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سیر تغییر و تحوالت در آینده در حوزه بین الملل

:رشد جعیت جهان و رشد شهر نشینی 
یعنی رشد مصرف منابع : آن شهر نشین ٪60میلیارد نفر که بالغ بر 8/3حدود 2030جمعیت جهان تا سال 

:جهانروند پیر شدن جمعیت 
: روند پیر شدن جمعیت جهان رو به افزایش است 2050تا سال 

سال 45/3سال و روسیه 45چین .سال خواهد رسید40/6در ایران میانگین سنی به 

ذخایر آهن دنیا به پایان خواهد رسید 2080ذخایر گاز طبیعی و تا سال 2070ذخایر نفت دنیا ، تا سال 2060تا سال 
.

(برابر کشور های در حال توسعه 11مصرف کشور های توسعه یافته ) معدنیگاز و مصرف گرایی و اتمام ذخایر نفت،

های خود و درفرآیندپس در آینده  سازمان هایی موفق خواهند بود که با بهره گیری از نیروهای توانمند و بازطراحی 

.ایجاد نمایندسازمان خود هزینه، ارزش مناسب برای کمترین بتوانند با هوشمندسازی آنها 



اقتصاد دولتی 

شاغلانسانینیرویتعدادبعدازدولتهااندازهمقایسه
(دولتیاقتصاد)استکشوراقتصاددرصد68برحاکمدولتایراندر

تعداد جمعیت  نرخ بیکاری  حداقل درآمد 
ماهانه 

درصد از جمعیت 
شاغل 

تعداد حقوق 
بگیران 

کشور 

میلیون نفر 81/6 درصد 12/1 25 چهارمیلیون هفتصد و 
چهار هزار نفر 

ایران 

5/4 درصد 7/9 دالر 2240 24/9 فنالند 
9/6 درصد 6/1 دالر1600 28/6 سوئد 

میلیون نفر126 درصد 3 دالر 1000 5/9 ژاپن 
79/4 درصد 11/8 دالر 450 12/4 ترکیه 
54/3 درصد3/1 دالر1340 16/4 انگلستان 



(1400-1396)برنامه دولت در برنامه ششم توسعه کشور 

به 96هزار میلیارد تومان در سال 159دولت در برنامه پنج ساله ششم به دنبال افزایش درآمد های مالیاتی و پایدار از مبلغ 

(سال 5در ٪25.5میانگین رشد ).است1400هزار میلیارد در سال 451

میانگین ).هزار میلیارد تومان139هزار میلیارد تومان به 116از ( صادرات نفت و گاز )واگذاری دارایی های سرمایه ای 

(سال5در ٪12.2رشد 

1400در سال هزار میلیارد تومان 448به 96در سال هزار میلیارد تومان 213اعتبارات هزینه ای دولت از 

1400هزار میلیارد تومان در سال 147به 96هزار میلیارد تومان در سال 57تملک دارایی های سرمایه ای از 

.درآمد مالیاتی حداقل باید هزینه های جاری را تامین نمایدآینده در 



ارائه اطالعات سودمند به ذینفعان: هدف از فرآیند گزارشگری 
:مفهوم سودمندی 

دیدگاه ارزش محور–1
.گزارش معنادار باشد و منعکس کننده یک واقعیت خارجی باشد 

دیدگاه اطالعات–2
.گزارش زمانی سودمند است که دارای بار اطالعاتی است 

دیدگاه پیش بینی–3
.د به استفاده کنندگان در پیش بینی رویدادهای مالی آتی کمک کن

دیدگاه پاسخگویی–4
کمک به جریان منصفانه اطالعات بین پاسخگو و پاسخ خواه
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انواع پاسخگویی
عملیاتی -1

استفاده کردن مقام مسئول از منابع به نحو کارا و اثر بخش 
صورتهای مالی سطح جامع

مالی-2
از        تحصیل هر منبع مالی از محل مجاز و مصرف هر منبع مالی در محل مج

صورتهای مالی سطح حساب مستقل
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مفاهیم چهارگانه پیش نیاز مدل های گزارگری مالی در بخش عمومی  

مفهوم مبنای حسابداری -1•

معیار های اندازه گیری -2•

حساب مستقل -3•

فعالیت های حاکمیتی و بازرگانی -4•
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مبانی حسابداری و زمان شناسایی درآمدها و هزینه ها

نقدی هنقدی تعدیل شد نیمه تعهدی دهتعهدی تعدیل ش تعهدی شرح

وصول وصول وصول تحقق تحقق درآمد

پرداخت پرداخت تحمل تحمل تحمل هزینه

روز پس از سال مالی 60درامد هایی که زمان وصول آنها از یک آستانه زمانی غالبا 

قابل وصول می باشد 

.شناسایی درآمد تا زمان وصول به تعویق می افتد 

هم کاال و خدمات دریافت شده باشد

هم وجه مربوطه پرداخت شده باشد
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اندازه گیری( رویکرد ) مفهوم معیار 
معیار جریان منابع اقتصادی–1

ه نقد یا مولد وجه نقد یا سریع التبدیل به وج) هستند دارایی محسوب می شوند اقتصادیهمه اقالمی که یک منبع 
( .وجه نقد 

عنوان در غیر این صورت به.به خرج این منابع بدهی محسوب می شود کوتاه مدت و بلند مدت تعهدات فعلی 
(می شودمخارج تاسیس منبع اقتصادی نیست لذا به عنوان هزینه شناسایی.)درآمد یا هزینه تلقی می شود 

معیار جریان منابع مالی–2
د ، پیش وجه نقد یا سریع التبدیل به وجه نق) هستند دارایی محسوب می شوند مالیهمه اقالمی که یک منبع 

( .پرداخت ، موجودی کاال
ان به مخارج  تاسیس و یا خرید ساختم.به خرج این منابع بدهی محسوب می شود کوتاه مدت تعهدات فعلی 

ویکرد ممنوع و در نتیجه شناسایی استهالک در این ر.عنوان هزینه یا خرج ثبت می شود و منبع مالی نمی باشد 
سال بعد باشد به عنوان درآمد شناسایی می شود و بدهی 2دریافت وام بلند مدت که اولین سررسید آن .است 

.نیست 
معیار جریان منابع نقدی–3

( .وجه نقد) هستند دارایی محسوب می شوند نقدیهمه اقالمی که یک منبع 
نوان مثال موجودی کاال و ساختمان به ع.به خرج این منابع بدهی محسوب می شود کوتاه مدت تعهدات فعلی 

.خرج تلقی می شود 
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مفهوم حساب مستقل

داریحسابشخصیتیکمستقلحساب.باشدترازمیخودحسابهایازایمجموعهدارایمالیمنبعیکازعبارتست

معینهدافابهنیلیاوخاصفعالیتاجرایمنظوربهکهمصارفیومنابعحسابداریشخصیتایندرشودمیمحسوب

ومنابعلتداخازجلوگیریباعثحساباین.شودمی،ثبتاندشدهتفکیکویافتهتخصیص،الزاماتطبقبرو

.شودمیشفافیتافزایش

مفهوم فعالیت حاکمیتی و بازرگانی 
:نوع فعالیتند 2واحدهای فعال در بخش عمومی دارای 

فعالیتهای حاکمیتی–1
... (فعالیتهای پلیس ، آتش نشانی و ) منابع بوجه ای پشتیبانی مالی می شوند فعالیت هایی که با 

فعالیتهای بازرگانی–2
(ازخدمات آب ، برق و گ) اخذ مستقیم تمام یا بخشی از هزینه های آن پشتیبانی مالی می شوند فعالیت هایی که با 
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دیدگاه ها یا تئوریهای ارزش ویژه در مدلهای گزارشگری مالی بخش عمومی
(مالکانه ) دیدگاه مالکیت –1

تمامی دارایی ها و بدهی های یک بنگاه فعال متعلق به مالکان است
ه عنوان هزینه در این رویکرد سود پرداختی به مالکان هزینه نمی باشد ولی بهره و مالیات ب. نداردبنگاه شخصیت مستقلی 

.تلقی می شود 
(بنگاه ) دیدگاه شخصیت –2

.استتمامی دارایی ها و بدهی های یک بنگاه فعال متعلق به خود بنگاه 
.از مالک داردبنگاه شخصیت مستقلی 

.شونداعتباردهندگان سرمایه گذار در بنگاه تلقی می مالکان یا 
وان هزینه سود تقسیمی به مالکان و مالیات و بهره هر سه به عن.شودو گزارش می از منظر بنگاه ثبت همه رویدادهای مالی 
.شناسایی می شود

دیدگاه سرمایه گذار–3
ای از دیدگاه مالکیت استگسترده این دیدگاه شکل 

اعتباردهندگان هم به عنوان مالکان بنگاه در نظر گرفته می شوند
ثبت و گزارش می شود ( مالکان و اعتبار دهندگان)مالی از منظر این گروه مالکان همه رویدادهای 

.می شود در این رویکرد سود تقسیمی و بهره به عنوان هزینه شناسایی نمی شود ولی مالیات به عنوان هزینه  شناسایی
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(سازمان اجتماعی ) دیدگاه ذینفعان –4
شکل گسترده ای از دیدگاه سرمایه گذاران است
 در گروه مالکان بنگاه وارد می شوند... دولت ، مشتریان ، کارکنان و
 هره  و در نتیجه سود تقسیمی ، مالیات و ب.همه رویدادهای مالی از منظر این جامعه ثبت و گزارش می شود

.حقوق و دستمزد به عنوان هزینه تلقی نمی شوند 
صورت ارزش افزوده جایگزین صورت ارزش افزوده می گردد.
(حساب مستقل ) دیدگاه وجوه –5

یی ها و بخشی از دارادر این رویکرد هر . بودند ( حقیقی یا حقوقی )بر خالف دیدگاه های باال که شخص محور 
بدهی های یک بنگاه فعال متعلق به یک عملیات معین است
.  همه رویدادهای مالی از منظر عملیات ثبت و گزارش می شود 

ایی می در این رویکرد چنانچه وجوهی از یک عملیات بنگاه به عملیات دیگر منتقل گردد به عنوان هزینه شناس
. شود 

) مایه ای به عنوان مثال وام دریافتی یک سازمان دولتی و اختصاص آن به حساب مستقل تملک دارایی های سر
ی شود به عنوان درآمد در آن حساب مستقل شناسایی م( اگر بدهی از محل آن حساب مستقل پرداخت نشود 

سایی و اگر توسط حساب مستقل پرداخت گردد در آن سال مالی حصه جاری آن به عنوان بدهی آن سال شنا
. می شود 
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دیدگاههای ارزش ویژه ، استانداردهای حسابداری و مدل های بصری
اثیر یکی از استانداردهای حسابداری به دلیل تاکید بر سودمندی گزارشگری مالی تحت ت

رویداد های باال قرار دارد

الکیتروش ارزش ویژه یا صورتهای مالی تلفیقی                                 تحت تاثیر دیدگاه م
عانهدف گذاری گسترده سودمندی                                              تحت تاثیر دیدگاه ذینف

وجوهگزارشگری قسمتها یا حسابهای مستقل                                      تحت تاثیر دیدگاه
یتعناصر صورتهای مالی                                                         تحت تاثیر دیدگاه شخص

صیتمدل آمریکایی در سطح جامع  و مدل بین المللی                        تحت تاثیر دیدگاه شخ
وهمدل آمریکایی در سطح حسابهای مستقل                                   تحت تاثیر دیدگاه وج

صیتمدل ایرانی بعد از تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی              تحت تاثیر دیدگاه شخ
وهمدل ایرانی قبل از تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی              تحت تاثیر دیدگاه وج
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