزارت اقتصاد و

سال  1399و  ،1400مشارکتهای عمومی-خصوصی حداکثر تا

دارایی دستورالعمل و شیوهنامههای متعددی منتشر کرد و

پایان سال  1400و صورتهای مالی تلفیقی حداکثر تا پایان سال

برای راهنمایی در استفاده از استانداردها ،نظام حسابداری

 1400باید صورت گیرد .امید اســت بهیاری باریتعالی و همت

بخشعمومی را تدوین کرد که هرسال تجدید ارزیابی

ارگانهای مربوط این پیشبینی محقق گردد.

میشود .اکنون  14استاندارد حسابداری بخشعمومی مصوب
چه تفاوتهای مهمی بین گزارشگری مالی در بخشعمومی

وجود دارد .همچنین در پیوست استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری بخشعمومی منتشرشده
عنوان

شماره

عنوان

شماره

2

نحوه ارائه اطالعات بودجهای در صورتهای مالی

9

حسابداری مخارج تامین مالی

3

درامد حاصل از عملیات غیرمبادلهای (مالیات و انتقاالت)

10

رویههایحسابداری ،تغيیر در براوردهای حسابداری و اشتباهات

4

درامدهای حاصل از عملیات مبادلهای

11

افشای اطالعات اشخاص وابسته

5

داراییهای ثابت مشهود

12

مزایای بازنشستگی کارکنان

6

موجودیها

13

آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز

7

داراییهای نامشهود

14

رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری
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1

نحوه ارائه صورتهای مالی

8

ذخایر ،بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

38

در مقایسه با گزارشگری مالی شرکتها وجود دارد؟ در

از عملیات غیرمبادلهای تقســیم میشــوند در حالی که چنین

ایران چه تفاوتهای مهمی وجود دارد که باید بیشتر مورد

تقسیمبندی در گزارشگری شرکتها وجود ندارد.
در تعریف دارایــی نیز در بخشعمومی عــاوه بر توجه به

توجه قرار گیرد؟

منافع اقتصادی ،توان خدمترسانی )(service potential

شاهرخی

اولین تفاوت مهم در اولویت اهداف گزارشگری مالی است.

نیــز مدنظر قرار میگیــرد .همچنین صورت مالــی دیگری با

هدف گزارشگری مالی شرکتها در درجه اول کمک به

عنوان «صورت مقایسه بودجه و عملکرد» در گزارشگری مالی

تصمیمگیری و سپس انعکاس وظیفه مباشرت مدیریت است

بخشعمومی مبتنی بر اســتاندارد حســابداری بخشعمومی

اما در بخشعمومی هدف از گزارشگری مالی در وهله اول

 2وجــود دارد .تفاوتهای دیگری در جزئیات ارائه و افشــا بین

پاسخگویی است و تصمیمگیری در وهله دوم میباشد.

گزارشگری مالی بخشعمومی و گزارشگری شرکتها نیز وجود

تفاوت دیگر در اســتفادهکنندگان این دو گزارشگری است.
استفادهکنندگان اصلی گزارشــگری مالی بخشعمومی طبق

دارد که باعث اطاله کالم میشــود و بههمین موارد گفتهشــده
بسنده میکنم.

مفاهیم نظری گزارشــگری مالی شهروندان ،شوراها ،مجلس
شورای اسالمی ،رهبر و مقامات اجرایی میباشند.

تفــاوت در صورتهــای مالــی مخصوص ًا در صــورت مالی

حسابداران شاغل در بخشعمومی ازنظر مهارت و
دانش ،چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟

عملکرد ،تفاوت مهم دیگری اســت که وجود دارد .از آنجا که
در بخشعمومی هدف کســب سود نیست ،صورت سودوزیان

شاهرخی

در بخشعمومی قوانین و مقررات نقش پررنگی دارند لذا انتظار

بهآن شــکل که در بخش تجاری وجــود دارد ،مصداق ندارد و

میرود حسابداران در بخشعمومی عالوه بر استانداردها با

بهجــای آن صورت تغییــر در وضعیت مالی ارائه میشــود که

قوانین و مقررات ،آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به

نتیجــه آن مازاد یا کســری (خالص تغییــر در وضعیت مالی)

بخشعمومی آشنایی داشته باشند.

میباشد .قابل ذکر است در بخشعمومی درامدها به دو دسته

البته این مطلب در مورد فارغالتحصیالن حســابداری اســت اما

درامدهــای حاصل از عملیات مبادلــهای و درامدهای حاصل

در مورد حســابداران شاغل در دستگاههای دولتی عکس این وجود
دارد یعنی آشنایی با قوانین و مقررات بیشتر از شناخت استانداردها
میباشد.این حسابدارانســالها گزارشهای مالی را بر مبنای نقدی

با تصویب

تعدیل شــده تهیــه میکردند ،اکنــون با تغییر به مبنــای تعهدی،
تغییرات اساسی در روشهای حسابداری و گزارشگری آنها رخ داده
است و از طرفی با تصویب استانداردهای حسابداری بخشعمومی

استانداردهای حسابداری
شماره  109مهر و آبان 1399

بخشعمومی
حسابداران بخشعمومی
باید همواره بهروز باشند

جدید باید همواره بهروز باشــند .ازجمله شایســتگیهای مورد نیاز
بــرای حســابداران فعلی مشــغول بــهکار در بخشعمومی روحیه
تغییرپذیری ،دریافت آموزشهای مستمر ،تمرین و ممارست و برای
استخدام حسابداران جدید در این بخش ،عالوه بر تعهد و تخصص
عمومی ،آشنایی با ساختار دولتی و اصطالحات خاص آن ،شناخت
قوانین و مقررات مربــوط به بخشعمومی ،ازجمله قانون بودجه و
مصوبات اخیر هیئت دولت در مورد حسابداری بخشعمومی است.
برنامه آموزش دانشگاهی تا چه اندازه به نیازهای
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حسابداری بخشعمومی پاسخ میدهد؟ آیا برنامه

بخشعمومی  ،آشنایی با انواع دستگاههای دولتی ،قوانین و

آموزش حسابداری فعلی دانشگاهها نیازمند اصالح و

مقررات ،آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به گزارشگری

بازنگری است؟

مالی ،شناخت فعالیتهای دولتی ،تفاوت ثبتهای حسابداری و

شاهرخی

ثبتهای بودجهای و کاربرد هر یک در گزارشگری مالی.

در دانشگاه در رشته حسابداری در مقطع کارشناسی  3واحد
درسی با عنوان مبانی حسابداری بخشعمومی و  3واحد درسی

آیا آموزش مستمر برای حسابداران بخش عمومی هم

با عنوان حسابرسی بخشعمومی و در مقطع کارشناسی ارشد

مطرح است؟

 3واحد درسی با عنوان حسابداری بخشعمومی درنظر گرفته
شده است .در این خصوص باید سرفصلهای بهروز و مبتنی

شاهرخی

با توجه به نوپا بودن حسابداری بخشعمومی در کشور ما

بر مبنای تعهدی و استانداردهای حسابداری بخشعمومی

و اینکه مجموعه استانداردهای حسابداری بخشعمومی

ارائه شود .متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی دانشگاهها

در حال تکمیل شدن است ،نیاز به آموزش مستمر بسیار

همچنان منابع قدیمی یا منابعی که در ایران کاربرد ندارد،

احساس میشود .آموزشهای مستمر به آشنایی حسابداران

تدریس میشود.

از پیشرفتهای اخیر کمک میکند و دورههای بازآموزی برای

از کنکــور کارشناســی ارشــد  97گرایــش حســابداری

برطرف شدن مشکالت احتمالی مورد نیاز است .آموزشهای

بخشعمومی به گرایشــهای حســابداری اضافه شــده است.

خیلی کمی در این زمینه ارائه شده است و تا رسیدن به نقطه

با این اتفاق امید اســت با جــذب فارغالتحصیالن در ارگانهای

ایدهآل فاصله زیادی وجود دارد.

دولتی شاهد پیشرفت حسابداری بخشعمومی باشیم.
برای تقویت اجرای استانداردهای حسابداری بخشعمومی
درآزمونهای جذب و استخدام حسابداران حرفهای برای

چه پیشنهادی دارید؟

بخشعمومی بر چه زمینهها و مباحثی باید تاکید بیشتر شود.

شاهرخی

شاهرخی

در بسیاری از موارد ،استانداردهای حسابداری بخشعمومی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری

مشابه استانداردهای حسابداری بخش تجاری (بازرگانی)
است .در شناسایی عناصر صورتهای مالی تفاوتی وجود
ندارد .با توجه به اینکه در کتب دانشگاهی عمده دروس
حسابداری مالی تمرکز بر بخش تجاری دارد و انتظار بر این

جامعه حسابداری کشور
باید تمرکز بیشتری بر

داشته باشد

لذا باید بر بخشهایی تمرکز کرد که استانداردهای حسابداری
بخشعمومی با استانداردهای حسابداری بخش تجاری
تفاوت دارد؛ مخصوص ًا در استانداردهای  2و  4که معادلی در
بخش تجاری برای آنها وجود ندارد.
حســابداران بخشعمومی باید با مفهــوم دریافتی از محل
منابع عمومی که در صورت تغییرات در وضعیت مالی (صورت
مالی عملکرد) وجود دارد آشنا باشند .بر تفاوت بین فعالیتهای
خود واحد گزارشــگر و فعالیتهای بهنمایندگی ،اشــراف داشته
باشــند زیرا در بخشعمومی فعالیتهایی که یک واحد گزارشگر
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بخشعمومی

است در این قسمت حداقل مشکل کمتری وجود داشته باشد،
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مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخشعمومی تهیه

آموزشهای خیلی کمی
در زمینه
حسابداری بخشعمومی

میکنند و حسابرسی میشوند .عمده این واحدهای گزارشگر،
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است که بهعنوان یک
واحد گزارشگر مجزا تلقی میشوند و حسابرسی آنها توسط
سازمان حسابرسی انجام میشود.
خوشــبختانه در اســفند  1398دســتورالعمل اجرایی نحوه
حسابرســی صورتهای مالی واحدهای گزارشگر بخشعمومی
نهایی شــد و انتظار مــیرود در این زمینه جامعه حســابداران
آمادگیهــای الزم را کســب کنــد .در بنــد «الف» مــاده  ۵این

ارائه شده است و

دستورالعمل آمده اســت" :کمیته انتخاب حسابرس نسبت به

تا رسیدن به نقطه ایدهآل

حرفهای ،امکانات نیروی انســانی و تشــکیالتی ،دسترســی

فاصله زیادی وجود دارد

کنترلکیفیت انجامشــده و آرای انضباطی صادرشــده توســط

انتخاب حســابرس با توجه به معیارهایی نظیر تجربه و توانایی
به فنــاوری ،حجــم کار و ظرفیت و توان پذیــرش کار ،نتایج
مراجــع ذیربط با هدف شناســایی حســابرس اصلــح ،برای

حسابرســی واحدهای گزارشــگر موضوع تبصره  2ماده  2این

بــه نمایندگی از دولــت انجام میدهد ،مثل مالیــات ،نیز باید
توســط او به طور جداگانــه در صورتهای مالیاش شناســایی
شــود زیرا دولت بهعنوان یک مجموعه واحــد این فعالیتها را
شناســایی نمیکند؛ ســپس در هنگام تلفیق صورتهای مالی
واحدهــای بخشعمومی این فعالیتهای بهنمایندگی نیز تلفیق

دستورالعمل اقدام مینماید".

ایــن کمیته طبق مــاده  4همــان دســتورالعمل "با حضور

معــاون نظارت مالی و خزانهداری کل کشــور ،معاونین فنی و

حسابرسی امور عمومی و اجتماعی و امور اقتصادی و زیربنایی
دیوان محاسبات کشور ،رئیس ســازمان حسابرسی و دبیرکل

شــده تا وضعیت مالی و عملکرد کلــی بخشعمومی بهعنوان

جامعه حسابداران رسمی تشکیل میشود" .گامی در این زمینه

یک مجموعه واحد نشان داده میشود.

برداشــته شــده اســت اما زمانی رضایتمندی کسب میشود

شناخت تفاوت بین فعالیتهای حاکمیتی و فعالیتهای بازرگانی
نیز کمک میکند تا ارگان دولتی تشخیص دهد کدام استانداردها

که بتوان گزارشــگری مالی بخشعمومی حسابرسیشــده را
بهصورت عمومی منتشر کرد.

(اســتانداردهای حســابداری بخشعمومی یا اســتانداردهای
حسابداری بخش تجاری) برای او مناسبتر است.

دیدگاه شما این نوید را میدهد که واحد آموزش و
تحقیقات سازمان حسابرسی پشتیبان و یاریدهنده

شماره  109مهر و آبان 1399

جامعه حسابداری کشور چه خدمتی میتواند برای

حسابداران بخشعمومی است .امیدواریم موفق باشید.

توسعه حسابداری بخشعمومی انجام دهد؟

شاهرخی

شاهرخی

جامعه حسابداری کشور باید تمرکز بیشتری بر بخشعمومی

من هم از همه خوانندگان محترم برای وقتی که صرف مطالعه
این مطلب میکنند ،تشکر میکنم .به امید روزی که با یاری

داشته باشد .او ً
ال به اهمیت حسابداری بخشعمومی و

باریتعالی شاهد رشد حسابداری در بخشعمومی در سطح

اهداف آن واقف باشد ،ثانیا در اعتالی آن کوشا باشد .در حال

ایدهآل آن باشیم.

حاضر واحدهای گزارشگری کمی وجود دارند که گزارشگری

م
ا
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توسعه

دیریت

ستعداد

پا

در
گرد

 مهارتها:
چارچوبهای شایســتگی باید نگاه در معرفی مهارتهــا ،رفتار و دیگر ویژگیهای ضروری برای نیاز
خاصی که با
نیازهای نوپدید همسو است ،داشته باشد و بهصورتی روشن برای افرادی که نیمرخ استعداد مناسبی

دارند امکان یادگیری ،توسعه و پیشرفت را فراهم آورد.
 استخدام:
فرایند استخدام باید راههایی برای تشخیص افراد با مهارتهای الزم ،یا دارای توان برای ایجاد

آنها را پیدا کند.

 یادگیری و
توسعه :الزامهای مورد انتظار برای توسعه مهارتها باید در فرایندهایعملییاتی ،در هر دو سطح
مدیریت و
کارکنان ،گنجانده شــود .بهاحتمال زیاد برای این کار به رویکردهای نوین و ســازگارپذیر در کارآموزی
و آموزش نیاز است.

یادگیری و
توسعه

مدیریت
استعداد

مهارتها

منبع:
rs Colloquium Survey Analysis, 2018

• CIPFA, Talent Management in Government Finance: Finance Ministe

شماره  109مهر و آبان 1399

استخدام
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آموزش؛ پاشنه آشیل اصالحات حسابداری
بخشعمومی
دکتر مسعود ابوالحالج
کارشناس و عضو هیئت علمی
وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی

ابتدا تسلیت ما را بهمناسبت درگذشت پدر بزرگوارتان بپذیرید .برای ایشان طلب آمرزش و
برای شما و اعضای خانواده ارجمند صبر آرزومندیم .امیدواریم کوشش و مساعی شما در توسعه
دانش و دستاوردهای حرفهای موجب آرامش روان آن مرحوم شود .شما در یکیدودهه اخیر
نقش فعالی در تحوالت حسابداری بخشدولتی بهویژه در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی داشتهاید .از نگاه شما حسابداری بخشعمومی در ایران در سالهای اخیر چه تحوالت
مهمی را پشت سر گذاشته است؟
دکتر ابوالحالج

در سالهای اخیر مهمترین رویداد ،جلب توجه جامعه حرفهای حسابداری ،به بخشعمومی بود که شاید
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مرهون برگزاری سمینارهای بودجهریزی عملیات و حسابداری بخشعمومی و همچنین توجه خزانهداری
کلکشور به اصالحات مورد نیاز سیستم خزانهداری بود .این موضوع منجر به توجه هرچه بیشتر حسابداران
بخشعمومی و باالخص ذیحسابان و همچنین درگیر شدن موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ،با
بخشعمومی باالخص دانشگاههای علوم پزشکی شد.
افزایش توجه به حســابداری بخشعمومی ضعفهای شدید در ســاختارهای گزارشگری مالی را آشکار
ســاخت و توجــه جامعه حرفهای را به این بخش بیشــتر جلب کــرد ،که در نهایت منجر شــد به تغییرات
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ســاختاری قابلتوجه در خزانه دولت و بهبود شناسایی داراییها
و بدهیهای دولت ،و متعاقب آن تصویب حسابداری تعهدی در
بخشدولتی .و این موج توجه به بخشعمومی را بیشازپیش

مدیران دولتی

کرد.
نیروی انسانی در توسعه حسابداری بخشعمومی نقش
مهمی دارد .از این بابت وضعیت چگونه است؟
دکتر ابوالحالج

آیا حسابداران در بخشدولتی از کفایت الزم برای بهبود شرایط

وقتی ندانند چه میخواهند
اگر بهترین گزارشها را هم

برخوردارند؟ در وزارت بهداشت بیش از سه هزار نفر حسابدار

در اختیارشان بگذارید

جوان بهکار گرفته شد همراه با آموزشهای رسمی حرفهای.
و امروز مدیران مالی تربیت شدهاند که گزارشهای مورد نیاز
وزارت بهداشت را تهیه میکنند.
متاسفانه در ســایر بخشهای دولتی نســبت به آموزش

هیچ تاثیری در کارشان ندارد

بهشــدت بیتوجهانــد و ایــن پاشــنه آشــیل اصالحات
حســابداری در بخشعمومی است .این در شرایطی است
که وزارت اقتصاد انتظار دارد با بخشنامهها و دستورالعملها

در حوزههای مالی و آموزش مکرر در سطوح مختلف ،خصوصا

این موضوع را مدیریت کند که اساســا بــه نتیجه نخواهد

مدیران دولتی .مدیران دولتی وقتی ندانند چه میخواهند ،اگر

انجامید.

بهترین گزارشــها را هم در اختیارشان بگذارید هیچ تاثیری در

حســابداران در بدنه بخشعمومی باید از منظر حسابداری

کارشان ندارد.

بهعنــوان یک حرفه بهموضوع گزارشــگری مالی توجه کنند و
نه از منظر مباحث نظری .مشکل ساختارسازی و فرایندسازی

گفتید گزارش مالی تاثیری در کار مدیران ندارد .آیا

در حوزه تولید گزارشــهای حسابداری اســت .از سوی دیگر،

گزارشگری مالی در بخشعمومی با گزارشگری مالی در

دســتگاههای نظارتی ،و مدیران ارشــد اساسا نحوه استفاده از

بخشبازرگانی متفاوت است؟

گزارشهای تهیهشده بر اساس استاندارد حسابداری و صورتهای
مالی را یاد نگرفتهاند و در بهترین حالت با سازوکارهای بودجه

دکتر ابوالحالج

مهمترین اختالف همانگونه که اشاره کردم اتکای حسابداری

دولتی آشــنا هستند که هیج ارزش حرفهای در تحلیل عملکرد

بخشعمومی به مدیریت بودجه کالن است .بهعالوه ،مبنای

مدیران ندارد.

شناسایی کارایی مدیران اساسا مناسبات سیاسی است و نه

و نه فرایند .مدیر فرایندســاز و راهبردی که بهاتکای اطالعات

عرصههای مختلف دولتی بر اساس اطالعات استاندارد مالی

مالــی طراحی یــا برنامهریزی کند در بدنه دولت بیشــتر جنبه

ارزیابی نگردیده است .این مشکل در همه عرصهها بهصورت

شوخی دارد .مدیران و سیاستگذاران کالن خود را پاسخگوی

گسترده وجود دارد.

نیازهای سیاســی میدانند و نه تبعیــت از یک طرحجامع؛ که
بهطور طبیعی منجر به ناکااریی ساختارهای دولتی شده است.

بخشعمومی از نظر کارشناسان حسابداری چه

در دولت و بخشعمومی نیاز داریم به ساختارسازی خصوصا

نیازمندیهایی دارد؟ و حسابداران بخشعمومی چه
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مدیران ارشــد در بدنه دولت یاد گرفتهاند ساختمان بسازند،

عملکرد اعتبارات یا منابع مصرفی .هنوز هیچ مدیری در
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ویژگیهایی باید داشته باشند؟
دکتر ابوالحالج

صرفنظر از این که حسابدارن بخشعمومی چه ویژگی باید
داشته باشند ،باید بگوییم برای حسابداری بخشعمومی در

جامعه حسابداری کشور

حوزه کارشناسان چه باید بکنیم؟
صرفنظر از ذیحســابان که مسیر آکادمیک را طی کردهاند،

باید کانون توجه خود را

در اکثــر دســتگاههای دولتی کارکنــان حســابداری کارکنان
غیرمرتبــط و غیرمتخصص میباشــند و این آفتی اســت که
گریبان واحدهای دولتی راگرفته است.

از کارشناسان مالی

از نظر من ،حســابدار ،حســابدار اســت .باید روی آموزش
مدیرانارشــد کار کرد که واقعا نیازشان چیست .باورکنید درصد

بهسوی مدیران سیاستگذار

باالیی نمیدانند از حســابدار چه میخواهند .پس یک بازبینی
اساســی در ســاحتار مالی بدنه دولت الزم است؛ چه در سطح

تغییر دهد

قوانین و چه در حوزه ساختار و آموزش.
بخشدولتی چه فرصتهایی برای توسعه و پیشرفت
حسابداران دولتی فراهم کرده است؟ آیا محیط
بخشدولتی جذابیت الزم برای حفظ و نگهداری نیروی

باید به موضوع آموزش توجه جدی بشود؛ چیزی که در بدنه

کارشناسی را دارد؟

دولت بهشدت با کمبود روبهروست.

متاسفانه در حوزه دولتی سالمت بهشدت با فرار کارشناسان

جامعه حسابداری چگونه میتواند در توسعه حسابداری

دکتر ابوالحالج

مالی آموزشدیده مواجه هستیم .مشکل حسابداران،

بخشدولتی نقش داشته باشد؟

بیتوجهی مدیرانارشد به خدمات آنان است .حسابداران

دکتر ابوالحالج

داریم در بدنه دولتی و دستگاههای اجرایی ساختارهای مالی و

مالی بهسوی مدیران سیاستگذار تغییر دهد .لذا ضرورت

خسته از تولیدات بیاثر هستند .برای همین است که نیاز
گزارشگری را در قالب یک بسته بازبینی کنیم.
در توسعه حسابداری بخشدولتی ،برای رسیدن به

جامعه حسابداری کشور باید کانون توجه خود را از کارشناسان
آموزشهای حرفهای مالی برای مدیران غیرمالی در بدنه دولت

بهشدت اهمیت دارد .تقاضا برای آموزشهای مالی و حسابداری
را باید تولید کرد .باید مدیرانارشد و حتی دستگاههای نظارتی
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موفقیت به چه چیزهایی نیاز داریم؟

بدانند که نمیدانند.

نیاز دنیای مجازی و فضای اینترنت و دیجیتال تغییرات را

از مشارکت شما سپاسگزاریم .بار دیگر تسلیت ما را

دکتر ابوالحالج

به بخشدولتی در همه عرصهها تحمیل خواهد کرد .الزم
است مدیرانارشد در بدنه دولتی درک درستی از این موضوع
داشته باشند .کنترلهای داخلی نیز باید متناسب با این تحوالت
بازبینی گردد .امروز صرفنظر از نیاز مالی کارشناسان مالی،

بپذیرید.
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حسابدار بخش عمومی؛
مسلط به قوانین و مقررات مالی و
استانداردهای حسابداریدولتی

گفتگو با :محسن برزوزاده
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادیودارایی،
کارشناس رسمی ،و حسابدار رسمی

کوششهای پیگیر و پایدار معاونت
نظارت مالی و خزانهداری کل و همچنین
پروژه هوشمندسازی و شفافسازی
عملیات مالی دولت در حوزه گزارشگری مالی برای توسعه حسابداریدولتی و بخشعمومی ستودنی است .برای شما
و همکارانتان آرزوی موفقیت داریم .این شماره مجله حسابرس به موضوع «مهارتها و شایستگیهای الزم
برای حسابداران حرفهای شاغل در بخش عمومی» اختصاص دارد .ابتدا به این پرسش بپردازیم که حسابداران
بخشعمومی چه شایستگیهای حرفهای خاصی دارند و تفاوتهای آنها با حسابداران شاغل در بخش غیرعمومی
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چیست؟ آیا اطالعات و آماری از کمیت و کیفیت حسابداران بخشعمومی در ایران میتوانید ارائه کنید؟
برزوزاده

بهعنوان حسابدار شاغل در بخشعمومی و همچنین کارشناس رسمی دادگستری که در بخش غیرعمومی نیز فعالیت

دارم ،بین حسابداران بخشعمومی و غیردولتی تفاوت خاص درخورتوجهی وجود ندارد ،هم حسابداران بخشعمومی
و هم بخشبازرگانی بایستی از استانداردهای حسابداری در حوزه تخصصی خود استفاده کنند .در بخشعمومی،
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حسابداران میبایست عالوه بر ضوابط استانداردها ،مسلط
به قوانین و مقررات مالی و محاسباتی باشند و همچنین با
دستورالعملهای حسابداری دولتی ابالغی از سوی وزارت

حسابدار بخش دولتی باید

امور اقتصادی و دارایی برای تهیه گزارشگری مالی دولت
و همچنین صورتحساب عملکرد بودجه کلکشور ،آشنایی

با دستورالعملهای

کامل داشته باشند.
آمار مدیران مالی شــاغل در بخشعمومی حدود پنج هزار

حسابداری دولتی

نفر و حسابداران شــاغل در این بخش نیز بهصورت براوردی
شــصتهزار نفر در سطحکلکشور میباشد،که متاسفانه دارای
تشکل حرفهای خاص نیز نمیباشند.

آشنایی کامل داشته باشد

گفته میشود که نیروی انسانی متخصص از محدودیتهای
مهم توسعه حسابداری بخشعمومی است .شما که از
نزدیک با فعالیتهای توسعه حسابداری بخشعمومی
ایران سروکار داشتهاید ،چه نظری دارید؟

بودجه کلکشور است که پیشنیاز گزارش تفریغ بودجه است.

برزوزاده

نظام حسابداری بخشعمومی ابالغی وزارت امور اقتصادی

قطع ًا نیروی انسانی متخصص در زمینه توسعه و تکمیل
اجرای حسابداری تعهدی نقش بهسزایی دارد ولی

و دارایی با ارائه همزمان ثبت عملی حسابداری بودجهای و
مالی ،امکان تهیه صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور را

خوشبختانه تکنولوژی نوین خصوص ًا در زمینه سامانههای

فراهم ساخته است.

متخصص را تا حدودی جبران کند .بهطور مثال نیروی

چه کوششی برای توسعه دانش حسابداری بخشعمومی

رایانهای مرتبط با حسابداری توانسته مشکل کمبود نیروی
انسانی شاغل در ادارهکل خزانه وزارت امور اقتصادی و

در کشور انجام شده است؟

دارایی در سنوات گذشته 140 ،نفر بود ولی با استقرار سیستم

برزوزاده

روشهای مورد عمل ،نیروی انسانی مورد نیاز به  50نفر

زمینه هماهنگی برای تدوین سرفصلهای آموزشی فیمابین

هوشمندسازی و شفافسازی عملیات مالی دولت ،و بهبود
تغییر وضعیت داده است .لذا با وضع موجود نیروی انسانی
شاغل در بخشعمومی و آموزشهای مستمر و استفاده از
ابزارهای الکترونیکی میتوان حسابداری بخشعمومی را

گزارشگری مالی در بخشعمومی چه تفاوت مهمی با
گزارشگری مالی در بخش بازرگانی دارد؟
برزوزاده

مهمترین تفاوت گزارشگری مالی در بخشعمومی با

گزارشگری شرکتها ،گزارشهای مرتبط با صورتحساب عملکرد

وزارت امور اقتصادیودارایی و وزارت علوم برای توسعه
دانش حسابداری بخشعمومی انجام گرفته است ،آموزش
فارغالتحصیالن حسابداری برای اشتغال در بخشعمومی
فراهم شده است .با انتخاب افراد متخصص از طریق گزینش
نیروی انسانی و آموزش ایشان در راستای ساماندهی نظام
مالی و محاسباتی ،زمینه برای توسعه حسابداری بخش عمومی
بیشتر شده است.
آموزش مستمر حرفهای در حسابداری بخش عمومی چه
نقشی دارد؟
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توسعه داد.

با تدابیری که بهوسیله مقامات اجرایی خزانهداریکل در
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پایان سال  ،1399بایستی حسابها و اسناد پرداختی،

برزوزاده

مهمترین مسئله برای باالبردن مهارتها و شایستگیها ،آموزش

حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادلهای

مستمر میباشد .توانایی ارزیابی مناسب رویههای حسابداری

و سایر بدهیهای احتمالی تکمیل شود .خوشبختانه

مورد عمل بهتوانایی کاربرد استانداردهای حسابداری

وزارت امور اقتصادیودارایی ،سازمان برنامهوبودجه ،و

بخشعمومی بستگی دارد و توانایی تهیه صورتهای مالی

دیوان محاسبات کشور ،توانستهاند با هماهنگی سازمان

و تفسیر گزارشهای مالی به آشنایی با روشهای مورد عمل

حسابرسی نسبت به تدوین کامل ضوابط اجرایی حسابداری

حسابداریدولتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

بخشعمومی اقدام کنند و دستگاههای اجرایی مکلفند

وابسته است .آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی از مهمترین

نسبت به ثبت کامل عناصر صورتهای مالی بهویژه درامدها،

پیامدهای یادگیری برای شایستگی مالی در بخشعمومی

داراییها و بدهیها مبادرت کنند .بهنظر میرسد زمانبندی

است.

اجرای نظام حسابداری نیازی به تمدید ندارد و وقت آن
رسیده که همکاران دیوان محاسبات کشور با عزم جدی آن

کوششهای درخورتوجه برای بهبود نظام حسابداری

را نظارت و حسابرسی کنند.

بخشعمومی به کجا رسیده است؟ زمانبندی اجرای
کامل حسابداری تعهدی چگونه است؟

حسابداران عالقهمند به اشتغال در بخش عمومی در چه

برزوزاده

زمینههایی باید صالحیت خود را باال ببرند؟

بر اساس نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی تا

برزوزاده

مباحثی نظیر توانایی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی،
نظام حسابداری بخشعمومی ،استانداردهای حسابداری
بخشعمومی و توانایی فرد مورد نظر برای بهکارگیری

هماهنگی برای تدوین
سرفصلهای آموزشی
فیمابین وزارت
امور اقتصادیودارایی و
شماره  109مهر و آبان 1399

وزارت علوم
انجام گرفته است

روشهای مورد عمل در زمینه حسابداری دولتی بایستی مورد
تاکید بیشتر قرار گیرد.
برای توسعه حسابداری بخشعمومی چه پیامی دارید؟
برزوزاده

یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت کالن هر کشور ،اجرای
مدیریت مالی بخشعمومی ) (PFMاست و این مهم
انجام نخواهد شد ،مگر با گسترش و توسعه دانش حسابداری
بخشعمومی و گزارشگری مالی دولت که پیشنیاز اجرای
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهتبع آن حسابرسی عملیاتی
است.
از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.

49

ا

موانع

ستعداد

پا

در
گرد

مهمترین موانع ایجاد استعداد پایدار

دیوانساالری
گزینههای پیشنهادی پیشرفت
محیط کاری
مسایل مالی
فرصتهای کاری
ترک کار بهدلیل حقوق ،بخشعمومی
دربرابر بخشخصوصی

تغییر محل

دسترسی به فناوری
انعطاف شغل
مسایل سیاسی
%75

%50

%25

%0

rs Colloquium Survey Analysis, 2018

• CIPFA, Talent Management in Government Finance: Finance Ministe

شماره  109مهر و آبان 1399

منبع:

50

موانع حرفهای شدن مشاغل حسابداری در
بخشعمومی



امیر بختیاریان

حسابداری ،دانشی متحول و روبهرشد است که در بازار کار ،تغدیه اصلی طیفی گسترده از مشاغل و حرفههای
مختلف را در حوزه امور مالی برعهده دارد .عواملی که به دانش حسابداری در بازار اشتغال ،هویت حرفهای
میبخشد ،کموبیش مشابه سایر مشاغل است .وجود چند عامل در کنار هم ،مایه تشکیل و رشد هر حرفه میشود:
تشکلفراگیرحرفهای ،آیینرفتار حرفهای و مبانی نظری ،اصول و استانداردهای حرفهای ،سازههای اصلی و الزم
برای تبدیل شغل به حرفه است (حساس یگانه.)1390 ،
موضوع این نوشتار ،بررســی وضعیت کنونی هر سه عامل ذکرشده ،در حسابداری بخشعمومی است .بهعبارتی
میخواهیم روشــن کنیم شاغالن حســابداری بخشعمومی و مراجع عالی این شــغل ،تا چه حد توانستهاندآن را به
عنوان حرفه به جامعه معرفی کنند.

تشکلحرفهای

حسابداران بخشعمومی بر خالف حسابداران بخشتجاری ،فاقد تشکلحرفهای مختص بهخود هستند .شاغالن
حسابداری در بخشتجاری در ایران ،جایگاهی حرفهای دارند .دو

تشکلقانونی مهم یعنی جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان
حسابرسی ،ضامن اعتبار حرفه و پشتوانه آن بهشمار میآیند .در کنار
این دو تشکل که به لحاظ جایگاه ،از پشتوانه قانون برخوردارند ،انجمن
حسابداران خبره ایران بهعنوان تشکلیفراگیر توانسته است بیش از دههزار
نفر حسابدار بهعنوان عضو داشته باشد .با اینکه حسابداران بخشعمومی
هم شرایط عضویت در این انجمن را دارند ولی صرفنظر از اینکه انجمن
شماره  109مهر و آبان 1399

از پشتوانه قانونی دو تشکل قبلی برخوردار نیست ،ماموریت انجمن متمرکز
بر بخشعمومی نیست و در عمل عضویت حسابداران بخشعمومی در
این تشکل ،مزیت شغلی تعریف شدهای برای آنان ندارد.
بــه لحــاظ قانونــی ،حســابدار بخشعمومــی ،بــرای عضویت در
تشــکلهایحرفهای ،الزامی ندارد و تا کنون هیچ تشکلحرفهای با تجمع
حسابداران بخشعمومی تاسیس نشده است .حسابداران بخشعمومی،
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حتی در عالیترین سطح خود بهاعتبار عضویت

ماده  52قانون مدیریت خدمات کشوری که

در تشــکلحرفهای و یا داشتن پروانه فعالیت،

بهتصویب هیئتوزیران رسیده ،منشوراخالقی

خدمات مالی خود را ارائه نمیدهند .آنها مانند

و اداری كارمندان دولت ارائه شده است .تمام

سایر کارکنان بخشعمومی از طریق شرکت در

کارکنان دولت ازجمله حسابداران میبایست در

آزمونهای استخدامی و یا روشهای غیررسمی،

بدو استخدام ،متن سوگندنامه را همراه منشور

وارد خدمت در نهادهای عمومی میشــوند و

اخالقی مندرج در آییننامه امضا کنند .در این

میتوانند به مرور ارتقا پیدا کنند.

مورد ،حسابداران ،منشور اخالقی جداگانهای

در حقوق اداری ،از حســابدار بخشعمومی

ندارند.

بهعنوان شــاغل در «حرفه» یاد نشــده است و

البتــه بــرای ذیحســابان ،بر خالف ســایر

صاحبــان این شــغل ،بدون داشــتن امتیازی

حسابداران بخشعمومی ،آیینرفتار حرفهای،

خاص ،مشابه سایر مشــاغل عمومی در تمام

تصویب شده و در متن این منشور ،برای اولین

دســتگاههای دولتی فعالیت میکنند (سازمان

بــار در ادبیات حقــوق اداری ایران ،از شــغل

اداری واســتخدامی کشور )1399 ،و همچنان

ذیحسابی بهعنوان حرفه یاد شده است .اما در

که در فرایندی مشــابه با سایر کارکنان دولت،

عمل ،شــغل ذیحسابی در شرایط کنونی ،فاقد

استخدام شدهاند ،میتوانند ارتقا پیدا کنند.

پشتوانه کافی برای تحول بهسمت تبدیلشدن

یکی از موانع مهم حرفهایشدن حسابداران

به حرفه است .در واقع فقدان تشکلیحرفهای،

در بخشعمومــی ،فقدان نهادی صنفی برای

مستقل از دولت و متشکل از ذیحسابان ،امکان

صیانــت از حقــوق و جایگاه بالقــوه حرفهای

تحول از تصاحب شغل بهسمت تصاحب حرفه

آنها اســت .عموما در راس واحدهای مالی در

را به ذیحسابان نمیدهد.

به پشــتوانه ماده  31قانون محاسبات عمومی

میبایســت توســط نهادی حرفهای تدوین و

کشــور در راس واحدهای مالی بخشعمومی

تصویب شــده و همان تشــکل ،ضامن اجرای

در سطوح کشوری و استانی به وظایف نظارتی

آن باشــد .آیینرفتار حرفهای ذیحســابان ،در

خود عمل میکند .شرایط انتصاب ذیحساب،

تشکیالت اداری خزانه داری کل کشور تدوین

داشــتن مــدرک تحصیلی متناســب و همین

و تصویب شــده است و بر خالف روال رایج در

طور ســوابق تجربی اســت و مطابــق قانون،

آیینهایرفتار حرفهای ،هیچ نهاد و سازوکاری

ذیحساب با حکم وزارت امور اقتصادیودارائی

برای تضمین اجرای آن پیشبینی نشده است.

در این ســمت مشغول به کار میشود .انتخاب

در این منشور از عباراتی استفاده شده است که

ذیحســاب طی فراینــدی اداری رخ میدهد و

تناســبی با جایگاه و موقعیت اداری ذیحساب

هیچ تشــکلحرفهای در انتخاب ذیحســاب و

نــدارد .بنــد  27تــا  35منشــور به اســتقالل

حفاظت از شان و جایگاه وی ،نقشی ندارد.

ذیحســاب اختصاص دارد .درحالیکه مطابق

آیینرفتار حرفهای

تبصره  1مــاده  31قانون محاســبات عمومی
کشور ذیحساب زیرنظر رئیس دستگاه اجرائی،

حسابداران بخشعمومی ،آیینرفتار حرفهای

وظایف خــود را انجام میدهد .اســتقالل ،از

اختصاصی ندارند .در آییننامه اجرایی تبصره1

احکام الزماالجرا برای حســابداران مســتقل

هیچ تشکلحرفهای
با تجمع
حسابداران بخشعمومی
تاسیس نشده است
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بخشعمومی ،ذیحساب قرار دارد .ذیحساب

بهلحــاظ نظری ،هــر آیینرفتــار حرفهای

تا کنون
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اســت (علی مــدد )1389 ،و مغایــر بــا

غفلــت کــرده اســت و نســخه اولیه آن

وضعیت حســابداران شاغل در موسسات

(خزانهداری کل کشــور )1392 ،با وجود

عمومی و غیرعمومی است.

اشــکاالت نظری و ســاختاری ،تا کنون

یکی از مهمترین خطرهای پیشروی
ذیحســاب ،تهدید است .در منشور مورد
بررســی ،تنهــا در بند  11در دو ســطر،
این موضوع مطرح شــده است ،اما تدبیر
ایمنســاز بــرای کنتــرل اثــرات تهدید

حسابداری بخشعمومی تلقی کرد.

بااهمیت ،پیشبینی نشــده است .زمانی

در این نظام ،از سال  1394مبنای

که در ارزیابی تهدیــد ،تاثیر آن بااهمیت

نقدی به تعهدی تغییر کرد و ضمن

تلقــی شــود ،میبایســت امــکان طرح

تصویب مفاهیمنظری گزارشگری مالی

مســاله در مرجع رســمی رفع اختالفات

بخشعمومی ،استانداردهای حسابداری

(علیمــدد )1389 ،در دســتگاه محــل

بخشعمومی از شماره  1تا  14از اواسط

ماموریت ذیحســاب و همینطور وزارت

این دهه بهتدریج ،تدوین و تصویب شد.

امور اقتصادیودارایی وجود داشته باشد.

روشن است که تصویب این متون بهمعنای

تدوین کنندگان منشــور مورد بررسی در

اجرای آنها نیست .در بند  14استاندارد

در این منشــور ،یکی از تدابیر ایمنساز
ذیحســاب در محیط کار ،استقرار سیستم

از حسابدار بخشعمومی
بهعنوان شاغل در «حرفه»
یاد نشده است

اصول و استانداردهای حسابداری

دهه  90را میشود شروع تحول نظام

این مورد سکوت کردهاند.

درحقوق اداری

ویرایش نشده است.

قوی کنترلهای داخلی است .بستر الزامی
برای استقرار سیســتم کنترلهای داخلی،
وجود اســتاندارد و یا رهنمود مصوب برای
اجرای کنترلهای داخلی در بخشعمومی
اســت (صابــری .)1388 ،تااینزمان ،با
توجــه به اختیارات محولشــده به وزارت
امــور اقتصادیودارایی (مــواد  94و 128
قانون محاســبات عمومی کشور) رهنمود

شماره  1تصریح شده است که "هر واحد

گزارشگر که صورتهای مالی آن طبق
استانداردهای حسابداری بخشعمومی

ن واقعیت را
تهیه و ارائه میشود ،باید ای 
افشا کند .در صورتهای مالی نباید ذکر

کرد که این صورتها طبق استانداردهای

حسابداری بخشعمومیتهیه شده است،
مگر این که در تهیه صورتهایمزبور مفاد

تمام الزامات مندرج در استانداردهای

مربوط رعایت شده باشد" (کمیته تدوین
استانداردهای دولتی.)1395 ،

شماره  109مهر و آبان 1399

کاملــی در مــورد کنترلهــای داخلــی در

تــا کنــون نــه مبانینظــری و نــه

بخشعمومی تصویب و ابالغ نشده است.

اســتانداردها وارد گفتمــان حســابداران

حرفــهای

بخشعمومی نشده است .بهدلیل فقدان

ذیحسابان میتوانست شروع ارزشمندی

تشــکلحرفهای در نظــام حســابداری

بــرای شــکلگیری حرفه حســابداری

بخشعمومــی ،مباحثــی کــه در متون

بخشعمومی باشد .این منشور ،محدود

مصــوب ،مطرح شــده ،فرصــت ورود

به شــغل ذیحسابی است و از لحاظکردن

به ادبیــات مالی دســتگاههای دولتی را

سایر حسابداران شاغل در بخشعمومی

نداشته است و استانداردهای حسابداری

تصویــب

آیینرفتــار
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بخشعمومــی در پلــه اول اجــرا ،متوقــف مانــده اســت.

طریق برگزاری آزمون و مصاحبه ساالنه بدون امتیاز ویژه

ازســویدیگر ،یکی از ابزار الزم برای اجرای استانداردهای

برای کارکنان وزارت امور اقتصادیودارائی.

حســابداری ،توجــه حسابرســان بخشعمومی به بررســی

با اجرای یکی از این دو پیشــنهاد ،رشــد و تقویت جایگاه

میزان رعایت استانداردهای حســابداری در صورتهای مالی

ذیحســاب ،بیش از گذشته تامین میشــود و با فراهمشدن

و مدارک پشــتوانه آنها است .در شرایط کنونی الزامی در این

امــکان بهکارگیــری بهتر اســتعدادها ،ســد آهنیــن ارتقای

مورد مشاهده نمیشود و همچنان دیوانمحاسبات بهعنوان

حسابداران بخشعمومی شکسته خواهد شد.

حسابرس اصلی بخشعمومی ،حسابرسی خود را بر رعایت
قوانین و مقررات متمرکز کرده اســت و اولویتی برای رعایت
استانداردهای حسابداری درنظر نگرفته است.

نظام دوپاره نیروی انسانی

مراقبت حرفهای

یکی از ضرورتهای حرفهایشدن ،توسعه دانش حرفهای از
طریق آگاهی از آخرین الزامات فنی ،اخالقی و رفتاری است.
آموزش مستمر حرفهای از الزامات حفظ صالحیت حرفهای

یکی از مشکالت حسابداران بخشعمومی ،دوپارهبودن نهاد

حسابداران است (علیمدد)1398 ،در شرایط کنونی،

جذب و ارتقای حسابداران است .بدنه اجرایی واحدهای مالی

حسابداران بخشعمومی نظام آموزشی و متولی تخصصی

را حسابداران شاغل در دستگاههای اداری تشکیل میدهند

در این حوزه ندارند؛ نقیصهای که یکی از موانع مهم نیل به

اما در راس آنها ذیحسابان قرار دارند که بیشتر آنها کارمند

مسیر حرفهایشدن شغل آنها است.

وزارت امور اقتصادیودارائی هستند .در واقع مجزابودن
اغلب ذیحسابان از دستگاه محل خدمت ،موجب شده است

نتیجهگیری

که مدیر مالی و ذیحسابشدن برای حسابداران شاغل در

مسیر حرفهایشدن حسابداران شاغل در بخشعمومی،

بخشعمومی ،جز موارد استثنائی (انتقال از دستگاه محل

سخت و پر از موانع حقوقی و ساختاری است .برای حل

خدمت به وزارت امور اقتصادیودارائی) ناممکن باشد .این

مشکل میبایست نهادهای اجرائی-نظارتی متولی و بهطور

دوپارگی ،امتیازی آشکار برای کارکنان شاخه نظارت مالی

خاص وزارت امور اقتصادیودارائی و دیوانمحاسبات کشور،

وزارت امور اقتصادیودارائی ایجاد کرده است و در مقابل

احساس نیاز کرده و پیشقدم شوند.

برای کارکنان مالی سایر دستگاهها سدی آهنین در زمینه ارتقا
در سطوح عالی حسابداری شکل داده است .برای حل این
مشکل که عامل کاهش انگیزه در حسابداران بخشعمومی
است و بهتبع آن افت کیفیت خدمات حسابداری را ایجاد کرده
است ،دو پیشنهاد ،مطرح میشود.
پیشنهاد اول :انتزاع تمامی کارکنان مالی دستگاههای
خزانهداری کل وزارت اقتصاد .دراینصورت ،امکان مدیریت
منابع انسانی در بخشهای مالی دستگاههای اجرائی ،بهبود
اساسی پیدا خواهد کرد (هفتهنامه تحلیلی وزارت امور
اقتصادیودارائی.)1390 ،
پیشنهاد دوم :گستردهشدن فرایند انتخاب و انتصاب
ذیحسابان از میان تمامی حسابداران بخشعمومی و از

• حساس یگانه ،یحیی ،فلسفه حسابرسی ،انتشارات علمی و فرهنگی،
چاپ چهارم1390 ،

• خزانهداری کلکشور ،آیینرفتار حرفهای ذیحسابان1392 ،

• سازمان اداری و استخدامی کشور ،مشاغل عمومی دستگاههای اجرائی
کشور ،بخشنامه شماره  388668مورخ  ،1399/7/21تهران1399 ،

• صابــری ،محمــد ،رهنمودهای اینتوســای برای اســتانداردهای
کنترلهای داخلی دربخشعمومی ،چاپاول1388 ،

• علیمــدد ،مصطفی ،اخــاق و آیینرفتار حســابداران حرفهای،
انتشارات سازمان حسابرسی ،چاپ اول1389 ،

• کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ،استانداردهای حسابداری

بخشعمومی ،انتشارات سازمان حسابرسی ،چاپ اول1395 ،

• هفتهنامه خبری ،تحلیلی وزارت امور اقتصادیودارائی ،شماره  ،379در
خط مقدم امور مالی (گفتگو با ابوالفضل عباســچیان ،مدیر کل امور

اقتصادیودارایی استان همدان)1390 ،
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اجرائی از دستگاه محل خدمت خود و انتقال آنها به واحد

منابع:
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مثال تشریحی :طراحی نتایج یادگیری برای
برنامه آموزشی در پاسخ به حسابداری بخشعمومی

ضرورت تمرکز بر حسابداری بخشعمومی

مشخص شده است که بیشتر دولتها در حال حاضر گزارشهای مالی خود را بر مبنای حسابدارینقدی تهیه میکنند .انتظار میرود
این شرایط در آینده خیلی نزدیک بهطور چشمگیری تغییر کند .پیشبینی شده است که تا سال  ،2023نزدیک به 65درصد از
دولتها برمبنای حسابداریتعهدی گزارش کنند ،که 25درصد بیشتر از امروز است .بهطور مشابه ،حدود 73درصد از گزارشهایی که
برمبنای حسابداریتعهدی تهیه میشوند ،مطابق با استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی خواهند بود ،که امروز این
رقم 51درصد است. 1
این دگرگونی بنیادی ،چالشــها و فرصتهای بزرگی برای آموزش حســابداری پدید میآورد :حسابداران حرفهای کنونی و آینده
باید اکنون آموزش ببینند تا پاســخگوی نیاز پیشبینیشــده به دانش ،شایستگیها و تخصص منحصربهفرد موردنیاز برای استقرار
باکیفیت حســابداری بخشعمومی قدرتمند و درحالرشــد در محیط با پیچیدگی فزاینده باشند .درنهایت ،مدیریت مالی عمومی
مستحکم به توانایی در براوردن این تقاضاها بستگی دارد.
همچنین مزایای درخورتوجهی برای همه حســابداران حرفهای وجود دارد که در زمینه شایستگیهای بخشعمومی و خصوصی
آموزش ببینند .این آموزش منجر به افزایش توانایی آنها در پرداختن به موقعیتهای تعامل بین بخشها میشود (برای مثال بهعنوان
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خدمات یا از طریق مشــارکتهای عمومی خصوصی) .همچنین تحرکپذیری حســابداران بین بازارهای شغلی و درنتیجه قابلیت
استخدام آنها را ارتقا میدهد.

دنیای آموزش حسابداری حرفهای چگونه آماده میشود؟

پشتیبان استقرار حاضر و همچنین سند همراه
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ) (IPSASBمطلب
ِ
با عنوان «نتایج یادگیری تشریحی برای برنامه آموزشی حسابداری بخشعمومی» را تهیه کرده است .این دو سند در کنار یکدیگر
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توضیح میدهند که استقرار استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری ) (IESsچگونه باید تطبیق داده شود تا برنامه آموزشی را
شکل بدهد که پاسخگوی نیازهای حسابداران حرفهای در بخشعمومی باشد.

این مطلب تشریحی بر مبنای رویکرد نتایج یادگیری بنا شده است ،که "این ایده را دربر دارد که تجربیات یادگیری و پیشرفت ،زمانی

بیشــترین اثربخشی را دارند که برمبنای چیزی بنا شده باشند که فرد نیاز دارد از خود نشان بدهد" . 2این مثال از استاندارد بینالمللی
آموزش حسابداری  (IES 2) 2با عنوان شایستگی حرفهای مقدماتی -شایستگی فنی بهعنوان مبنا استفاده میکند زیرا به ایجاد
زمینه مشترک کمک میرساند .اگرچه ،تفاوتهای درخورتوجهی نیز بین بخشخصوصی و بخشعمومی در زمینه شایستگی فنی وجود
دارد .بنابراین ،این ســند همچنین بهبودهایی را مشــخص میکند که میتواند در آمادهسازی برنامه آموزشی مربوط به بخشعمومی
درنظر گرفته شــود ،که ممکن اســت در چارچوبهای مدارک موجود ادغام شود یا در جهت مدارک مستقل یا تخصصپسازکسب مدرک
استفاده شود .ازاینمنظر ،این سند به عنصر طراحی در رویکرد نتایج یادگیری در مضمون حسابداری بخشعمومی میپردازد.
پژوهــش و مشــارکت با ذینفعان مهم بخشعمومی شــامل ســازمان افریقایی نهادهای عالی حسابرســی )،(AFROSAI
سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی ) (INTOSAIو هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ،رویکرد
پیشنهادی در این سند را شکل داده است .همچنین باید توجه کرد که وقتی شایستگی فنی بهعنوان یک موضوع موردبحث در مبحث
اســتانداردهای پیشرفت حرفهای مقدماتی ) (IPDقرار میگیرد ،بههماناندازه به تالشهای حسابداران حرفهای در زمینه پیشرفت
حرفهای مستمر ) (CPDمربوط اســت ،بهویژه حســابدارانی که در بخشعمومی کار میکنند یــا از بخشخصوصی به بخشعمومی
منتقل میشوند .چالشهای رشد یا انتقال به فضای بخشعمومی بزرگ هستند و هرگونه تالش در زمینه پیشرفت حرفهای مستمر باید
این موضوع را بهطور مناسب منعکس کند.

اصول راهنما در حرفه
مفهوم بنیادی

ضروری است که از ابتدا ،برنامه آموزشی حسابداری بخشعمومی به مفاهیم مهم مشخصی بپردازد که برای درک
نقش بخشعمومی و اطالعات حسابداری موردنیا ِز مربوط به آن ،مهم باشد .برایناساس ،این مفاهیم زمینهساز
عرصههای مختلف شایستگی بوده و بر نتایج یادگیری مربوط اثر میگذارند .این مفاهیم بهطور عمده شامل موارد زیر
هستند:
 تعریف واحدگزارشگر بخشعمومی :واحدگزارشگر بخشعمومی بهطور نوعی واحدی است که از طریق قانونیتاسیس و تکالیف آن تعیین شده است .هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی واحدگزارشگر را
معادل واحدی تعریف میکند که همه معیارهای زیر را دارا باشد:3
• مسئولیت ارایه خدمات را به عهده داشته باشد (شامل کاالها ،خدمت و مشورت سیاستی ،ازجمله برای دیگر
واحدهایگزارشگر بخشعمومی) تا به عموم مردم سود برساند و/یا درامد و ثروت را بازتوزیع کند؛
ن مالی کند؛ و
اجتماعی ،وام یا حقالزحمه تامی 
• هدف اصلی واحدگزارشگر سوداوری نباشد.
واحدهایگزارشگر بخشعمومی نوعی عبارتند از:4
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• بهطور عمده فعالیتهایش را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مالیاتها و/یا انتقال از دیگر سطوح دولت ،کمک
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• ملی ،منطقهای ،ایالتی/استانی و دولتهای محلی؛
• وزارتخانههای دولتی ،ادارهها ،برنامهها ،هیئتها ،کمیسیونها ،نمایندگیها؛
• صندوقهای تامیناجتماعی ،صندوقهای امانی ،مراجع قانونی؛ و
• سازمانهای دولتی بینالمللی.
واحدهای غیرانتفاعی ممکن است معادل بخشعمومی درنظر گرفته شوند ،اگر همه این معیارها را داشته باشند یا اگر
تصمیم بگیرند که خودشان را این چنین تعریف کنند و اصول مشابهی را دنبال کنند.
 اهداف سازمان بخشعمومی :سازمان بخشعمومی بهطور معمول با انگیزه سوداوری اداره شده و ذینفع اصلی کهباید راضی شود ،سرمایهگذار است .باوجوداین ،سازمان بخشعمومی با هدف بیشینهسازی ارائه خدمت به عموم مردم
در سایه برنامه کار ملی و محدودیت منابع ،در میان دیگر موارد ،مدیریت میشود ،که تنها ذینفع مهمی که باید رضایت
وی جلب شود« ،شهروند» است .دیگر ذینفعان عمده شامل دولت ازطریق بازوهای اجرایی و پارلمانی/قانونگذاری
است .در این زمینه ،پیامد اقتصادی و اجتماعی ،پارامتر مهمی برای عملکرد بخشعمومی است.
 منابع درامد :تامینمالی یک عامل خاص در عملیات بخشعمومی است .دولت از اختیار منحصربهفرد وضعمالیات و عوارض برای ایجاد درامد بهره میبرد .همچنین از قدرتهای انحصاری برای فروش حقوق کاالها و خدمات
مشخص ،در کنار دسترسی به دیگر منابع غیرمالیاتی ،بهرهمند است ،اما به تامینمالی از طریق سهام دسترسی ندارد.
بنابراین ،اگرچه در جایگاه بخشخصوصی ،گزاره ارزش مشتری است که محرک جریان درامد است ،اما جریان درامد
بخشعمومی بهوسیله عواملی ازجمله سیاست اقتصاد کالن و پیشرفت اجتماعی شکل میگیرد.
 محیط تکلیفی :همانطور که پیش از این گفته شد ،واحدهای گزارشگر بخشعمومی از طریق قانون ایجاد شده وتکالیف آنها تعیین میشود .ساختارهای بعدی راهبری ،کارکردهای قانونی ،قضایی و مدیریتی را شامل میشود .آنها
سازوکارها و فرایندهای مشخصی را ایجاد میکنند که پاسخگویی را درقبال مدیریت سرمایهها و منابع عمومی برای
کیفیت خدمات عمومی و برای پیشرفت برنامه کار ملی ،تضمین میکنند .کارامدی چنین سامانهای ،نیازهای اطالعاتی
مشخصی ایجاد میکند که از اطالعات مالی فراتر میرود.
 توجه به اطمینانبخشی :همانطور که گفته شد ،در محیط خدمت عمومی ،پاسخگویی از عملکرد مالی فراترمیرود و جوابگویی درقبال استفاده اقتصادی از منابع ،مدیریت کارامد و اثربخش سرمایهها و منابع عمومی ،کیفیت
ارایه خدمت عمومی ،و تحقق اهداف اقتصادی و توسعهای را شامل میشود .مفهوم گستردهتر پاسخگویی ،بر
ماهیت اطمینانبخشی موردنیاز ذینفعان مختلف و خدمات و اهداف اطمینانبخشی مربوط اثر میگذارد .بهطور کلی
اطمینانبخشی بهوسیله یک نهاد عالی حسابرسی که گاهی دفتر ملی حسابرسی نامیده میشود ،ارایه میشود.
 تعهد حسابدار حرفهای :در مضمون بخشعمومی ،نقش حسابدار حرفهای بر چگونگی مدیریت منابع عمومیو محدوده و چگونگی نظارت بر این مدیریت ،اثر میگذارد .حسابدار حرفهای مسئولیت ارتقای اثربخشی و شفافیت
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سامانههای راهبری عمومی را بر عهده دارد .بهایندلیل ،تعهد حسابدار حرفهای نسبت به «منافع همگانی» شامل
تعهد نسبت به تقویت «پاسخگویی همگانی» است.
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توجه :جدول بعدی باید در کنار جدول الف از استاندارد بینالمللی آموزش حسابداری  2با عنوان پیشرفت حرفهای اولیه -شایستگی
فنی ( )2019مطالعه شود.
عرصه /مبحث شایستگی

منطبقسازی با حسابداری بخشعمومی

الف) حسابداری و

توجه :عنوان این عرصه شایستگی را میتوان به «حسابداری و گزارشگری» تغییر داد ،تا این واقعیت نشان داده

گزارشگری مالی (میانی)

شود که در بخشعمومی ،حسابداری و گزارشگری به فراتر از جنبههای مالی گسترش مییابد.

نتایج یادگیری کنونی مربوط به حسابداری و گزارشگری مالی ،به مفهوم بخشعمومی بسیار مربوط هستند،
اما استقرار آنها در واحدهای بخشعمومی از برخی تعدیلها سود میبرد .اولین قدم در این مسیر ،درک نیازهای
اطالعاتی بخشعمومی و شناخت چارچوب مربوطی است که باید برای تولید اطالعات مالی از آن استفاده شود.
مطابق با استانداردهای کنونی ،حسابدار حرفهای باید این شایستگی را داشته باشد که «استانداردهای مربوط را
برای معامالت و دیگر رویدادها» بهکار بگیرد .مجموعه استانداردهای مربوط به بخشعمومی بهطور کلی شامل
استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ) ،(IPSASاستانداردهای حسابداری بخشعمومی
اروپا ) (EPSASو/یا دیگر استانداردهای مربوط به نقش حسابدار و حوزه گزارشگری است .برایناساس،
ارجاع کنونی در استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری به «استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی» را
میتوان معادل «استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی»« ،استانداردهای حسابداری بخشعمومی
اروپا» یا موارد دیگر برحسب نیاز درنظر گرفت .چنین استانداردهایی ،معامالت مخصوص بخشهایی مانند
معاملههای غیرمبادلهای ،داراییهای موروثی و مزایای اجتماعی را پوشش میدهند.
افزون بر این ،حسابداران حرفهای در بخشهایعمومی و خصوصی از آشناشدن با تفاوتهای مهم بینبخشها
سود خواهند برد ،با توجه به اینکه بخشخصوصی یک رکن اقتصادی مهم است که قیود زیادی نسبت
به بخشعمومی دارد ،ازجمله ایفای نقش مالیاتدهنده ،مشتری ،عرضهکننده ،شریک (مشارکتهای بین
بخشخصوصی و عمومی) یا وامدهنده.
مدیریت مالی عمومی

ب)
حسابداری
مدیریت

توجه :شاید بهتر باشد که دستهبندیهایی که با عناوین «حسابداریمدیریت» و «تامینمالی و مدیریتمالی» در

استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری انجام شده ،با یک عنوان واحد معادل «مدیریتمالی عمومی» در
برنامه آموزشی بخشعمومی درنظر گرفته شوند.

درواقع ،نتایج یادگیری کنونی حسابداری مدیریت بهتقریب به نقش بخشعمومی مربوط است .اگرچه ،نیاز
به ارتقای برنامه یادگیری بخشعمومی برای منظورکردن بعضی مطالب وجود دارد و میتوان از ارجاعدادن به
«تجاری» چشمپوشی کرد.
فهرست کنونی نتایج یادگیری ،بودجهبندی و پیشبینی را بهعنوان یکی از چهار نمونه فنون پشتیبان
تصمیمگیری قرار میدهد .در برنامه آموزشی بخشعمومی ،باید وزن خیلی بیشتری به فرایند بودجهبندی داده
برای برنامهریزی و کنترل.
با درنظرگرفتن نتیجه یادگیری ارزیابی عملکرد ،حسابداران بخشعمومی باید بتوانند وضعیت مدیریتمالی
عمومی را مطابق با چارچوب مخارجعمومی و پاسخگوییمالی 5یا دیگر روششناسیهای مربوط ارزیابی
کرده و در این باره گزارش کنند .چنین ارزیابی پیشنیاز اصالح برنامهریزی ،مدیریت و بهبود عملکرد و نظارت
بر پیشرفت است که همه این موارد ،جنبههای مهم نقش حسابداری بخشعمومی هستند.
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شود ،بهویژه با توجه به اینکه بهعنوان سازوکاری برای مجوز هزینه استفاده میشود ،نهتنها بهعنوان ابزاری
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پ) تامین

با وجود کاربردپذیری عمومی نتایج یادگیری در این عرصه شایستگی ،بهکارگیری آنها در محیط بخشعمومی

مالی و

نیازمند برخی اصالحات بنیادی است.

مدیریت مالی مهمتر از همه اینکه ،منابع در دسترس برای جذب سرمایه بین بخشخصوصی و عمومی فرق میکند.
(میانی)

حسابداران حرفهای باید منابع مختلف درامد که فعالیتهای دولت را تامین میکنند ،شناخته و ارزیابی کنند:
درامدهای مالیاتی یا منابع غیرمالیاتی مانند درامد فروش و خدمات ،کمکهای اهدایی ،مساعده ،جوازها،
جریمهها ،عوارض ،بازارهای اوراققرضه و خزانه و دیگر استقراضها .افزونبراین ،سرمایهگذاریها نهتنها از نظر
بازده مالی ،بلکه از نظر آثار توسعهای و اقتصاد کالن نیز ارزیابی میشوند.
مهم است که درامدها و مخارج عمومی را هم در کوتاهمدت و هم در درازمدت براورد کنیم و اهداف مالی
سازمانی مربوط و همچنین سیاستهای مالی و سرمایهگذاری را فراگیریم و ارتباط آنها با منابع مختلف درامد و
مدیریت اقتصادی کالن را درک کنیم.
یک مسئله مهم دیگر در این حوزه به تمایز بین درامدهای «مبادلهای» و «غیرمبادلهای» مربوط میشود .در
مورد اول ،مابهازای تحویلشده از هر طرف بهتقریب از نظر ارزش با هم برابرند .در مورد دوم ،این موضوع
مطرح نیست و این نوع مبادله برای بخشعمومی منحصربهفرد است .تامین چنین درامدهای «غیرمبادلهای»،
و رفتار حسابداری مربوط ،باید در بخشعمومی درک شود.

ت) مالیاتبندی (میانی)

مالیاتبندی بهطور روشن یک عرصه شایستگی خیلی مربوط به حسابداری بخشعمومی است .باوجوداین،
استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری از منظر بخشخصوصی (پرداخت مالیات) به آن ورود می کند؛
دیدگاه بخشعمومی بر تنظیم و گرداوری مالیات تمرکز میکند ،که درکل متفاوت و بهطور کامل غایب است.
در این عرصه ،مالیاتبندی بهعنوان منبعی برای تولید درامد و بسیج منابع بومی ،شکلی متمایز از مدیریتمالی
بخشعمومی است .بنابراین ،وقتی در بخشعمومی نقش حسابدار بیشتر شامل محاسبه مالیات ،تهیه بازده و
خدمات مشورتی است ،در مضمون بخشعمومی به درکی عمیقتر نسبت به مالیاتبندی ،ازنظر موارد زیر نیاز
است ،برای مثال:
 )1اصول مالیاتبندی مربوط به مدیریت اقتصا ِد تولید درامد ،توسعه اجتماعی ،و سیاست اقتصاد کالن،
 )2انواع مالیات و نمایندگیهای گرداوری ،همراه با دیگر اجزای سامانههای مالیاتی،
 )3رعایت مالیاتبندی ملی و الزامات تکمیل اظهارنامه،
 )4تفاوتهای بین برنامهریزی مالیاتی ،اجتناب از پرداخت مالیات ،فرار مالیاتی و اثری که این موارد بر توانایی
دولت بر ارائه خدمات میگذارد ،و
 )5پیامدهای مالیات بر تامینمالی مالیاتدهندگان فردی و کسبوکار.

ث) حسابرسی و

نتایج یادگیری در این عرصه شایستگی به حسابرسیهای مالی در بخشعمومی مربوط هستند .بااینحال،

اطمینانبخشی (میانی)

حسابرسیهای مالی تنها نقطه تمرکز خدمات حسابرسی بخشعمومی نیستند ،و بنابراین نتایج یادگیری مربوط
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به چنین انواع خدمات حسابرسی بیشتر ،در استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری کنونی غایب است.
ممکن است آنها درون نتیجه یادگیری بخش  4از این عرصه شایستگی بهعنوان سایر «خدمات اطمینانبخشی»
ردهبندی شوند ،اما با توجه به اهمیت آنها ،بهتر خواهد بود که نتایج مشخص با وضوح بیشتری استخراج شود.
بهطورمشخص ،حسابرسی بخشعمومی در چارچوب انتظامبخشی متفاوت با بخشخصوصی انجام میشود.
بهطورمعمول چارچوب بیانیههای حرفهای سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی ) (IFPPمورد
استفاده قرار میگیرد .در حالیکه هر دو بخش بر حسابرسی گزارشگری مالی تمرکز دارند ،بخشعمومی بر دو
جنبه دیگر پاسخگویی بخشعمومی نیز تمرکز برابر دارد:

59

 )1رعایت مقررات (حسابرسی رعایت) ،و
 )2مدیریت اقتصادی کارامد و اثربخش سرمایهها و منابع عمومی ،بهویژه در تدارکات عمومی (حسابرسی
عملکرد).
درنتیجه ،داشتن درک از ماهیت ،اهداف ،دامنه ،رویکرد متمایز و پیامدهای آن بر مسئولیت حرفهای هرکدام از
این خدمات ضروری است.
بنابراین ،حسابرسان بخشعمومی باید استانداردهای بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی )(ISSAIs
را بشناسند ،برای مثال چون این استانداردها ،اصول ،رهنمودها و استانداردهای حسابرسیهای رعایت و
حسابرسیهای عملکرد و همچنین حسابرسیهای مالی را تدوین میکنند .این استانداردها در چارچوب بیانیههای
حرفهای سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی گنجانده شدهاند .استانداردهای بینالمللی حسابرسی هنوز
هم در حسابرسی مالی درون بخشعمومی استفاده میشوند ،اما حسب نیاز بر مبنای رهنمودهای چارچوب
بیانیههای حرفهای سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی ،جرح و تعدیل میشوند .در نهایت توانایی
ارزیابی نتایج یکپارچه حسابرسیهای مختلف ،سیاستگذاری و تصمیمگیری را بیشتر ارتقا میدهد ،که نشان
میدهد حسابدار حرفهای چگونه به این فرایندها ارزش میافزاید.
ج) راهبری ،مدیریت

بهاستثنای استفاده از واژههای «مالکان» و «سرمایهگذاران» ،نتایج یادگیری در این عرصه شایستگی بسیار

ریسک و کنترل داخلی

به مضمون بخشعمومی مربوط هستند .باوجوداین ،باید بر ویژگیهای مشخص با توجه به تامین سرمایه،

(میانی)

عملیات ،ساختارهای سازمانی ،و سازوکارهای کنترلی که بخشعمومی را توصیف میکنند ،تاکید شود.
دولت ممکن است بسیار بزرگتر از یک واحدتجاری بخشخصوصی باشد و با توجه به وابستگی بین واحدهای
مختلف آن ،سامانه راهبری (شامل فرایندها و کنترلهای دولت) ممکن است بسیار گستردهتر و پیچیدهتر باشد.
نظارت بهطور معمول چندالیهای است و میتواند مراجع مقرراتگذار مربوط ،موسسههای مستقل ،و کمیتهها یا
هیئتهای خاص واحدهایگزارشگر را دربر بگیرد .در این میان ،نقش راهبری و نظارت قانونی دیوان محاسبات
و نهادهای عالی حسابرسی را باید درک کرد.
ذینفعان متفاوت هستند؛ شهروند (نه سرمایهگذار) ذینفع اصلی است و بنابراین نگرانیها ،حقوق و مسئولیتهای
بعدی متفاوت هستند و همچنین بهطور متفاوت بهکار گرفته میشوند.
اهداف سازمانی پیرامون خدمت عمومی متمرکز است .این مستلزم «وظیفه مراقبت» زیاد در مورد ارکان راهبری
است و در پی آن مسایل پاسخگویی مرتبط با آن .این عوامل ،در میان دیگر عوامل ،به نقش حسابدار حرفهای
شکل میدهند و باید برایناساس بهآنها توجه کرد.

چ) قوانین و مقررات تجاری

نتایج یادگیری در این عرصه توجه بهطور برابر به بخشخصوصی و عمومی مربوط هستند .باوجوداین ،واژه
«تجاری» در عنوان ،به نقطهنظر بخشخصوصی داللت دارد و بنابراین مناسبتر است که بهجای آن از عنوان
«مربوط» استفاده شود .بهعبارتدیگر ،در هر دو مضمون این نکته بنیادی وجود دارد که حسابداران حرفهای از
آنها را راهبری میکند ،توضیح دهند .تفاوت در ماهیت واحدهای تجاری و محیطهای عملیاتی که در پی
میآیند ،ریشه دارد.
در حالیکه برنامه آموزشی بخشخصوصی بر واحدهای تجاری ازجمله مالکیتهای انفرادی ،مشارکتهای عمومی
و محدود ،و شرکتها تمرکز دارد ،برنامه بخشعمومی به طبقههای متفاوت دولت ازجمله مرکزی ،منطقهای و
محلی ،و انواع مختلفی از واحدهای گزارشگر شامل وزارتخانهها ،شهرداریها ،مراجع قانونگذاری ،شرکتهای
وابسته به دولت ،ادارات ،مراجع انتظامبخشی ،موسسههای قانونی و دیگر منابع استقراضی میپردازد.

شماره  109مهر و آبان 1399

این توان برخوردارند که قوانین و مقرراتی که شکلهای مختلف واحدهای تجاری قانونی و محیطهای عملیاتی
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بههمینروش ،محیط عملیاتی بخشعمومی در نمای متفاوتی قرار دارد که شاهد مقررات مشخص مربوط به
دامنهای از مسایل عملیاتی است ،ازجمله ،درمیاندیگرموارد ،تامین مالی ،گزارشگری ،توافقهای بینالمللی،
رعایتنشدن مقررات (تقلب ،فساد ،پولشویی) ،نظارت ،و حسابرسی .زیر پوشش مورد آخر ،مجموعه کاملی
از مفاهیم مهم مربوط به چارچوب انتظامبخشی حسابرسی قرار میگیرد ،ازجمله کارکردهای دیوان محاسبات
و نهاد عالی حسابرسی ) (SAIو همچنین انواع مدلهای نهادی مربوط به نهاد عالی حسابرسی .داشتن فهم
مناسب از این مدلها ،توانایی حسابدار حرفهای را در ظرفیت بخشعمومی ارتقا میدهد تا وظایف خود را بهطور
مناسب انجام دهد ،و باید در برنامه آموزشی به آنها وزن متناسب داده شود.
در پایان ،مقررات قانونی محافظت از داده برای هر کسبوکاری ضروری است .باوجوداین ،از آنجا که ادارات دولتی
مقدار زیادی از دادههای بسیار خصوصی و حساس دریافت میکنند ،درک مقررات پیرامون داده ضروری است.
ح) فناوری اطالعات

این دسته از نتایج یادگیری همانقدر که به بخشخصوصی مربوط هستند ،به بخشعمومی نیز مربوط هستند .برای
مثال ،سامانههای حسابداری در بخشعمومی بهطور معمول در دولت مرکزی متمرکز است و با دیگر عرصههای
عملیاتی مانند اطالعات عملکرد و بودجهبندی ،یکپارچه است .استفاده از سرفصلحسابهای استاندارد برای حسابها،
برای اهداف گزارشگری و رعایت مهم است و یکنواختی در شیوه دستهبندی اطالعات مالی در میان واحدهای
تجاری را تضمین میکند .درک این موضوع که تمرکز فعالیتهای فناوری اطالعات چگونه کار میکند ،درون دولت
اهمیت دارد و ممکن است تمایل پیشین ادارههای مختلف برای فعالیت جداگانه را از بین ببرد.
افزونبراین ،و با فرض توجه فزاینده دولتها به پاسخگویی و شفافیت (همانطور که شهرت فزاینده مقررات
آزادی اطالعات نشان میدهد) ،درنظرگرفتن اینکه فناوری اطالعات چگونه ممکن است این جنبههای
عملکرد دولت را ارتقا دهد ،بهطور مطمئن برنامه بخشعمومی را غنی میکند .این موضوع ،اهمیت بیشتر
برای محافظت و کنترل داده ،چگونگی تهیه داده ،استفاده از تحلیل ،و چگونگی استفاده از داده برای
سیاستگذاری و تصمیمگیری بر مبنای شواهد را نشان میدهد.

خ) محیط تجاری و سازمانی بهطور کلی ،این عرصه شایستگی به حسابداری بخشعمومی بسیار مربوط است ،باوجوداین ،مقداری جرح و
تعدیل در نتایج یادگیری مربوط الزم است.
در ابتدا ،واژه «تجاری» در عنوان ،بر بخشخصوصی داللت دارد و شاید بهطور مناسب باید از آن چشمپوشی
شود؛ تمرکز باید بر محیط سازمان موردنظر باشد.
دوم ،استناد به بخشخصوصی مانند «نقش چندملیتیها» و «تجارت الکترونیک» و اثر محیطجهانی بر «تجارت و
تامینمالی بینالمللی» میتواند با عرصههای دانشی که برای محیط بخشعمومی بنیادی تر هستند ،جایگزین
شود .مثالهای مهم شامل موارد زیر است:
 )1ماهیت و دامنه عرضه خدمتعمومی ،مسئولیتهای مربوط ،سازوکارها برای بهاشتراکگذاری چنین
مسئولیتهایی ،و مدیریت اقتصادی کارامد و اثربخش مربوط به سرمایهها ومنابع عمومی؛
 )2تدوین سایست عمومی :فرایندها ،چرخه ،مسئولیتها؛ و
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 )3شرکتهای بخشعمومی و خصوصی :ماهیت و دامنه همکاری ،رویههایی برای تاسیس یا انحالل؛ مزایا و
ریسکها ،نتایج انتظامبخشی و قانونی.
در پایان ،نتایج یادگیری چندین عامل مهم از محیط سازمانی را شناسایی میکنند؛ این موارد شامل نیروهای
اقتصادی ،قانونی ،سیاسی ،اجتماعی ،فنی ،بینالمللی و فرهنگی است .گردهمآوردن آنها برای شکلدادن به
درک حسابدار حرفهای از مفهوم گستردهتر بخشعمومی (محلی ،ملی ،و بینالمللی) میتواند منجر به اهداف
بیشتری برای گزارشگری ،افشا و/یا حسابرسی شود.
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د) اقتصاد

مانند گروه قبلی ،دانش تئوری اقتصاد ،به حسابداری عمومی بسیار مرتبط است .باوجوداین ،بهدلیل اهمیت
علم اقتصاد در بخشعمومی ،بهبود این برنامه بهنفع نتایج یادگیری مربوط است.
برای مثال ،افزون بر سودمندی درک عمومی نسبت به «انواع ساختارهای بازار ،ازجمله رقابت کامل ،رقابت
انحصاری ،انحصار ،انحصار چندجانبه» ،عرصههای دانش مهم دیگری وجود دارند که بهطور برابر به واحدهای
بخشعمومی مربوط هستند و بنابراین باید در برنامه یادگیری مربوط به آنها توجه بیشتری معطوف شود .مثالها
شامل موارد زیر است:
 )1رابطه بین بدهی عمومی ،فعالیت اقتصادی ،و راهبری مالی،
 )2نتایج اقتصادی کسری بودجه ،مازاد بودجه و سربهسرشدن بودجه،
 )3اثر محیط اقتصادی گستردهتر (محلی ،منطقهای ،و بینالمللی) بر سیاست عمومی ملی،
 )4ارتباط بین تولید درامد (مالیاتها و دیگر منابع) و مدیریت اقتصادی کالن ،و
 )5اثر اجتماعی پیشرفت اقتصادی.

ذ) راهبرد و مدیریت تجاری

بهاستثنای مفهوم بخشخصوصی که از واژه «تجاری» در عنوان این قسمت به آن داللت میشود (که باید
بهطور جایگزین «دولتی» خوانده شود) ،این دسته از نتایج یادگیری بهطور کلی برای بخشعمومی نیز مانند
بخشخصوصی کاربردپذیر است .بااینحال ،انواع سازمانها و عرصههای کارکردی و عملیاتی مربوط به آنها،
متفاوت هستند ،و همچنین با توجه به نوع دولت (فدرال ،ایالتی یا محلی) با هم فرق میکنند .افزونبراین،
طراحی و ساختارها بهطور معمول بیش از اینکه بهوسیله مالحظات مدیریت تعیین شوند ،بهوسیله قانون
مشخص میشوند و راهبرد اغلب توسط دولت مرکزی تدوین میشود ،که بهطور دورهای تغییر میکند و بر همه
عرصههای بخشعمومی اثر میگذارد .بنابراین ،تفاوتها در سازمان بخشخصوصی و دولتی باید درک شود.
بهطور مشخص ،هنگام درنظرگرفتن اهداف سازمانی برای یک برنامه یادگیری مربوط به بخشعمومی،
چند تفاوت مهم با بخشخصوصی وجود دارد که باید نسبت به آن آگاه بود .بهطور مشخص ،اهداف مهم
بیشتر مربوط است به بهینهسازی ارایه خدمت ،تا بیشینهسازی سود ،و این نیازمند انتخابی متفاوت برای
راهبردهاست .افزونبراین ،رهنمودهای پارلمانی ،بخشنامههای دولتی ،الزام اهداکننده و انتظارات ذینفع تاثیر
زیادی بر مدیریت سازمانی دارند .برای مثال ،در راهبردهای قیمتگذاری بخش-خصوصی بهطور معمول
بیشینهسازی سود مورد هدف است ،در حالیکه هدف اصلی در مضمون بخشعمومی ،بهطور معمول ،پوشش
هزینه (کامل یا قسمتی از آن) همراه با اهداف اجتماعی است.

پانوشتها:

 -1به مرکز زیر نگاه کنید

http://www.ifac.org/news-events/2018-11/65-governments-globally-will-report-accrual-basis-2023-finds-new-report

 -2اصول راهنمای هیئت استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری برای استقرار رویکرد نتایج یادگیری
 -3مقدمه استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ،پاراگراف 10

 -4چارچوب مفهومی بخشعمومی هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ،پاراگراف 8/1

)5- Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA

منبع:

• Illustrative Example: Designing Learning Outcomes for Curricula that Meet Public Sector Accountancy, IAESB,
Aug. 2019
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تقاضای فزاینده برای آموزش
حسابداری بخشعمومی

جهان ما طی دودهه گذشته دچار تحوالت اساسی شده است ،ازجمله بحران مالی در سال  ،2008و بهدنبال آن بحران بدهی
حاکمیتی 1در اروپا ،که هر دو مورد بهطور درخورتوجهی بر بخشعمومی تاثیر گذاشتند .افزونبراین ،جنبش جهانی مبارزه با فساد
با سرعتی فزاینده درحال شتابگرفتن است و دولتها بر این اساس واکنش نشان میدهند .در پی تالش جهان و حرفه حسابداری
برای انطباق با این تحوالت جهانی ،تامین مالی بخشعمومی بسیار پیچیدهتر شده است .بهدلیل افزایش پیچیدگی ،اعتماد
عمومی به توانایی دولتها در مدیریت امور مالی بخشعمومی زیر تاثیر قرار میگیرد.
این شرایط ،برای پاسخگونگهداشــتن دولتها از طریق تقویت سامانههای راهبری بخشدولتی ،بهویژه شفافیت و یکپارچگی
آنها ،و کیفیت مدیریت مالی عمومی ،2یک فشار قوی ایجاد کرده است .از آنجا که حسابرسان و حسابداران سنگبنای راهبری
هســتند ،انتظارات از حرفه حســابداری افزایش یافته است که منجر به تقاضای فزاینده برای اســتانداردهای باکیفیت و بههمان
میزان ،استقرار باکیفیت این استانداردها شده است.
کنیا و زیمبابوه نمونههای بســیار خوبی از تالش کشــورها برای بهبود پاســخگویی و افزایش شــفافیت هســتند .دولتهای هر
دو کشــور ،اصالحات مربوط به مدیریت مالی عمومی را آغاز کردهاند ،ازجمله انتقال از حســابداری برمبناینقدی به حســابداری
برمبنایتعهدی ،و توسعه اقدام مربوط به ظرفیتسازی بخشعمومی برای اطمینان از کفایت استعداد حسابداری برای حمایت از
حرکت بهســمت بهکارگیری و استقرار استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ) .(IPSASsاین تالشها شفافیت،
کارایی و اثربخشی را افزایش میدهد و استفاده نادرست از بودجه عمومی را مهار میکند.
ســرعت و میزان بهکارگیری حســابداری برمبنایتعهدی در میان دولتها روبهافزایش اســت .پیشبینی میشــود تعداد دولتهایی که
برمبنایحسابداری تعهدی گزارش میکنند ،طی چهارسال آینده دوبرابر شود و بیشتر دولتهای گزارشگر ( 73درصد) بر مبنای استانداردهای
بینالمللی حسابداری بخشعمومی گزارش کنند ،در مقایسه با اکنون که این رقم  51درصد است.افزونبراین ،استانداردهای حسابداری
درحالرشد هستند ،در حالیکه استقرار استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی با چالشهای زیر روبهرو است:
• پیچیدگی در چشمانداز مدیریت مالی عمومی؛
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• تخصص اندک در استقرار استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی در بخشعمومی؛ و
• سطح پایین سواد حسابداری در میان استفادهکنندگان از اطالعات گزارششده.

پیامدهای آموزش حسابداری

حسابداران حرفهای کنونی و تازهکار باید بهدرستی آموزش ببینند تا از مدیریت مالی صحیح در چنین محیط فعال و پیچیده بخشعمومی

حمایت کنند .آموزش درست همچنین این امکان را میدهد که حسابداران شاغل در بخشخصوصی برای مدیریت اعضا و مبادلههای
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بخشعمومی ،بهعنوان نمونه در شراکتهای بخشعمومی و

راهبری مالی» یا «مالیات از دیدگاه مامور مالیاتی» که هر دو از

خصوصی ،آمادهتر باشند .همچنین داشتن درک مناسبی از

حوزههای مهم دانش خاص بخشعمومی هستند.

حسابداری بخشعمومی و خصوصی ،پویایی حسابداران حرفهای

• اختالفهای مربوط به حوزههای با تخصص باال؛

در میان بازارهای کاری مربوط بهخود را افزایش خواهد داد.

○ بهعنوان نمونه ،تمرکز بر حسابرسی صورتهای مالی در
زمانی که حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد که در فضای
بخشعمومی بههمان میزان با اهمیت و مربوط است.

سرعت و میزان
بهکارگیری حسابداری
برمبنایتعهدی
در میان دولتها
روبهافزایش است

برنامه آموزش حسابداری بخشعمومی

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی یک
پشتیبان استقرار با عنوان مثال تشریحی برای طراحی
مطلب
ِ
پیامدهای یادگیری برای برنامه آموزشی در تامین نیازهای

حسابداری بخشعمومی

3

برمبنای رویکرد پیامدهای

یادگیری تهیه کرده است.این سند به دو مورد اول در باال
میپردازد تا نشان دهد برای ایجاد برنامه آموزشی برای آموزش
حسابداری بخشعمومی چگونه پیادهسازی استانداردهای
بینالمللی آموزش حسابداری باید انطباق داده شود.افزون

استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری

با وجود اینکه میان نظریه حسابداری بخشعمومی و خصوصی

براین ،در این سند مفاهیم اصلی برنامه آموزش حسابداری
بخشعمومی معرفی شده است که کانونی برای درک نقش
بخشعمومی و نیازهای اطالعات حسابداری آن است.

همپوشانی وجود دارد ،اما بهنظر میرسد که استانداردهای

رویکرد پیامدهای یادگیری ایــن ایده را بهذهن میآورد که

بینالمللی آموزش حسابداری بیشتر به بخشخصوصی گرایش

تجربیات یادگیری و پیشــرفت وقتی بیشــترین اثر را میگذارد

دارند .ازهمهمهمتر ،پژوهش انجامشده ازسوی کارگروه حسابداری،

که براساس آنچه که فرد باید ازخود نشان بدهد بنا شده باشد.

گزارشگری و اطمینانبخشی بخشعمومی زیرمجموعه هیئت

بر این اساس ،رهنمو ِد استقرار یادشده از حسابدارانی پشتیبانی

استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری نشان داد که چند

میکنــد که نیاز دارند مهارت خــود در حمایت از مدیریت مالی

اختالف اساسی وجود دارد که در سه گروه قرار میگیرند:

عمومی صحیح و افزایش اثربخشــی و شــفافیت سامانههای

• اختالفهای مربوط به چشمانداز /نبود منابع ارجاع در مورد

راهبری عمومی در سراسر جهان را نشان دهند.

بخشعمومی؛
○ بهعنوان نمونه ،استناد به کسبوکارها ،نه به واحدهای

پانوشتها:

گزارشگری مالی ،اما نه به استانداردهای بینالمللی حسابداری
بخشعمومی یا استانداردهای حسابداری بخشعمومی اروپا.

)2- Public Finance Management (PFM
3- Illustrative Example for Designing Learning Outcome
for Curricula that Meet Public Sector Accountancy Needs

• شکافهای اساسی بهدلیل صالحیتها و الزامات دانش مربوط
که خاص بخشعمومی است؛
○ بهعنوان نمونه ،استنادنکردن به «بدهیعمومی و آثار ممکن
آن بر سطوح فعالیتهای اقتصادی ،انتظامبخشی اقتصادی ،و

منبع:

• Rania Uwaydah Mardini, A Growing Demand for Public
Sector Accounting Education, ifac.org, Aug. 2019
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تجاری بخشعمومی ،و استناد به استانداردهای بینالمللی

1- Sovereign Debt Crisis
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آموزش حسابداری و مدیریت مالی عمومی

براساس محاسبات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) ،(OECDهزینههای دولت و بخشعمومی در سراسر جهان،
بیش از 50درصد از تولید ناخالص داخلی) (GDPجهان را تشکیل میدهد .بیشتر سازمانهای عضو فدراسیون بینالمللی
حسابداران ) (IFACاعضایی دارند که درحال خدمت در بخشعمومی و درحال همکاری با این بخش هستند و بودجهها و
گزارشهای مالی را بهعنوان حسابدار تهیه و مدیریت میکنند ،یا بهعنوان حسابرس هزینهها و اثربخشی آن را بررسی میکنند.
همچنین میدانیم که گزارشــگری در بخشعمومی در مقایســه با گزارشــهای مالی شــرکتها متفاوت بهنظر میرسد ،و اینکه
حسابرســی بخشعمومی از اطمینانبخشــی درمورد اطالعات مالی تاریخی فراتر میرود .افزونبراین ،محیط پاســخگویی که
حســابدار بخشعمومی در آن کار میکند ،بســیار متفاوت از محیط کار حســابدار بخشخصوصی اســت -ذینفعان شامل کاربران
خدمات و سیاستمداران هستند ،نهتنها شرکا و سهامداران.
بااینحال ،هیئت استانداردهای بینالمللی آموزش حســابداری ) (IAESBبهگونهای عمل میکند که گویا این تفاوتهای
بااهمیت بهطور کامل از طریق یک مجموعه عمومی استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری ) (IESانعکاسپذیر است.
در حقیقت ،بهرغم ماهیت مبتنی بر اصول استانداردها ،بیشتر گفته میشود که حسابداران بخشعمومی نمود خود یا نیازهای خود
را در بیانیههای استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری نمیبینند.
در تالش برای درنظرگرفتن این تفاوتها ،هیئت اســتانداردهای بینالمللی آموزش حســابداری در سال گذشته تصمیم به بررسی
این موضوعها و ایجاد کارگروه حسابداری بخشعمومی ،گزارشگری و اطمینانبخشی ) ،(PSARA Task Forceبه ریاست
رانیا اوویداه ماردینی ) (Rania Uwaydah Mardiniگرفت .هدف از این پروژه ،شناســایی مهارتها و شایستگیهای مورد نیاز
حســابداران حرفهای در حسابداری ،گزارشــگری مالی و اطمینانبخشی بخشعمومی اســت ،که هیئت استانداردهای بینالمللی
آموزش حســابداری باید به این موارد رسیدگی کند .این کارگروه از قبل یک تحلیل جامع در این مورد انجام داده است ،پژوهشهای
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مربوط را بررسی کرده ،با ذینفعان همکاری کرده و با سایر هیئتهای استانداردگذار هماهنگ شده است .این موارد عبارتند از:
• بررسی کارکرد حسابداران و حسابرسان بخشعمومی و تاثیر آنها بر نیازهای پیشرفت حرفهای؛
• توجه به این موضوع که آیا روشهای حسابداری در حسابداری و اطمینانبخشی بخشعمومی به مهارتهای اضافی یا متمایزی
نیاز دارد؛
• بررسی چارچوبهای صالحیت حسابداری در بخش عمومی و صالحیتهای مربوط؛
• انجام تحلیل شکاف بین استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری موجود و الزامات مهارتی و دانشی شناساییشده در
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ذینفعانی که با آنها مشورت شده است

عرصه اصلی مورد عالقه

بانک توسعه امریکا )(ADB

ظرفیتسازی

سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی )(INTOSAI

حسابرسی و اطمینانبخشی عمومی

بانک جهانی )(WB

ظرفیتسازی
برنامه آموزشی حسابداری و حسابرسی عمومی ،نقش مدیر اجرایی

انجمن رسمی مالیه و حسابداری عمومی )(CIPFA

ارشد ) (CEOبخش عمومی ،حسابرسی عمومی ،گزارشگری مالی
بخشعمومی ،سنجههای ضدتقلب

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی ) (IPSASBاستانداردگذاری و نگهداری استانداردها
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )(OECD

حسابداری و اطمینانبخشی بخشعمومی.
یافتههــا بهما خواهــد گفت که آیــا اســتانداردهای موجود

استانداردگذاری و تفاوتهای مضمونی

حسابرسی سبک زندگی ،رویکرد حوزه گزارشگری ،و تعاریف
و الزامات قانونی متمایز؛

نیازهای پیشــرفت حرفهای حســابداران و حسابرسان بخش

• محیط سیاسی و سیاست عمومی و تاثیر آن بر حرفه حسابداری ،حسابرسی

عمومی را براورده میکند یا آنها نیاز به توســعه بیشــتر دارند.

و اطمینانبخشی بخشعمومی (محیط همراه با مقررات الزامآور).

این ممکن است شامل موارد زیر باشد:

کارگروه یادشــده طی ماههای آینده به توسعه ادراک خود از

• اصالح عرصههای صالحیت در استانداردهای بینالمللی

محیط حسابداری ،حسابرسی و اطمینانبخشی بخشعمومی

آموزش حسابداری یا پیامدهای یادگیری؛

ادامه خواهد داد ،که شــامل بررسی چگونگی ایجاد پیوندهای

• اضافهکردن عرصههای صالحیت جدید ،پیامدهای یادگیری

رســمیتر با ســازمانهای ذینفع اصلی اســت .بهطور خاص،

یا مطالب توضیحی به استانداردهای بینالمللی آموزش

برخــاف نحــوه برخــورد اســتانداردهای بینالمللی آموزش

حسابداری کنونی؛

حس��ابداری بــا این نیازهــا در مفهــوم حرفهای ،چشــمانداز

• توسعه استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری کامل جدید؛ یا

گســتردهتر عرصه حسابداری ،حسابرســی و اطمینانبخشی

پشتیبان استقرار.
• ارائه رهنمود اضافی از طریق مطالب
ِ

بخشعمومی و نیازهای خــاص آن را درنظر خواهیم گرفت.

در حالیکه صحبتهای اولیه تا حد زیادی جمعآوری اطالعات

انتظار مــیرود این پروژه منجر به رهنمــود غیرالزامآور برای

بوده اســت ،کارگروه در تالش اســت تا درک ذینفعان از ماهیت

ذینفعان ،برای پیشرفت حرفهای مقدماتی حسابداران حرفهای

متمایز حســابداری بخشعمومی و الزامــات دانش و مهارتهای

بخشعمومی شود.

مرتبط با آن (بهعنوان چیزی متمایز از الزامات گســتردهتر بازار،
فعالیتهای کســبوکار و سایر عرصههای غیرآموزشی توسعه) را
درک کند .جــدا از عرصههای درخورتوجه ارائــه خدمات (مانند
یافتههای اولیه سه منطقه اصلی تمایز را نشان میدهد.
• رویکردهای متمایز و متفاوت به رویههای گزارشگری مالی
در بخشعمومی؛
• رویکردهای مختلف به حسابرسی و اطمینانبخشی
بخشعمومی شامل حسابرسی عملکرد و عرضه خدمات،

• Adrian Pulham, Accounting Education and Public
Financial Management, IAESB Technical Advisor,
August 2018

• دکتر آدریان پالهام ) (Dr. Adrian Pulhamمشاور فنی ) (TAهیئت

استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری است و بهعنوان مدیر اجرایی
آموزش ) (EDEو عضو انجمن رســمی مالیه و حســابداری عمومی

) (CIPFAتا ســال  2016خدمت کرده اســت .وی از زمان تاســیس مرکز
مدیریت عمومی ) ،(PMCخدمات مشــاوره و پشتیبانی در مورد مدیریت
مالی عمومی و برای گستره وسیعی از صاحبکاران جهان ارائه کرده است.
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ظرفیتسازی و تغییر از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی)،

منبع:
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حفظ تناسب توسعه حرفهای مقدماتی
در دنیای در حال تغییر

ارزش مطالب پشتیبان استقرار

تجربه استقرار استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری ) (IESدر کشورها و مناطق مختلف ،بخشی بهدلیل قوانین
و سایر تفاوتهای حوزههای گزارشگری ،متفاوت است .هیئت استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری )(IAESB

بهعنوان بخشی از وظایف خود ،مطالب پشتیبان استقرار 1گوناگونی تهیه میکند تا رهنمودهای کاربردی در حوزههای مختلف
گزارشگری فراهم کند و به استقرار موفق استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری کمک برساند .مطالب پشتیبان استقرار،
رهنمودهای اساسی در استقرار استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری ارائه میدهد.
استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری و مطالب پشتیبان استقرار مربوط به آن را میتوان بهطور کلی در دو گروه طبقهبندی کرد:
توسعه حرفهای مقدماتی ) -(IPDآموزش حسابداری حرفهای ،تجربه حرفهای ،و ارزشیابی -و توسعه حرفهای مستمر ).(CPD
بر خالف توسعه حرفهای مستمر ،که در آن گردانندگان اصلی سازمانهای حسابداری حرفهای هستند ،توسعه حرفهای مقدماتی
میتواند نقشآفرینان و ذینفعان دیگری را درگیر کند ،شامل سازمانهای دولتی و دانشگاهها .برای مثال ،در کنیا ) (Kenyaتوسعه
حرفهای مقدماتی برای حســابداران حرفهای تازهکار از سوی هیئت ملی آزمون حسابداران و دبیران کنیا ) (KASNEBانجام
میشود ،که یک شــرکت ایالتی است ،در حالیکه توسعه حرفهای مستمر از سوی انجمن حسابداران رسمی کنیا )،(ICPAK
عضو فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACارائه میشود.
اختیارات هر دو مرجع ،طبق قانون حسابداران در قوانین کنیا داده شده است .طبق قانون ،وظیفه هیئت ملی آزمون حسابداران
شماره  109مهر و آبان 1399

و دبیران کنیا شامل تهیه برنامه درســی برای آموزش حسابداری حرفهای ،مدیریت آزمونها و اعتباربخشی موسسههای آموزشی
اســت .در انجام این وظیفه ،هیئت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیا با انجمن حسابداران رسمی کنیا و سایر ذینفعان مشورت
میکند .بهعنوان یک الزام قانونی ،انجمن حســابداران رسمی کنیا در شورای هیئت ملی آزمون حسابداران و دبیران کنیا عضویت
دارد و هیئت ملی آزمون حسابداران و دبیران کنیا در شورای انجمن حسابداران رسمی کنیا نماینده دارد.
محیطهای مختلف عملیاتی و گزارشگری ،ارائهدهندگان توسعه حرفهای مقدماتی را در معرض چالشهای احتمالی استقرار قرار
میدهد .بهعنوان مثال ،در منطقه آفریقای شرقی ) ،(East Africanچالشهای استقرار فرایند توسعه حرفهای مقدماتی شامل
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موارد زیر است:

برنامههای آموزش حســابداری حرفهای ،تعیین میکند.

• تفاوت در سامانههای آموزش؛

استاندارد بینالمللی آموزش حسابداری  1مستلزم پذیرش تنها

• عرصههای نوپدید صالحیت مورد انتظار از حسابداران

افرادی است که شــانس منطقی بهپایانرساندن موفقیتآمیز

حرفهای ،ازجمله فناوری اطالعات و ارتباطات و حسابداری

برنامه آموزش حســابداری حرفهای را دارند ،در حالیکه موانع

بخش عمومی؛

بیش از اندازه برای ورود تدوین نمیکند.

• پیچیدگیهای یگانه اخالقی ؛ و
• الزامات تجربه حرفهای.
بــرای رفع این چالشــها ،هیئت ملی آزمون حســابداران و

پس از بررسی عمده برنامههای درسی ،هیئت ملی آزمون حسابداران
و دبیــران کنیا بهطور خاص به ســه نشــریه پشــتیبان اســتقرار هیئت
استانداردهای بینالمللی آموزش حســابداری  1بهعنوان رهنمودی در

دبیران کنیا به مطالب پشــتیبان اســتقرار مختلف که بهوسیله

تعیین الزامات ورود مناسب برای هر کشور عضو استناد کرد:

هیئت اســتانداردهای بینالمللی آموزش حســابداری 1منتشر

• مقاله رهنمودی بر استاندارد بینالمللی آموزش حسابداری

شده است ،استناد میکند.

(IES 1) 1؛

یکــی از عرصههایی کــه مطالب پشــتیبان در آن از اهمیت

• چشماندازی بر استاندارد بینالمللی آموزش حسابداری 1؛ و

ویــژهای برخوردار بوده اســت ،ایجاد الزامــات ورود به برنامه

• مثالهای تشریحی ) (IEبرای استاندارد بینالمللی آموزش حسابداری .1

حسابداران رسمی عمومی کنیا ) (KCPAاست .هیئت ملی
آزمون حسابداران و دبیران کنیا ،حســابداران حرفهای تازهکار

پشــتیبان اســتقرار به هیئت ملــی آزمون
این ســه ســند
ِ

حســابداران و دبیران کنیا در شناسایی عوامل مرتبط و موثر بر

از جامعــه آفریقای شــرقی -بورونئــی ) ،(Burundiرواندا

موفقیــت برنامه آموزش و نرخ تکمیل برنامه برای هر کشــور

) ،(Rwandaتانزانیــا ) ،(Tanzaniaاوگاندا ) (Ugandaو

کمــک کردهاند .بهعنوان مثال ،تحلیل نــرخ تکمیل برنامه بر

ســودان جنوبی ) -(South Sudanرا میپذیرد ،که سیستم

اساس مسیرهای ورودی ،به شناسایی الزامات ورود کمک کرد

آموزشی متوسطه در این منطقه با کنیا متفاوت است.

که برای کاملکردن برنامه بهترین ضمانت است .افزونبراین،
وجود مدارک بخشبندیشــده در برنامه آموزش حسابداری،
مسیرهای مختلف خروج را ممکن میسازد ،که به هیئت ملی

تجربه استقرار
استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری
در کشورها و مناطق مختلف
متفاوت است

آزمون حســابداران و دبیران کنیا امکان داد کــه الزامات ورود
انعطافپذیر را بــهکار گیرد .عالوهبرایــن ،هیئت ملی آزمون
حسابداران و دبیران کنیا توانست مشخص کند که کدام سطوح
برنامه به یادگیری مدرســهای نیاز داشــت تــا بهاتکای تجربه
قبلی ،نرخ تکمیل را ارتقا دهد.
اسناد پشــتیبان اســتقرار همچنین به راهبرد اطالعرسانی
هیئــت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیــا در مورد برنامه
هزینه ،محتوا ،سطح ،روشهای ارزیابی ،نقاط خروج و الزامات

هیئت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیا در مشــورت با

مربوط به منابع میپردازد .الزامات ورود تعیینشــده بهوسیله

انجمن حســابداران رســمی کنیا ،مناســبترین الزامات ورود

هیئت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیــا رهنمودی مفید

برای هریک از کشــورها را مطابق با اســتاندارد بینالمللی

برای سایر نهادهای آزمون در آفریقای شرقی فراهم ساخت.

آموزش حســابداری (IES 1) 1با عنوان الزامات ورود به

کل ســامانه آموزشــی کنیا ،ازجمله مقاطع ابتدایی ،عالی،

شماره  109مهر و آبان 1399

آموزشــی بازنگریشــده کمک کرد ،که به مســائل مربوط به
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بــرای هیئت ملــی آزمون حســابداران و دبیران کنیــا ،و دیگر

وجود مدارک
بخشبندیشده
در برنامه آموزش حسابداری
مسیرهای مختلف خروج را
ممکن میسازد

سازمانهای حســابداری در منطقه چالشبرانگیز است ،ارزیابی
پیامدهــای یادگیری بــرای اســتاندارد بینالمللی آموزش
حسابداری  (IES 4) 4با عنوان توسعه حرفهای مقدماتی-
ارزشــهای حرفهای ،اخالق و نگرشــها 3اســت .هیئت
استانداردهای بینالمللی آموزش حســابداری مطالب پشتیبان
اســتقرار برای اســتاندارد بینالمللی آموزش حسابداری  4تهیه
کرده اســت ،شــامل جعبهابزار آموزش اخالق 4و راهنماهای
مطالعــه تصویری ،اما بــه نیاز به مطالب بیشــتر بــا تمرکز بر
مثالهایی درباره بهروشــها در سنجش پیامدهای یادگیری برای
استاندارد بینالمللی آموزش حسابداری  ،4نیز اشاره کرده است.
اسناد پشتیبان اســتقرار که هیئت ملی آزمون حسابداران و

حرفهای و دانشــگاهی ،در ســال  2017از ســامانه متمرکز بر

دبیران کنیا اســتفاده کرده است ،تنها نمونه کوچکی از مطالب

محتوا به ســامانه متمرکز بر شایستگی ،با تمرکز بر پیامدهای

منتشرشده توســط هیئت اســتانداردهای بینالمللی آموزش

یادگیری تغییر یافت .انتظار میرود این تغییر در سطح منطقه

حســابداری اســت که به اســتقرار اســتانداردهای بینالمللی

و فراتر از آن رواج پیدا کند.

آموزش حســابداری برای توســعه حرفهای مقدماتی و توسعه

در پیشبینی این تغییر ،هیئت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیا

حرفهای مستمر میپردازد .این مطالب هنگام انتقال به رویکرد

ســامانه مبتنی بر پیامدهــای یادگیری را بهکار گرفت که بر دســتیابی به

پیامدهای یادگیری یا ایجاد ســایر تغییرات و بهروزرسانیها در

پیامدهای یادگیری خاص برای هر برگــه آزمون درقالب برنامه آموزش

آموزش حسابداری ،برای همه سازمانها و واحدهای اجراکننده

حسابداری حرفهای تاکید میکند .پیامدهای یادگیری خاص با پیامدهای

توسعه حرفهای مقدماتی مفید خواهد بود.

یادگیری کــه بــرای مهارتهای فنــی ،مهارتهای حرفهای ،ارزشــهای
حرفهای ،اخالق و نگرش که درقالب اســتانداردهای بینالمللی آموزش

پانوشتها:

حسابداری تعریف شــدهاند ،همسو شده است .دســتیابی به پیامدهای

2- IAESB’s Guiding Principles for Implementing a

یادگیری از طریق ترکیبی از آزمونها و تجربه حرفهای ارزیابی شد.
اگرچ��ه اس��تانداردهای بینالملل��ی آم��وزش حسـ�ابداری

Learning Outcomes Approach
3- Initial Professional Development- Professional Values, Ethics and Attitudes

بازنگریشــده ،برای زمینههای خاص صالحیت تهیه شــده

4- Ethics Education Toolkits

اســت ،و اصول راهنمای هیئت استانداردهای بینالمللی
آموزش حســابداری برای اســتقرار رویکرد پیامدهای
شماره  109مهر و آبان 1399

یادگیری 2کمکهــای بنیادی فراهــم کرده اســت ،انتقال به
رویکــرد پیامدهای یادگیری چالشــهای ذاتی در بر داشــت.
درسهای آموختهشــده هیئت ملی آزمون حسابداران و دبیران
کنیا با ســازمانهای حســابداری حرفه ای منطقهای بهاشتراک
گذاشته شده است.
عرصهای که بر اســاس بازخوردهای غیررسمی ،همچنان

1- Implementation Support Material

منبع:

• Isaac Njuguna, Maintaining the Relevance of Initial
Professional Development in a Changing World,
IAESB, Personal Perspective Series, May 2018

• ایــزاک انجوگانــا ) (Isaac Njugunaعضــو هیئت اســتانداردهای

بینالمللی آموزش حسابداری و مدیر آزمونهای هیئت ملی آزمون حسابداران

و دبیــران کنیا و همچنین عضو انجمن حســابداران رســمی کنیا و انجمن
سرمایهگذاران رسمی و تحلیلگران مالی کنیا ) (ICIFAKاست.
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عواملی که بیشترین تاثیر را بر استخدام استعدادها دارند

محیطکاری
دیوانساالری
فرصتهای شغلی
پرداخت حقوق بخشعمومی دربرابر بخشخصوصی
پیشنهاد پیشرفت
انعطاف شغل
دسترسی به فناوری
مسایل مالی ،کاهش بودجه
تغییر محل
مسایل سیاسی
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• CIPFA, Talent Management in Government Finance: Finance Ministers Colloquium Survey Analysis,

شماره  109مهر و آبان 1399

منبع:

70

شکلگیری حرفه ازطریق آموزش
حسابداری؛ رویکرد اندونزیایی

تاریخچه حسابداری در اندونزی را میتوان از سال  1957دنبال کرد ،زمانی که انجمن حسابداران خبره اندونزی )(IAI

تشکیل شد .این انجمن یکی از سازمانهای حرفهای برجسته حسابداری در اندونزی و همچنین عضو موسس فدراسیون
بینالمللی حسابداران ) (IFACو فدراسیون حسابداران آسه آن ) (AFAزیرمجموعه انجمن کشورهای جنوب شرق
آسیا ) (ASEANاست.

اندونزی نقش مهمی در توسعه حسابداری در منطقه و جهان ایفا میکند .فدراسیون بینالمللی حسابداران به عنوان صدای جهانی
حسابداران ،اندونزی را بهعنوان ذینفع اصلی و بازیگر راهبردی در منطقه جنوب شرق آسیا بهرسمیت شناخته است .سه رئیس اخیر
فدراسیون بینالمللی حسابداران از اندونزی دیدار کردهاند و دیدگاههای خود را درباره توسعه جهانی حسابداری به اشتراک گذاشتهاند.
براساس اطالعات وزارت آموزش عالی و پژوهش اندونزی و بانک جهانی:
• تعداد دانشجویان حسابداری در اندونزی به  265498نفر رسیده است.
• دانشجویان حسابداری در  589موسسه آموزش عالی تحصیل میکنند و توسط  6654مدرس حسابداری آموزش داده میشوند.
• در اندونزی ساالنه بیش از  35000نفر در رشته حسابداری فارغالتحصیل میشوند؛ و
• اندونزی در میان کشورهای جنوب شرق آسیا نزدیک به  45درصد از کل فارغالتحصیالن در منطقه را دارا است.
این رشــد مستمر در تعداد فارغالتحصیالن حسابداری فرصتهای عالی برای کســب صالحیت حسابدار خبره که توسط انجمن
شماره  109مهر و آبان 1399

حســابداران خبره اندونزی اعطا میشــود ،فراهم میکند .صالحیت حســابدار خبره از طرف انجمن حســابداران خبره اندونزی،
بزرگترین صالحیت برای حســابداران حرفهای در اندونزی است .این انجمن در حال حاضر  20162عضو حسابدار خبره و 6650
عضو پیوســته دارد .اعضای این انجمن را حسابرسان ،حسابداران شاغل در کسبوکار ،افراد دانشگاهی ،حسابداران امور مالیاتی
و حسابداران بخش عمومی تشکیل میدهند.
تقاضای زیادی برای حســابداران حرفهای واجد صالحیت در اندونزی وجود دارد ،که اقتصاد این کشــور یکی از سریعترینها در
زمینه رشــد و همچنین جزو بزرگترین اقتصادها در منطقه اســت .با تکیه بر روند جهانیســازی و پیشــرفتهای فناوری ،افزایش
مهارتهای حســابداران حرفهای از طریق پیشرفت حرفهای مســتمر ،حوزه اصلی تمرکز انجمن حسابداران خبره است .بهمنظور
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کمــک به تقویت این اولویت ،یکی از اهداف راهبردی انجمن

گردهمایی گنجانده شده است.

حســابداران خبره اندونزی ،اســتقرار کامل اســتانداردهای

انجمــن حســابداران خبــره اندونــزی بهمنظور اســتقرار

بینالمللی آموزش حسابداری ) (IESدر موسسههای عالی

اســتانداردهای بینالمللــی آمــوزش حســابداری  3 ،2و ،4

آموزشی در این کشور بوده است.

بهعنوان بخشــی از کارگاهها و گردهماییهای برنامه آموزشی،

در سال  ،2016دو کارگروه بهمنظور ترسیم و یکپارچهسازی

مشارکتهایی با شرکتها و دانشگاهها انجام داده است:

استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری در برنامه آموزش
حسابداری تشکیل شد .این برنامه آموزش پیشرفته با حمایت
وزارت آمــوزش عالــی و پژوهش اندونــزی ،وزارت دارایی و

سازمانهای حسابداری حرفهای

اجرا شــد .بیش از  1000شرکتکننده از بیش از  320موسسه

برای استقرار موفق استانداردها

بانک جهانی و از طریق  12کارگاه آموزشی در سراسر اندونزی
آموزش عالی در این کارگاههای آموزشی شرکت کردند.
اکنون ،برنامه آموزشی بازنگریشــده حاصل از این اقدام،
اطمینان میدهد که شایســتگیهای مبتنی بر اســتانداردهای
بینالمللی آموزش حسابداری برای حسابداران حرفهای تازهکار

باید با سایر ذینفعان آموزش
همکاری نزدیکی داشته باشند

در برنامه یادگیری هر یک از دانشــجویان گنجانده شده است.
این برنامه بهعنوان یک مبنا ،به بهترشدن حرفه حسابداری در
سراسر اندونزی کمک میکند.
در نتیجــه این تالشــها ،برخی از موسســات آموزش عالی

• شراکت با شرکتها ،کاراموزی و خدمات مربی را برای آندسته

اندونــزی ،اســتانداردهای بینالمللی آموزش حســابداری را

از حسابداران حرفهای تازهکار فراهم میآورد که در آزمونهای

بهطور کامل در برنامه آموزشی حسابداری خود ادغام کردهاند.

حسابدار خبره پذیرفته شدهاند ،اما باید برای کسب دستکم

درهمانحال ،دیگر موسسات ،تاحدودی بهدلیل وجود برخی

سهسال تجربه کاری موردنیاز ،در یک برنامه ساختارمند

چالشــهای گســترده جغرافیایی و منابع تاثیرگذار بر موسسات

آموزش به کمک مربی ثبتنام کنند .این نواوری در مشارکت،

آموزش عالی ،بهتدریج اقدام به این کار میکنند.

یکی از منابع مهم انجمن حسابداران خبره اندونزی در کمک

ایجاد انگیزه بیشــتر بهمنظور امکان اســتقرار استانداردهای

به رفع نیاز به توسعه مهارتها ازطریق تجربه عملی حسابداران

حســابداری صــورت گرفته اســت .ایــن گردهمایی هرســال

• مشارکت دانشگاهها برای هر دو طرف سودمند است ،زیرا

بهمیزبانی انجمن حســابداران خبره اندونزی برگزار میشــود،

دانشگاهها در جریان تازهترین مطالب درخصوص پیشرفتهای

این رویداد ،پژوهشگران ،اســتادان ،دانشجویان و حسابداران

جدید در زمینه صالحیتهای حرفهای حسابداری و مهارتهای

حرفهای را از سراســر اندونزی گرد هم مــیآورد تا درخصوص

ضروری حسابداران حرفهای قرار میگیرند و همچنین فرصتی

تازهترین روندهــای تاثیرگذار بر حرفه حســابداری و همچنین

برای گردهمآوردن افراد دانشگاهی و شاغالن فراهم میشود.

تمرکز بر اســتانداردهای بینالمللی آموزش حســابداری گفتگو

دانشجویان هم میتوانند در انجمن حسابداران خبره اندونزی

کنند .بهطور متوسط  800شرکتکننده از بیش از  450دانشگاه

عضو شوند .انجمن حســابداران خبره اندونزی برای حمایت و

از سراســر اندونزی به این رویداد ســاالنه ملحق میشوند .در

تشــویق دانشــجویان حســابداری اندونزی ،از ســال ،2017

چهار ســال گذشته ،موضوع اســتانداردهای بینالمللی آموزش

میزبان رویدادی ســاالنه با عنوان جشــنواره حسابدار حرفهای

حسابداری بهعنــوان یکی از موضوعهای مهم در دستورکار این

تازهکار شــده است .جشنواره حسابدار حرفهای تازهکار ،بخشی

شماره  109مهر و آبان 1399

بینالمللــی آمــوزش حســابداری ،از طریــق گردهمایی ملی

حرفهای تازهکار است.
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حرفه حســابداری و دانشــجویان حســابداری اندونزی برقرار

باید بتوانیم
حسابداران حرفهای تازهکار
جوان و خالق را
بهکارگیریم تا
بهتقویت و ایجاد
حرفه حسابداری
کمک کنیم

شود؛ پیوندی که میتواند به انگیزش نسلهای آینده حسابداران
حرفــهای تازهکار کمک کند .این موضوع بســیار اهمیت دارد،
بهگونهای که بهعنوان یک حرفه و بهعنوان یک کشور میتواند
حســابداران حرفهای تــازهکار ،جوان و خــاق را بهکارگیرد تا
نهتنها بهتقویت و ایجاد حرفه حســابداری کمک کند ،بلکه در
رشد اقتصادی کشور هم مشارکت داشته باشد.
بر اســاس تالشــهایی کــه بهتازگــی انجام شــده ،انجمن
حســابداران خبــره اندونزی بهطور مســتمر در تــاش برای
یکپارچهسازی اســتانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری
خواهد بــود ،هرچندکه نیازمند منابع فراوان و تالش ســخت
باشد.مزایا برای حرفه حســابداری آشکار است .افزونبراین،
انجمن عقیده دارد که ســازمانهای حســابداری حرفهای برای
اســتقرار موفق اســتانداردها باید با ســایر ذینفعــان آموزش

از آرمان انجمن حسابداران خبره اندونزی در برقراری همکاری

همکاری نزدیکی داشــته باشــند .موسســات آمــوزش عالی

متقابل سودمند و قوی میان حرفه ،صنعت و دانشجویان رشته

باید زیرســاختهایی شامل سخنرانان ،دانشــجویان ،فرایندها

حسابداری از دانشگاههای سراسر اندونزی است .این جشنواره،

و ســامانهها ایجاد کنند و ســازمانهای حســابداری حرفهای با

بزرگترین جشنواره ساالنه دانشجویان حسابداری است و بیش

دانش ،تخصــص ،بینــش و تعامالت خود در توســعه حرفه

از  600حسابدار تازهکار جوان از سراسر دانشگاههای این کشور

حسابداری درسطح منطقه و جهان همکاری کنند.

در آن شــرکت میکنند .این جشنواره همچنین فرصتی را برای

انجمن حسابداران اندونزی براساس فعالیتهایی که بهتازگی

گوشدادن به حســابداران حرفهای برجســته از صنایع مختلف

و بهطور مستمر برای یکپارچهسازی استانداردهای بینالمللی

فراهم میآورد که میتوانند دیدگاههای خود را برای نســلهای

آموزش حســابداری انجام شده اســت ،انتظار دارد با توجه به

آینده حسابداران بهاشتراک بگذارند.

اینکه حســابداران حرفهای بیشــتری به این حرفه ورود پیدا

فعالیتهای جشنواره حســابدار حرفهای تازهکار شامل موارد

میکنند ،این حســابداران بــرای رقابت در ســطح بینالمللی

شماره  109مهر و آبان 1399

زیر است:

آمادگی بیشتری داشته باشــند و بهتقویت اقتصاد کشور کمک

• قهرمانی حسابداران حرفهای تازهکار در رقابتهای حسابداری،

کنند.در پایان ،برای انجمن حسابداران خبره اندونزی بهعنوان

مالی و کسبوکار؛

یک صالحیت شناختهشــده در سطح بینالمللی ،اهمیت دارد

• رقابت گروهی برای بهترین مقاله حسابداری حرفهای تازهکار؛

که همچنان از شایستگیهای استانداردهای بینالمللی آموزش

• جایزه ملی حسابدار حرفهای تازهکار -رقابت فردی برای

حسابداری در تقویت حسابداری و امور مالی در عصر دیجیتال

انتخاب بهترین دانشجوی حسابداری؛

استفاده کند.

• نمایشگاه حرفهای؛
• نشست انگیزشی؛
• آزمون بورسیه تحصیلی حسابداران رسمی اندونزی؛
• نمایشگاه کسبوکارهای نوپا.
انجمن حســابداران اندونزی با برپایی جشنواره حسابداران
حرفهای تــازهکار امید دارد که پیوند متقابل ســودمندی میان

منبع:

• L. Gani and S. Utama, Building the Profession

through Accountancy Education; An Indonesian
Perspective, IFAC, Aug. 2019
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منبع:
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انجمن حسابداران خبرهورسمی

گواهینامه استانداردهای
بینالمللی حسابداری
بخشعمومی)(IPSAS
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فعالیتهای انجمن حسابداران خبرهورسمی در بخشعمومی

برای رهبرانمالی آینده بخشعمومی ،انجمن حسابداران خبرهورسمی شریکی برای انتخاب شما است .گواهینامههای انجمن،
بهطور مستقیم به نیازهای اکنون و آینده بخشعمومی پاسخ میدهد.
انجمن میداند که تعالی خدماتعمومی و کا ِر ارزشمند در اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه در سراسر جهان اهمیت دارد.

بههمیندلیل ،منابع انجمن از مسیرشــغلی متخصصان امورمالی پشــتیبانی میکند و آنها را به شــرکای تجاری بسیار ارزشمند با
مهارتهای حرفهای قوی تبدیل میکند.
از آنجا که انجمن جهانی اســت ،میتواند پشــتیبانی خود را در سطح محلی ســازگار کند تا تخصص یگانهای را که با همکاری
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شــرکای بزرگ -از دولتها گرفته تا سازمانهای اهداکننده و سایر

آیپــیاسایاس ) ،(Cert IPSASبهطــور خــاص برای

کشورها -کســب کرده است ،بهاشــتراک بگذارد .و تحقیقات

کمک به مخاطبان در مقابله با چالشهای استقرار استانداردهای

انجمن در رهبری بازار که نشــانه پیشــرفتهای آینده است ،به

بینالمللی حسابداری بخشعمومی تهیه شده است:

مخاطبان کمــک میکند تا پیشبینی کنند که چگونه امورمالی

• بررسی الزامات اساسی استانداردهای بینالمللی حسابداری

در بخشعمومی تغییر میکند.

بخشعمومی برمبنای تعهدی ،بهصورت استانداردبهاستاندارد،

انجمن ،مخاطبان را برای ارائه مدیریتمالیعمومی عالی و

درجهت منافع تهیهکنندگان ،حسابرسان و استفادهکنندگان از

توسعه حسابداران بخشعمومی راهبردی و آیندهنگر که جهان

صورتهایمالی؛

به آنها نیاز دارد ،آماده میکند.

• ارائه رهنمود در مورد چگونگی استفاده از استانداردهای

انجمن بههمراه  64000عضو و دانشجوی خود که در بخشعمومی

بینالمللی حسابداری بخشعمومی در عمل ،بهکمک

در سراســر جهان کار میکنند ،از کســبوکار دولت حمایت اخالقی

بررسیهای موردی ،تمرینات تعاملی ،و پرسشهای تکوینی؛

کرده و جوامع قویتری را در سراسر جهان میسازند.

• توضیح تفاوت بین استانداردهای بینالمللی حسابداری

حســابداری
مشــارکتهای انجمــن در تاســیس حرفه
ِ

خودپایدا ِر ملی در بسیاری از کشــورهای جهان ازجمله:

بوتســوانا ) ،(Botswanaکامبوج )،(Cambodia

اتیوپــی ) ،(Ethiopiaلســوتو )،(Lesotho
موریس ) ،(Mauritiusســوازیلند )،(Swaziland

اوگانــدا ) ،(Ugandaویتنــام ) (Vietnamو زامبیا
) (Swazilandنقش اساسی داشته است .در حال حاضر
بیــش از  640کارفرمــای تاییدشــده در بخشعمومی از

سراسر جهان برای انجمن وجود دارد.

گواهینامــه انجمن حســابداران خبرهورســمی در

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی
چیست؟

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی برای

بخشعمومی برمبنای نقدی و استانداردهای بینالمللی
حسابداری بخشعمومی برمبنای تعهدی؛
• ارائه نمای کلی از نحوه استفاده از استانداردهای بینالمللی
حسابداری بخشعمومی در سراسر جهان؛
• توضیح عملکرد هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
بخشعمومی و چگونگی تهیه این استانداردها.

مزایای گواهینامه انجمن حسابداران خبرهورسمی در
استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

گواهینامههای انجمن ،متخصصینمالی را که در بخشعمومی
کار میکنند ،یا مایل به کار در بخشعمومی هستند ،به
مهارتهای گزارشگریمالی قویتر و مرتبطتر مجهز میکند.
برنامه درسی جامع :الزامات بنیادی استانداردهای بینالمللی
حسابداری

بخشعمومی

برمبنای

تعهدی

بهصورت

بخشعمومی در سراسر جهان ایجاد شده است .این

و استفادهکنندگان از صورتهایمالی ،آموزش داده میشود.

استانداردها که از سوی هیئت استانداردهای بینالمللی

این برنامه همچنین رهنمود در مورد نحوه استفاده از

حسابداری بخشعمومی منتشر شده است ،استانداردهای

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی در

با مبنای نقدی و استانداردهای تعهدی است که برای تهیه

عمل ،بهکمک پرسشها ،مطالعهموردی و تمریناتتعاملی

صورتهایمالی با مقاصدعمومی از سوی دولتها و سایر

و توضیح تفاوت بین استانداردهای بینالمللی حسابداری

نهادهای بخشعمومی در سراسر جهان استفاده میشود.

بخشعمومی برمبنای نقدی و استانداردهای بینالمللی

گواهینامه انجمن حسابداران خبرهورسمی در استانداردهای

حسابداری بخشعمومی برمبنای اقالم تعهدی ارایه میکند.

بینالمللــی حســابداری بخشعمومــی -معروف به ســرت

نکات اساسی دانشمالی بخشعمومی :این بخش ،منبعی
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افزایش کیفیت ،سازگاری و شفافیت گزارشگری مالی

استانداردبهاستاندارد ،و درجهت منافع تهیهکنندگان ،حسابرسان
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عالی از دانش و اصول اساسی استانداردهای بینالمللی

• کارفرمایان و کارمندان بخشعمومی در سطح جهانی؛

حسابداری بخشعمومی است که متخصصان امورمالی را

• حسابداران شاغل یا مایل بهکار در بخشعمومی؛

برای بازاری که بهطورفزاینده درحال جهانیشدن است آماده

• ارائهدهندگان خدمات آموزشی؛

میکند .آنها را در تحوالت بینالمللی پیش میبرد و بهآنها

• دولتهای ملی و محلی؛

نشان میدهد که چگونه میتوانند این دانش و اصول را در

• سیاستگذاران متخصص در بخشعمومی؛

سازمان خود بهکار بگیرند.

• اهداکنندگان بینالمللی.

تحول مداوم :این دوره برای بازتاب تغییرات در قوانین

اگر کارمندان شما از قبل دارای صالحیت حسابداری حرفهای

انتظامبخشی بهروزرسانی میشود .هرگونه تغییری که

هســتند ،این گواهینامه میتواند منبع ارزشــمندی برای توسعه

هر سال در تاریخ  1سپتامبر یا قبل از آن انجام شود ،در

حرفهای مســتمر ) (CPDباشــد -کــه فرصتی بــرای تکمیل

گواهینامه استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

شایســتگیهای موجود با دانش فنی و مهارتهای خاص در زمینه

ارزیابی میشود و از اوایل ژانویه تا  31دسامبر سال بعد در

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی فراهم میکند.

یادداشتهای همراه قرار میگیرد .مطالب بهروز شده گواهینامه

اگر کارمندان شما از صالحیت حسابداری حرفهای برخوردار

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی هرسال

نیســتند ،این گواهینامــه بهآنها فرصت میدهد تا نســبت به

در تاریخ  1آوریل در مرکز اطالعرسانی انجمن حسابداران

دانش و مهارت خود در اســتانداردهای بینالمللی حسابداری

خبرهورسمی منتشر میشود.

بخشعمومی ،صالحیت رسمی کسب کنند.

یادگیری انعطافپذیر :این مدرک بهطورکامل انعطافپذیر و
برخط است و میتواند در هر زمان و هر مکان در دسترس

داشتن زمینه تحصیلی یا شغلی در گزارشگریمالی ،پیش از
شروع این برنامه سودمند است.

باشد -یا بهعنوان بخشی از یک برنامه آموزشی ترکیبی ارائه
شود و راهحلی مناسب و کارامد برای تامین نیازهای آموزشی
سازمانها فراهم میکند.

چگونه کار میکند؟

گواهینامه استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

این دوره مناسب کیست؟

شامل یک دوره برخط و یک آزمون است.
دوره برخط شامل کلیه مطالب تحصیلی مورد نیاز کارمندان
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گواهینامه استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ،اگر

اســت ،اگرچه داوطلبان از داشــتن نســخهای از کتاب جیبی

سازمان شما از استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

بیانیههــای بینالمللی حســابداری بخشعمومی که توســط

استفاده میکند یا قصد استقرار آن را دارد ،یا اگر کارمندان شما

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

با صاحبکارانی کار میکنند که از استانداردهای بینالمللی

) (IPSASBمنتشر شده است ،سود خواهند برد .کتاب جیبی

حسابداری بخشعمومی استفاده میکنند یا قصد استفاده از آن را

را میتوانیــد در مرکــز اطال عرســانی اینترنتی ایفک

دارند ،به متخصصان امورمالی شما مربوط میشود.

) (www.ifac.orgپیدا کنید.

ایــن گواهینامــه بــرای کمــک بــه کارمندانــی با ســابقه

اگر کارمندان شــما درحالحاضر از استانداردهای بینالمللی

گزارشــگریمالی ،برای پاســخگویی به چالشــهای استقرار

حســابداری بخشعمومی در محلکار خود استفاده میکنند و

اســتانداردهای بینالمللی حســابداری بخشعمومی ،تامین

میخواهند به مهارتهای خود رسمیت ببخشند ،میتوانند تنها

دانش عملی و مقدماتی از این اســتانداردها ،و نحوه تفســیر و

متقاضی ارزیابــی برخط گواهینامه اســتانداردهای بینالمللی

کاربرد آنها ،دوره کاملی است.

حســابداری بخشعمومی شــوند .اگر آنها بــه گواهینامه نیاز

این گواهینامه برای موارد زیر آماده شده است:

ندارنــد ،اما خواهــان دانش اضافــی در این زمینه هســتند،
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میتوانند فقط دوره را انتخاب کنند.
داوطلبان میتوانند در هر زمان بهصورت برخط اقدام کنند.

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 3
) (IPSAS 3با عنوان «رویههایحسابداری ،تغییر در براورد

پس از ثبتنــام ،بهمدت دوازده ماه بــه دوره برخط و ارزیابی

حسابداری و اشتباهات»؛

دسترســی خواهند داشــت .بهطــور معمــول ،داوطلب برای

عملکردمالی

گذراندن دوره باید  20ساعت وقت بگذارد.

فراهمکردن درک نسبت به:

تحصیــل بــرای گواهینامه دیگــر بهعنوان عضــو انجمن

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی

حسابداران خبره و رسمی ،میتواند در توسعه حرفهای مستمر

 (IPSAS 23) 23با عنوان «درامد حاصل از معامالت

داوطلبین بهحساب گرفته شود.

غیرمبادلهای»؛

گواهینامــه ،بــا یک آزمــون یکســاعتی با پرسشــهای

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 9

چندگزینــهای ارزیابــی میشــود 25 .پرســش چندگزینهای

) (IPSAS 9با عنوان «درامد حاصل از معامالت مبادلهای»؛

براساس برنامه درسی وجود دارد .داوطلب باید به  13پرسش

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 11

بهدرستی پاسخ دهد.

) (IPSAS 11با عنوان «قراردادهای ساخت»؛

هر ثبتنام ،شامل سهبار تالش برای ارزیابی است .اما این

حسابداری داراییها و بدهیها

سه آزمون باید درمدت سه ماه از زمان دسترسی به دوره برخط

ارائه آموزش در مورد گستره وسیعی از موضوعات شامل:

انجام شــود .اگر داوطلبان پس از ســهبار تالش قبول نشوند،

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 17

نیاز اســت برای انجام ارزیابی مجدد ،دوباره ثبتنام کنند ،که

) (IPSAS 17با عنوان «اموال ،ماشینآالت و تجهیزات»؛

فرصت سه تالش دیگر برایشان فراهم شود.

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 31
) (IPSAS 31با عنوان «داراییهای نامشهود»؛

محتوای دوره گواهینامه اســتانداردهای بینالمللی
حسابداری بخشعمومی

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 16
) (IPSAS 16با عنوان «سرمایهگذاری در امالک»؛
• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 26

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی (IPSAS 21) 21

مروری بر کار هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی،

با عنوان «کاهش ارزش داراییهای که مولد وجه نقد نیستند»؛

ازجمله سازمان آن ،ویژگیهای نهادهای بخشعمومی ،رابطه بین

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 5

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی و استانداردهای

) (IPSAS 5با عنوان «هزینههای استقراض»؛

بینالمللی حسابداری ) / (IASاستانداردهای بینالمللی

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 12

گزارشگریمالی ) ،(IFRSهدف صورتهایمالی و هریک از

) (IPSAS 12با عنوان «موجودی کاال»؛

پروژههای دردست.

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 13

ارائه صورتهایمالی و رویههایحسابداری

) (IPSAS 13با عنوان «اجاره»؛

مروری بر:

• استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی ،28

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 1

 29و  (IPSAS 28, 29, 30) 30با عنوان «ابزارمالی »؛

) (IPSAS 1با عنوان «ارائه صورتهایمالی»؛

• ذخایر

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 2

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی (IPSAS 19

) (IPSAS 2با عنوان «صورت جریان وجوه نقد»؛

) 19با عنوان «ذخایر ،بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی»؛
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این برنامه شامل عناوین زیر است:

) (IPSAS 26با عنوان «کاهش ارزش داراییهای مولد وجه نقد»؛
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• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی (IPSAS 14) 14

• صورت دریافتها و پرداختهای نقدی؛

با عنوان «رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری»؛

• موارد افشا؛

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 25

• تلفیق درقالب مبنای نقدی؛

) (IPSAS 25با عنوان «مزایای کارکنان»؛

• ارائه اطالعات بودجه در صورتهایمالی؛

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 27

• افشای اطالعات اضافی (غیراجباری) که در قسمت 2

) (IPSAS 27با عنوان «فعالیتهای کشاورزی».

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی با مبنای

تلفیق

نقدی تشویق شده است.

ارائه آموزش در مورد:

پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 6

برمبنای تعهدی برای اولین بار

) (IPSAS 6با عنوان «صورتهایمالی تلفیقی و جداگانه»؛

ارائه آموزش درباره حوزههای زیر:

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 8

• گذار از مبنای نقدی به مبنای تعهدی؛

) (IPSAS 8با عنوان «منافع در مشارکت خاص»؛

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 33

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 7

) (IPSAS 33با عنوان «پذیرش استانداردهای بینالمللی

) (IPSAS 7با عنوان «سرمایهگذاری در واحدهای فرعی»؛

حسابداری بخشعمومی برای اولینبار»؛

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 4

• مدیریت تغییر و پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری

) (IPSAS 4با عنوان «تغييرات در نرخ ارز»؛

بخشعمومی.

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی (IPSAS 10) 10

پیشنهادهای آینده برای تغییر

با عنوان «گزارشگریمالی در شرایط فوقتورمی»؛

به دانشجویان در مورد بحرانمالی بخشعمومی و استانداردهای

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 24

بینالمللی حسابداری بخشعمومی ،جهتگیری راهبردهای

) (IPSAS 24با عنوان «استانداردهای افشا و سایر موضوعها،

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی و

ارايه اطالعات بودجهای»؛

پیشنهادهای آینده از سوی هیئت استانداردهای بینالمللی

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 18

حسابداری بخشعمومی آموزش ارائه میکند.

) (IPSAS 18با عنوان «گزارشگری برحسب قسمتهای
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مختلف»؛

پشتیبانی اضافی از بخشعمومی

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 20

انجمن بهشما کمک میکند تا در مدیریتمالیعمومی و

) (IPSAS 20با عنوان «افشای اشخاص وابسته»؛

خدمات ارزشمند ،هم برای استفادهکنندگان از خدمات و هم

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 22

شهروندان ،بهترین باشید.

) (IPSAS 22با عنوان «افشای اطالعات درباره بخش دولت

دامنه خدمات انجمن در زمینه گواهینامهها ،پژوهش ،استخدام

مركزی»؛

و مشاوره ،برای کمک به مخاطبان در ایجاد تواناییهایمالی

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 32

مورد نیاز سازمان متبوع خود ،برای ارائه مدیریتمالی موثر و

) (IPSAS 32با عنوان «امتیازهای خدمات».

سرپرستی بودجهعمومی ،طراحی شده است.

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی با مبنای نقدی
آموزش به دانشجویان در مورد قسمت  1از استانداردهای

از طریق پست الکترونیکی ppqadmin@accaglobal.com

بینالمللی حسابداری بخشعمومی با مبنای نقدی ،شامل

درباره مدارک تحصیلی انجمن حسابداران خبرهورسمی اطالعات

اطالعات مورد نیاز درباره:

بیشتری کسب کنید.
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