
  :معرفی نظام نوین مالی

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگير فعاليتهای 
بيطرفانه وغير انتفاعی است و وظيفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح 

شود و نيازی به محاسبه دقيق نتایج عملکرد و وضعيت مالی دولت -تامين و مصرف وجوه محدود می
اليا، رویکردی به سوی استفاده ند نو و استر اما اخيرًا در بعضی از کشورها، از جمله بریتانيا، زال. نيست
 .تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است ازمبنای

زم است نخست آن را بشناسيم  به منظور تحليل هزینه و منفعت سيستم حسابداری تعهدی کامل، ال
یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سيستم را  ن با سيستم حسابداری نقدی و دالو سپس تفاوتهای آ
  .مورد توجه قرار دهيم

  :مبنای حسابداری

 .مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است
مبنای حسابداری محسوب انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی 

می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غيرانتفاعی مورد استفاده 
 )١٣٨۵باباجانی.(ردگيقرارمي

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می 
  :کند

  :مبنای نقدی کامل

در . سابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار استحسابداری نقدی، روش ح
این سيستم هرگونه  تغيير در وضعيت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها 

زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی 
د که وجه آنها به صورت نقد پرداختشناسایی و در دفاتر ثبت می شون  

.گردد    
  :مبنای تعهدی کامل

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که 
در این مبنا، زمان تحصيل یا تحقق درامد، هنگامی است که . تحصيل می شوند یا تحقق می یابند

لذا زمان وصول وجه . یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد درامد به صورت قطعی مشخص می شود
در این روش مورد توجه قرار نمی گيرد بلکه زمان تحصيل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد 

همچنين در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه . اهميت دارد
ی  ویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کاالهاست و زمانی که کاالیی تح

  .تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود

  :مزایای مبنای تعهدی

 . دستيابی سریع به اطالعات جامع، کامل و دقيق از وضع موجود سازمان •
 .عـات صحيـح از منابـع و نيازهـا امـکـان تشخيـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطال •
 .ریزی برای وصول آنها  مشخص شدن ميـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه •
 )اعم از نقدی و غير نقدی. (های هر دوره دسترسی به اطالعات دقيقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه •
لکرد آنها و در نتيجه ایجاد زمينـه برای ورود به بحـث بودجه ها و عم امکان ایجاد ارتباط بين هزینه •

 . عملياتی
های هـر دوره و  امکان تعيين نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه •

 . نتایـج حاصل از تهاتـر آنها
 . های دوره امکان محاسبه و ثبت استهالکات به عنوان هزینه •
 .های مدیریتی  ریزی و اعمال کنترل سی به اطالعات الزم جهت برنامهدستر •



 . امکان تعيين قيمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطالعات سيستم حسابداری •
امکان سنجش دقيقتـر تناسب واحدهای پشتيبانی با واحدهای عملياتی و تعيين تناسب الزم بين  •

 . هاآنها و همچنين ارزیابی سنواتی آن
ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر  پذیری مسئولين و مدیران سازمان امکان سنجش مسئوليت •

 . دوره و در سطوح مختلف سازمانی
های  های در اختيار سازمان با ثبت و ضبط موجودی ها و دارایی اطالع از ميزان و ارزش موجودی •

 . های ثابـت از قبـيـل امـوال، ماشيـن آالت و تجهيــزات در سيستم حسابداری جنسی و دارایــی
ـذاری بابـت سایر هـای تحصـيـل شـده اعـم از خـریـد یا واگ امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کليـه دارائـی •

 . حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه
هـای سـازمان از نظر منابع،  امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت •

 . ها و خدمات ارائه شده دارایی
ليات گيری و دیگر عم ریزی و تصميم های مالی صحيح تر و دقيقتری را جهت برنامه اطالعات و گزارش •

 . دهد اجرایی در اختيار مدیران قرار می
های واقعی متعلق بـه دوره مالی و  در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعيين درآمدهـا و هزینـه •

های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگيری  بکارگيری نتيجه صحيـح فعاليت
  . تپذیر اس مبنای تعهدی امکان

  :گزارشگری جامع دولت

همانند گزارشهای ساالنه ادارات، مسائل بسياری نيز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود 
برای تهيه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعاليتهای مالی جامع دولت، سيستم حسابداری . دارد

عهدی، نتایج عمليات و ارزش ویژه را با به نظر می رسد سيستم حسابداری ت. تلفيقی به کار می رود
.رویه های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه گيری کند  

گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعيت مالی دولت در حوزه ای خاص اشاره دارد و از 
.ه های دولتی تهيه می شودت واحدهای تجاری تحت کنترل حوز طریق تلفيق صورتهای مالی و مبادال  

 
:بودجه بندی تعهدی  

 
بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجه ها و تخصيص منابع مالی با ارقام حسابداری 

 .تفاوت ميان رقمهای نقدی و تعهدی می تواند با اهميت باشد .تعهدی صورت می گيرد
رسد ناسازه ویژه ای در - خاب شود، به نظر میاگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصيص منابع نقدی، انت

در واقع می توان استدالل کرد . اندازه گيری بهای تمام شده برنامه ها در زمان تورم وجود داشته باشد
که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصيص می یابد و برای ارائه خدمات 

يرد، بودجه بندی بر مبنای تعهدی الزامات پاسخگویی را براورده گ- به جامعه در اختيار دولت قرار می
 .نمی کند

. نمادهای سياسی نيرومندی هستند» کسری بودجه«یا » مازاد بودجه«اصطالحاتی همچون 
سياستمداران اگر از کسری بودجه جلوگيری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقيت می 

ارقام ممکن است . ف نظر وجود دارد ودجه ميان حسابداران و مدیران اختالدر مورد تعریف کسری ب. کنند
محاسبه کسری یا مازاد بودجه  .نتایج مبادالت نقدی را منعکس کنند اما استقراضها نادیده گرفته شوند

تحت تاثير روشی قرار می گيرد که دولت مخارج سرمایه ای یا جاری را ثبت می کند و نيز نوع سيستم 
 .کند- ری که با آن گزارشگری میحسابدا

پيشنهاد شده است که  .به طور سنتی ماموران دولت، بودجه ها را بر مبنای نقدی تخصيص می دادند
ک یا حقوق معوق کارمندان را در  این وضعيت به مبنای تعهدی تغيير کند که هزینه هایی چون استهال

خصيص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای این امر موجب تاکيد بر ت .بودجه ساالنه در نظر بگيرد
  .تخصيص وجه نقد توسط مجلس می شود

قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه، مقرر گردید که اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها  ۴٩بر اساس ماده 
و موسسات آموزش عالی از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قيمت تمام شده اختصاص یافته و 



بور پس از پرداخت به دستگاه های مزبور کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه اعتبارات مز
  .قطعی منظور گردد

اجرای حکم مزبور که یکی از اساسی ترین احکام در تنظيم امورمالی موسسات آموزش عالی 
در اداره موسسات مزبور ۴٩محسوب می گردد وکامال در راستای ساز وکار پيش بينی شده در ماده 

الزم به یادآوری است که سيستم .ود الزاماتی را می طلبد که بتوان قيمت تمام شده را محاسبه نمودب
حسابداری تمام دستگاههای دولتی از جمله دانشگاه ها سالهای متمادی است که مبتنی بر 

  .حسابداری نقدی است

قانون برنامه چهارم  ۴٩هوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اوال بر اساس تکليف قانونی که در ماد
وجود داشت و ثانيا بدليل اعتقادی که به ایجاد نظم در امورمالی خود داشت تصميم گرفت که نظام 

  .حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغيير دهد

نظام نوین مالی بخش سالمت یکی از پيچيده ترین شبکه های مالی در دنيا است بطوریکه با داشتن 
نفر پرسنل امور مالی ، از ١۴٠٠٠شبکه بهداشتی درمانی و حدود ۴٣٠ارستان فعال وبيم٧٠٠قریب به 

  .ميليارد ریال در کشور می باشد ١١۵٠٠٠جمله بزرگترین سيستمهای مالی با گردش ساالنه ، حدود 

  

  :روند عملياتی انقالب نوین مالی در بخش سالمت

  .روند عملياتی انقالب نوین مالی در بخش سالمت از پنج مرحله تشکيل شده است  

  .تغيير رویکرد از حسابداری نقدی به تعهدی.١

  .استقرار بهای تمام شده خدمات،فعاليتها.٢

  )ابزار مناسب، برنامه ریزی و کنترل کارا(بودجه بندی نوین.٣

  ...مدیریت هزینه و بهره وری، تحليل نتایج و.۴

چهار فاز اجرایی حرکت از حسابداری نقدی به تعهدی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
ترسيم شد که در این راستا دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به سمت 

اصالحات پيش رفتند و با اجرایی شدن فاز اول به فاز دوم یعنی استقرار بهای تمام شده خدمات ورود 
  .کردند

  :  اهداف نظام نوین مالی سالمت

اهداف نظام نوین مالی سالمت عبارت است از ارائه مبنایی صحيح برای اتخاذ تصميم جهت تخصيص 
این .منابع ،تعيين نتایج قابل سنجش و مورد انتظار و تمرکز تصميم گيری بر مشکالت سازمانی است

ه،ارائه استراتژی فرایند منطقی جهت تصميم گيری و ایجاد ارتباط  بين بودجه و نتایج عملکرد برنام
اطالعات قابل سنجش برای دستگاه های نظارتی و در نها یت ارائه مبنایی برای پاسخگویی می باشد 

نظير شرکتهای (واهداف غایی آن دستيابی به استقالل اداره بيمارستان با نگاه به قانون تجارت 
تهای مالی ،تهيه ابزار اطالعاتی مدیریت مالی، فارغ از نيازهای ذیحسابی ،تهيه صور)دولتی

،تعيين نيازهای مالی واقعی بيمارستانها متکی به )ترازنامه،سود وزیان و جریان وجوه نقد(استاندارد
عمليات و عملکرد و تهيه صورتهای مالی ،پيش بينی جهت ارزیابی عملکرد ،تشخيص انحرافات از 

تناد انحرافات بدست بودجه متناسب با پيشرفت زمانی و پایان دوره مالی ،ریشه یابی مشکالت به اس
  .  خدمات و تحدید هزینه ها می باشد)تعرفه(آمده و سياستگذاری دوره مالی بعد،امکان قيمت گذاری

  


