پیادهسازی نظام مالی تعهدی در بخش عمومی
نظـام مالـی بخـش عمومـی کشـور در سـال  ،۱۳۹۴تحولـی اساسـی داشـته و از نظـام مالـی نقـدی ،بـه سـمت
اجـرای تدریجـی نظـام مالـی تعهـدی حرکـت کـرده اسـت .تغییـر نظـام مالـی بخـش عمومـی ،تاثیـر درخـور
ی گردش عملیات ،دسـتورالعملهای حسـابداری و
توجهی بر اسـتانداردها ،فهرسـت حسـابها ،روشها 
شـیوهی رسـیدگی و گزارشـگری مالی خواهد داشـت .نظام مالی تعهدی مزایای زیر را برای بخش عمومی
فراهـم میکنـد:
ارتقای سطح پاسخگویی به واسطه انعطاف پذیری بیشتر در مدیریت مالی سازمان
امکانمدیریتمنطقیمطالباتوبدهیهابرایفراهم کردنزمینهرقابت(نگرشرقابتی)در بخش عمومی
کمک بیشتر برای افزایش کارایی و اثر بخشی منابع سازمانی
بهبود ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای شاخصهای نظام مالی تعهدی
فراهم کردن دوره تمرکز طوالنیتر برای بررسی میزان اثرگذاری تصمیمات دولت

چالشهای پیاده سازی نظام مالی تعهدی
حصـول کامـل اهـداف نظـام مالـی تعهـدی ،نیازمنـد حرکـت منظـم و مسـتمر تمامـی واحدهـای سـازمانی
و همراسـتایی آنهـا بـا یكدیگـر بـرای دسـتیابی بـه اهـداف دسـتگاههای دولتـی اسـت .در ایـن مسـیر،
چالشهایـی وجـود دارد کـه بررسـی و رفـع آنهـا ضـروری اسـت .مهمتریـن چالشهـای نظام مالـی تعهدی
را میتـوان بـه شـرح زیـر ارزیابـی کـرد:
تغییر نظام مالی از نقدی به تعهدی ،كار سخت و پيچيدهای است .به همین دلیل ،این نظام مالی
در گام اول ،بر دفترداری و تنظیم حسابها ،همچنین دریافت و پرداختهای دستگاههای دولتی
متمرکز خواهد بود .در گامهای بعد تبدیل نظام بودجهریزی نقدی به بودجهریزی عملیاتی ،تجدید
ارزیابی و ارزشگذاری داراییهای ثابت و محاسبه استهال ک بر مبنای قانون مالياتهای مستقيم،
شناسایی و ثبت ذخیره بازخرید سنوات کارکنان و شناسایی موجودی کاالی انبار در حسابهای
هزینه جاری بهشکل کامل اجرا خواهند شد.
ایجاد ظرفیت تخصصی مورد نياز در بدنه مالی بخش عمومی برای اجرای کامل نظام مالی تعهدی،
از الزامات پیادهسازی نظام مالی جدید است.
مطالبات دستگاههای نظارتی درباره محتوا و شیوهی ارائه گزارشات تعهدی ،تغییر در گزارشات
تفریغ بودجه و صورتهای مالی را الزامی كرده است .تهیه این گزارشات در سال اول اجرای نظام
مالی تعهدی ،چالشهای ویژه خود را به دنبال خواهد داشت.
پیادهسازی نظام مالی تعهدی ،اثرات مهمی بر واحدهای گونا گون سازمانی در دستگاههای دولتی
خواهد داشت که فراتر از تنظیم دفاتر حسابداری و گزارشگری مالی است .از این رو ،پیادهسازی
راهکاری یکپارچه و منسجم در تمام واحدهای متاثر از نظام مالی جدید ،از دغدغههای اصلی
مدیران دستگاههای دولتی خواهد بود.
نظام بودجهریزی فعلی دولت بر مبنای نظام مالی نقدی بنا شده است و دورههای متمم برای
سالهای مالی نقدی در نظر گرفته شدهاند که به تفکیک حسابهای مستقل اعتبارات هزینهای
و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ،به ترتیب دارای یک ماه و سه ماه بیشتر نسبت به دوره
عادی سال مالی دوازده ماهه هستند .بنابراين نياز است مسوولین اين حوزه تمهيدات الزم را برای
تبدیل این ساختار بودجهریزی به ساختار دوازده ماهه بر مبنای نظام مالی تعهدی ،پيشبينی كنند.
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راهکار بخش عمومی همکاران سیستم ،امکانات نرمافزاری متعددی را به شرح زير برای اجرای نظام
مالی تعهدی مهيا كرده است:
امکان صدور اسناد حسابداری بهشکل اتوماتیک بر مبنای نظامهای مالی نقدی و تعهدی
امکان ثبت اطالعات بودجه عملیاتی بر مبنای موافقت نامههای متبادله
امکان تخصیص و دریافت اعتبار بر مبنای بودجه عملیاتی
امکان تامین اعتبار و ثبت هزینههای پرداختنی غیرقطعی و قطعی تعهدی بهشکل اتوماتیک
امکان ثبت درآمدهای بخش عمومی به محض تحقق درآمد و پیش از دریافت وجه
امکان صورتبرداری داراییهای ثابت و محاسبه استهال ک آنها بر مبنای ماده  ۱۵۱قانون مالیاتهای
مستقیم به همراه پیروی از الزامات نظام نوین اموال دولتی
امکان محاسبه و نگهداری موجودی کاال بر اساس روشهای استاندارد ثبت موجودی کاال همانند
 ،FIFOمیانگین و شناسایی ویژه
امکان محاسبه و گزارشگری ذخیره بازخرید سنوات کارکنان
امکان گزارشگری نقدی به همراه گزارشگری از نظام مالی تعهدی بهشکل همزمان
امکان تهیه گزارشهای صورتهای مالی مورد تائید سازمان حسابرسی بر مبنای نظام مالی تعهدی
و صورتهای مالی تملک داراییهای سرمایهای بر مبنای نظام مالی نقدی
امکان تهیه گزارشهای تفریغ بودجه بر مبنای الزامات مدنظر دیوان محاسبات کشور

راهکار همکاران سیستم برای پيادهسازی نظام مالی تعهدی
همکاران سیستم ،با شناخت كامل از مفاهيم مرتبط با نظام مالی تعهدی در حوزه دولت ،راهكاری
یکپارچه و موثر برای پيادهسازی این نظام مالی ارائه كرده است .اين راهكار شامل دورههای آموزشی
منطبق با نیازهای نظام مالی تعهدی ،نرمافزارهای یکپارچه و کارآمد برای پیادهسازی نظام
مالی جدید و مشاوره موثر برای استقرار بهينه و کامل سیستمهاست كه بستری مناسب را برای
پیادهسازی آسان ،سریع و دقیق نظام مالی تعهدی در بخش عمومی ايجاد میكند.
با استفاده از اين راهكار ،دستگاههای دولتی میتوانند:
نظام مالی تعهدی را در تمام فرآيند مالی خود و نه فقط در بخش حسابداری ،پيادهسازی كنند.
گزارشهای قانونی و مدیریتی بر مبنای نظام مالی تعهدی همانند صورتهای مالی و
گزارشهای عملکرد تفریغ بودجه را در اختيار داشته باشند.
صورتبرداری ،ارزشگذاری و استهال ک داراییهای ثابت را بهطور دقیق و موثر محاسبه كنند.
موجودی کاال و ذخیره سنوات خدمت کارکنان در طی سالهای مختلف را مدیریت کنند.
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تجارب همكاران سيستم در ارائه راهكار تعهدی
طــی ســالهای گذشــته ،دســتگاههای مختلــف دولتــی از جملــه برخــی از نهادهــای حا کمیتی ،که ب هشــکل
همزمــان تابــع قوانیــن نظامهــای مالــی تعهــدی و نقــدی هســتند ،بــه بهرهبــرداری از راهکارهــای نرمافــزاری
ملــزم شــدند کــه همزمــان پاسـخگوی نیازهــای تعهــدی و نقــدی ایــن ســازمانها باشــد.
همــكاران سيســتم ،تنهــا شــركتی اســت كــه از ســالهای گذشــته ،بواســطه همــكاری بــا نهادهــای فــوق،
تجربــه ارائــه راهــكار بــرای اجــرای نظامهــای نقــدی و تعهــدی بــه صــورت همزمــان را دارد.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نهادهــا از ســالهای قبــل اقــدام بــه محاســبه اســتهال ک داراییهــا،
ذخیــره ســنوات خدمــت کارکنــان و نگهــداری موجــودی کاال نمودهانــد ،ایــن امکانــات نیــز بــه تناســب
نظــام مالــی تعهــدی ،بهطــور کامــل در راهــکار بخــش عمومــی همــکاران سیســتم لحــاظ شــده و هــم ا کنــون
در سراســر کشــور مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .از ایــن رو ،راهــکار بخــش عمومــی همــکاران سیســتم تمــام
الزامــات و نــكات مــورد نيــاز بــرای پيــاده ســازی نظــام مالــی تعهــدی و همچنیــن نیازهایــی را کــه در آینــده در
بخشهایــی همچــون حقــوق و دســتمزد ،داراییهــای ثابــت ،انبــار و بهــای تمــام شــده ابــاغ میشــوند،
بهطــور کامــل و جامــع پوشــش میدهــد.
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دفتر مركزي
ت همکاران سیستم
شرك 
تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از ميدان ونك،
خیابان عطار ،پالك  ،8كدپستي1994643615 :
تلفن دفتر مرکزی8338200۱ :
تلفن فروش8520 :
صدای مشتری83382828 :
info@systemgroup.net
www.systemgroup.net

