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 (13۹۹ مرداد 27: رشیپذ خی؛ تار13۹۹ فروردین 11: افتیدر خی)تار

بندی، ارتقای بسیاری از تحوالت بخش عمومی نظیر بکارگیری حسابداری تعهدی، تحوالت بودجه

پاسخگویی و راهبری بهتر تحت لوای مدیریت عمومی نوین و مدیریت مالی عمومی نوین رخ داده است. 

دریافتی، نیز نیازمند  ارائه خدمات با کیفیت مناسب به شهروندان در مبادالت برای منابع مالیدر این راستا 

گویی برای مدیریت بهتر پاسخای است. ایجاد محیطی برای مدیریت مالی عمومی پیشرفته و حرفه

های عمومی به وجود یک سیستم حسابداری و گزارشگری که اطالعات مربوطی برای اهداف دارایی

های انجام شده در طی سه علیرغم تالشکند، بستگی دارد. لیکن پذیری و پاسخگویی تهیه میمسئولیت

ای های سرمایهای در رابطه با حسابداری دارایینشدههای حلها و بحثدهه گذشته، همچنان پرسش

های میراث ملی و های خاص نظیر داراییدولتی وجود دارد. اغلب مطالعات بر شناخت برخی از دارایی

ای اتخاذ های سرمایهجامع برای رفتار با داراییاند، برخی دیگر، رویکردی های نظامی تمرکز نمودهدارایی

مطالعه و بررسی نوشتارهای  لذا از طریق ،است شده انجام ایکتابخانه روش به اند. مطالعه حاضرکرده

های بندی داراییضمن مرور طبقهبه بررسی ابعاد موضوع نموده است. بر این اساس  اقدام تخصصی موجود

ای دولتی در های سرمایهاهمیت شناخت آنها و انجام مطالعه تطبیقی دارایی ای دولتی و ضرورت وسرمایه

و نهایتا  (2012)پژوهانو هم کریستینزای های سرمایهکشورهای منتخب، رویکرد جامع حسابداری دارایی

 .کنددر این زمینه مطرح و مرور می را (2016رویکرد جامع عملی آئودا )

.گیری، رویکرد جامع عملیای دولتی، شناخت و اندازههای سرمایهدارایی کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

 متغیرها، این مهمترین از یکی باشد،می مختلف متغیرهای از تابعی دولت عملکرد شفافیت است بدیهی

 جهان، کشورهای تمام در تقرییا اساس این بر [.8] باشدمی ذیربط مسئولین از شهروندان خواهیپاسخ

 نهادهای که نمایدمی اذعان گراییمدیریت [.3] فشارند زیر مالی گوییپاسخ نظر از گذشته از بیش هادولت

 خواهند ارتقا آنها اثربخشی و کارایی نمایند، عمل خصوصی بخش نهادهای با مشابه اگر عمومی، بخش

 اساسا که کمرالیست حسابداری از عمومی بخش حسابداری کشورها، از بسیاری در امروزه لذا  [.14] یافت

 کرده تغییر بازرگانی تعهدی حسابداری به ،[17] است شده طراحی عمومی وجوه بر کنترل ارتقای برای

 مثال برای عمومی بخش حسابداری استانداردهای معرفی با حسابداری تحوالت این [.10] است

 حسابداری سیستم عموما این از پیش است. بوده همراه عمومی بخش حسابداری المللیبین استانداردهای

 نهایی هایحساب است. بوده نقدی مبنای بر حسابداری سیستم کشورها اغلب در استفاده مورد دولتی

 میزان با رابطه در بنابراین، .[21] است نبوده شده خالصه نقدی دفاتر از غیر چیزی سیستم، این از حاصل

 آنها رفتن فروش به یا مفید عمر پایان ها،دارایی از استفاده ادامه مورد در ها،دارایی کل در گذاریسرمایه

 نهادهای که است آن مستلزم عمومی بخش در تعهدی حسابداری بکارگیری [.18] شدنمی ارائه اطالعاتی

 کنند. منعکس ترازنامه در بتوانند تا کنند گذاریارزش و شناسایی را خود هایدارایی دولتی

 برای هادارایی این چون نیست، ایساده کار عمومی بخش در فیزیکی هایدارایی گیریاندازه و شناخت 

 ارزیابی و شناسایی روند شودمی باعث که اندشده تحصیل مختلفی هایراه از و اندداشته وجود دهه چندین

 واحدهای فیزیکی هایدارایی ثبت برای اصلی مشکل بنابراین، [.1۹] و [18] باشد دشوارتر هادارایی این

 فقدان کند. گذاریارزش را آنها باید بلکه است، هادارایی مالک بداند که نیست این تنها دولتی، گزارشگر

 صحیح راهبری پذیرش در مانعی تواندمی دولتی هایدارایی مورد در مفصل و مربوط صحیح، اطالعات

 تواندمی پیشرفته، مالی مدیریت اطالعات هایسیستم با همراه تعهدی حسابداری باشد. عمومی بخش

 و دارایی هایثبت منظم و کامل نگهداری مستلزم رویکردها، این نماید. تهیه را موقعبه و جامع اطالعات

 اغلب آن در که انتفاعی، بخش برخالف [.21] است شده داشته نگه هایدارایی و منظم مجدد ارزیابی

 عمومی بخش و غیرانتفاعی بخش دارند، ایسرمایه هایدارایی با مشابهی رفتار حسابداری، استانداردهای

 و پژوهشگران از برخی هستند. درگیر ایسرمایه هایدارایی با رابطه در مفهومی سواالت با همچنان

 اما اند،داده انجام اخیر سال 20 طی در شرایط و کاربری تبیین راستای در هاییتالش استانداردگذاران

 و هاچالش از بسیاری موضوع همچنان مالی، حسابداری حوزه در عمومی بخش ایسرمایه هایدارایی

 [.10] است نشده حل هایمناظره

 آنها ویژگی و دولت ایسرمایه هایدارایی بندیطبقه

 یک دارایی "است: نموده تعریف زیر شرح بدین را هادارایی 1حسابداری المللیبین استانداردهای هیئت

 منافع دارای و بوده گذشته رویدادهای و معامالت حاصل که است اقتصادی واحد کنترل تحت منبع
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 مورد در آمریکا در 1مالی حسابداری استانداردهای هیئت تعریف با تعریف این ."است آتی اقتصادی

 دارد: تاکید زیر موارد بر دارایی یک مورد در که است مشابه بسیار بازرگانی هایشرکت

 آتی اقتصادی منافع بودن دارا -

 خاص اقتصادی واحد یک توسط منابع این تحصیل -

 است. داده رخ گذشته در که رویدادی یا معامله یک طریق از منابع، بر کنترل انتقال -

 المللیبین استانداردهای هیئت تعریف از عمومی، بخش حسابداری المللیبین استانداردهای تدوین هیئت

 و نموده موسسه اصطالح جایگزین را گزارشگر واحد اصطالح ولی کرده استفاده هادارایی برای حسابداری

 یافته تغییر زیر شرح به تعریف که طوری به است. کرده اضافه انتفاع به را بالقوه خدمات اصطالح همچنین

 در رویدادی یا معامله حاصل (3 باشندمی گزارشگر واحد کنترل (تحت2 که است منابعی دارایی، (1است:

 بخش خالف بر هستند. گزارشگر واحد برای آتی اقتصادی منافع یا بالقوه خدماتی دارای (4 و بوده گذشته

  شود: بندیطبقه (1) جدول شرح به تواندمی که دارند مختلفی ایسرمایه هایدارایی هادولت خصوصی،

 ای دولتهای سرمایهبندی انواع دارایی: طبقه1جدول 

 هانمونه زیرمجموعه دسته

 هایدارایی .1

 شبه دولتی

 بازرگانی

 -ایسرمایه هایدارایی

 و تجهیزات اموال،

 ثابت هایدارایی

 و.. آالتماشین ها،ساختمان

 هایدارایی .2

-شبه غیر دولتی

-)دارایی بازرگانی

 خاص( دولتی های

 -ایسرمایه هایدارایی-

 زیربنایی هایدارایی

 

 جمله از ایجاده هایشبکه فاضالب، هایسیستم

 هایسیستم روی،پیاده مسیرهای و هاکانال ها،پل

 سیل کنترل ارتباطی، هایبکهش آب، تامین

 برق تامین هایسیستم,

 -ایسرمایه هایدارایی-

 ملی میراث دارایی

 بیابان، موزه، و هنر مجموعه تاریخی، آثار

 حفاظت. و امنیت برای نیاز مورد هایساختمان

 -ایسرمایه هایدارایی

 نظامی هایدارایی

 تانک، مانند نظامی تجهیزات و نظامی افزارسخت

 فرودگاه و هواپیما

 – ایسرمایه هایدارایی

 اجتماعی هایدارایی
 .تاریخی هایساختمان و هاپارک

 - ایسرمایه هایدارایی

 طبیعی منابع

 برق، تولید برای آب کشاورزی، زمین ها،جنگل

 معدنی ذخایر و نفت

 (2016) آئودا از تلخیص و اقتباس منبع:
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 در ایسرمایه هایدارایی شناسایی مستلزم عمومی، بخش در تعهدی حسابداری پذیرش که حالی در

 شناسایی برای حسابداری عملی حلراه عمومی بخش حسابداری تخصصی نوشتارهای است، ترازنامه

 دولتی ایسرمایه هایدارایی شناسایی اساس این بر اند.نکرده ارائه ترازنامه در دولت ایسرمایه دارایی

 همچنان و کنندمی نگهداری را هادارایی که است عمومی بخش نهادهای برای پرچالشی بسیار موضوع

 [.21] است مانده باقی الینحل موضوعی

 دولت ایسرمایه هایدارایی شناسایی اهمیت و ضرورت

 تا گرفته دولتی هایشرکت از زیادی بسیار تجاری عمومی هایدارایی جهان کشورهای همه هایدولت

 اغلب اند،نشده ثبت حسابی هیچ در اوقات برخی در که هاییدارایی دارند. اختیار در را هاجنگل و زمین

 گذارانسیاست تمرکز شوند.نمی آورده هم دولت هایترازنامه در حتی و شوندمی اداره نامطلوبی شیوه به

 هایثروت مدیریت که حالی در بود، شده معطوف دولت هایبدهی مدیریت به عمدتا گذشته، دهه چند در

 از بیشتر بسیار عمومی ثروت حجم کشورها بیشتر در که این به توجه با گرفتند.می نادیده را عمومی

 هم و کندمی حل را هادولت هایبدهی مشکل هم عمومی ثروت بهتر مدیریت است، عمومی هایبدهی

 افزوده هادولت خزانه به دالر میلیاردها عمومی، هایدارایی بازده افزایش و اقتصاد تحریک برای را منابعی

 مدیریت در هارویه بهترین از توانمی زیادی حد تا را عمومی هایدارایی بهتر مدیریت فنون شود.می

 واقعی و معقول هایترازنامه و مناسب حسابداری شفافیت، شامل اینها گرفت. وام خصوصی هایشرکت

 هایویژگی به معموال تحوالت این که داده نشان دولتی حسابداری تحوالت پذیرش بررسی [.5] است

 صرفا تواندنمی غیرانتفاعی و عمومی بخش [.10] است نکرده توجه دولتی ایسرمایه هایدارایی خاص

 شرح به متفاوتی شرایط زیرا دهد، قرار توجه مورد را خصوصی بخش ایسرمایه هایدارایی هایویژگی

 [:22] ، [16] دارد وجود بخش دو این در زیر

 حداکثرسازی از غیر دیگری دالیل به اغلب هاشرکت خالف بر دولتی ایسرمایه هایدارایی آنکه، نخست

 هنری، اموال تاریخی، اماکن ها،جاده ها،دارایی نوع این از هاییمثال شوند.می نگهداری اقتصادی مقاصد

 غیره و ملی منابع نظامی، هایجایگاه ها،زیرساخت تاریخی، ابنیه ها،کتابخانه ها،موزه ها،پارک کلیساها،

 [.10] هستند

 که است مجوز صدور سیستم که برند،می کار به را ایبودجه حسابداری رویکرد ها،دولت از بسیاری ثانیا،

 استهالک بر یا اقتصادی ارزش بر تا کندمی تمرکز تحصیل مجوز بر ایسرمایه هاییدارایی ثبت آن در

 ایبودجه اصول مشکالت کرده، پیدا تحول عمده بطور قبلی ایبودجه سیستم که زمانی حتی آنها. سالیانه

 [.13] دهدمی رخ هنوز اغلب

 دسترس در هنگفتی ایسرمایه هایدارایی و اموال اوقات گاهی غیرانتفاعی و عمومی بخش نهادهای ثالثا،

 بیانگر شرایط این اند.نشده ثبت سیستماتیک بطور تعهدی حسابداری سمت به حرکت زمان تا که دارند،

  [.10] است هادارایی این ارزشیابی و شناخت با رابطه در بسیاری مشکالت وجود
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 منتخب کشورهای تطبیقی مطالعه دولت: ایسرمایه هایدارایی حسابداری

 آمریکا متحده ایاالت

 دو به را دولتی ایسرمایه هایدارایی متحده، ایاالت 1حسابداری استانداردهای مشورتی هیات فدراسیون

 الزامات با مطابق است. عمومی تجهیزات و ثابت هایدارایی اموال، شامل گروه اولین کرد. بندیدسته گروه

FASAB در و شوندمی شناسایی ترازنامه در و شودمی گرفته نظر در دارایی عنوان به زیرگروه این 

 اموالی ها،دارایی این اند،مباشرتی هایدارایی شامل گروه دومین شوند.می مستهلک زیان و سود صورت

 نگهداری را آنها فقط دولت که معنا این به است، دولت مباشرتی رسالت جزو آنها از نگهداری که هستند

 اموال، دسته سه شامل هادارایی این [11] باشد داشته خود تصرف در کامل بطور آنها آنکه بدون کند،می

 مستهلک و شناسایی که هستند، نظارت هایدارایی و ملی میراث هایدارایی نظامی، دارایی و تجهیزات

 استانداردهای با نسبتا نیز آمریکا ایالتی و محلی هایدولت خاص حسابداری استانداردهای شوند.نمی

 [.6] است هماهنگ کشور این فدرال دولت

 استرالیا

 ،SAC4 (AARF1990، 1۹۹2 و AAS27،AAS29، AAS31 استرالیا، حسابداری استانداردهای

 هایدارایی شمول طرفدار است، شده تهیه 2استرالیا حسابداری تحقیقات نهاد توسط که (1۹۹6 و 1۹۹3

 [.23]هستند استرالیا دولت مالی هایصورت در ملی( میراث هایدارایی مثال )برای دولتی ایسرمایه

 نیوزلند

 نوامبر در را آن و نمودند منتشر را RFS-3 نیوزلند، استانداردگذاران  2001 می در استرالیا، با مشابه

 شامل گزارشگر واحدهای تمام استاندارد، این مفاد با مطابق نمودند. تجدیدنظر 2002 فوریه و 2001

 را هادارایی این و شدند دولتی ایسرمایه هایدارایی شناسایی به ملزم محلی، و مرکزی دولتی نهادهای

 هایدارایی با مشابه یکسانی مبنای بر باید هادارایی این کنند. مستهلک مفید عمر تخمین مبنای بر باید

 ارزش اساس بر هادارایی این بعدی ارزیابی تجدید  FRS-3 شوند. ارزشیابی گزارشگر واحد غیرجاری

 [.14] است نموده الزامی نیز را منصفانه

 سوئد

 با مشابه دولتی ایسرمایه هایدارایی تحصیل که هستند دیدگاه این هب معتقد سوئد در استانداردگذاران

 استفاده ندرت به عمل در اما است، مجاز نگرگذشته نمودن ایسرمایه و شوند ایسرمایه باید هادارایی سایر

 [.21] شودمی

 فالندرز

 بخش در بازرگانی حسابداری ها،شرکت حسابداری متفاوت مفهومی چارچوب به توجه بدون فالندرز، در

 توسط صرفا کشور، این محلی دولت در عمومی بخش حسابداری تحوالت است. شده استفاده عمومی
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 برای دولتی مراکز ها،)شهرداری محلی دولت نوع سه در این، بر عالوه است. پذیرفته انجام قانونگذاران

 به مربوط قوانین مختلفی، هایدیدگاه از مختلفی قانونگذاران ،ها(استان و 1اجتماعی رفاه خدمات ارائه

   [.10] نمودند تصویب ایسرمایه هایدارایی

 ایران

 مورد جدی بطور دولت هایدارایی شناخت (13۹4 سال از )قبل عمومی بخش حسابداری پیشین نظام در

 اموال آمار غالبا تاریخ، آن تا و شدنمی ثبت کل و روزنامه دفاتر در ثابت هایدارایی بود، نگرفته قرار توجه

 شود. بازگردانده دولت به مسئولیت، پایان در تا شدمی نگهداری بود، مربوطه مسئول اختیار در که منقول

 نه دارد باالیی بسیار ارزش که غیرمنقول بخش در دولت مولد و اصلی هایدارایی که است حالی در این

 [.4] گردیدنمی استفاده آفرینیارزش برای آنها ظرفیت از بلکه بود، نشده شناسایی تنها

 در که تعهدی مبنای بر عمومی بخش حسابداری نظام عمومی، محاسبات قانون 128 ماده اجرای در

 نظری مبانی گردید. ابالغ 13۹4 سال ابتدای از گردید، تهیه کشور کل داریخزانه و مالی نظارت معاونت

 حسابداری استانداردهای و نظری مفاهیم مجموعه، این حسابداری هایدستورالعمل تئوریک پشتوانه و

 بر عمومی بخش حسابداری استانداردهای تالیف و تدوین آن از پس [1باشد]می کشور عمومی بخش

 .دارد ادامه نیز اکنونهم که شد آغاز عمومی بخش حسابداری المللیبین استانداردهای مبنای

 است. داده قرار بررسی و بحث مورد هادارایی انواع حسابداری ایران عمومی بخش 7 و 6 ،5 استانداردهای

 شوند،می مستهلک و شناسایی ترازنامه در بازرگانی شبه هایدارایی استانداردها، این مفاد با مطابق

 هایدارایی شناسایی با رابطه در الزامی اما شوند.می شناسایی نیز زیربنایی هایدارایی و نظامی تجهیزات

     ندارد. وجود ملی میراث

 تطبیقی مطالعه از حاصل هاییافته تحلیل و بحث 

 از حاصل نتایج و منتخب کشورهای از تعدادی در دولتی ایسرمایه هایدارایی شناسایی وضعیت مرور

 با مختلف، کشورهای در دولتی اموال مدیریت است آن بیانگر پیشین بخش در شده ارائه تطبیقی مطالعه

 فرآیند روی بر ساختارها این در تفاوت و بوده متفاوت اقتصادی، نظام و مالکیت نظام ساختار به توجه

 حسابداری رویکرد مختلف کشورهای که رو، این از [.2] باشدمی تأثیرگذار دولتی اموال مدیریت نحوه

   ندارد. وجود اجماعی رابطه این در و ندارند دولت ایسرمایه هایدارایی با رابطه در یکنواختی

 ای دولتیهای سرمایه: خالصه نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی شناسایی دارایی2جدول 

 ایران

 فالندرز

 استرالیا نیوزلند سوئد

ایاالت 

 متحده

 آمریکا

نوع دارایی 

 OCMWs هااستان ایسرمایه
-شهرداری

 ها

شناسایی و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

مستهلک 

 شوندمی

های دارایی -الف

عمومی )اموال( 

 شبه بازرگانی

                                                           
1 OCMWs 
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 ایران

 فالندرز

 استرالیا نیوزلند سوئد

ایاالت 

 متحده

 آمریکا

نوع دارایی 

 OCMWs هااستان ایسرمایه
-شهرداری

 ها

 های خاص دولتیدارایی -ب

شناسایی و 

 استهالک
N/A N/A 

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

عدم 

شناسایی 

و عدم 

 استهالک

اموال 

دفاعی)تجهیزات 

 نظامی(

شناسایی و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

N/A 

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

N/A 
های دارایی

 زیربنایی

در دامنه شمول 

استانداردهای 

-موجود قرار نمی

 گیرد.

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

عدم 

شناسایی 

و عدم 

 استهالک

ها، جنگل

های دارایی

زیستی مشابه، 

حق امتیاز 

معادن، و 

منابعی که 

احیاشونده 

 نیست

الزام به شناسایی 

های میراث دارایی

 ملی وجود ندارد.

های برخی دارایی

میراث ملی که 

دارایی منافع 

اقتصادی یا 

خدمات بالقوه 

آتی هستند  

شناسایی و 

-گیری میاندازه

 شوند.

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

شناسایی 

و 

 استهالک

عدم 

شناسایی 

و عدم 

استهالک 

)اگر در 

-فعالیت

های 

دولت 

استفاده 

شوند 

شناسایی 

و 

مستهلک 

-می

 شوند(

 میراث ملی

 موید نیز عمومی بخش حسابداری تخصصی نوشتارهای و شودمی مشاهده نیز 2 جدول در که گونههمان

 دارد، وجود اجماع بازرگانی شبه دولتی ایسرمایه هایدارایی با حسابداری رفتار با رابطه در است، آن

 مطالعه حال عین در شود،می رفتار آنها با خصوصی بخش ایسرمایه هایدارایی با مشابه که گونهبدین

 حسابداری یکسان رفتار با رابطه در توافق و هماهنگی عدم بیانگر موجود، ادبیات و شده انجام تطبیقی

  [.21] است نظامی هایدارایی و ملی میراث هایدارایی نظیر دولتی ویژه ایسرمایه هایدارایی برای
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 ایسرمایه هایدارایی شناسایی و عمومی بخش حسابداری المللیبین استانداردهای

 "ثابت هایدارایی" عنوان با را 172 عمومی بخش المللیبین استاندارد 1حسابداران المللیبین فدراسیون

 ثابت هایدارایی و تجهیزات اموال، برای حسابداری رفتار بر عمدتا استاندارد این [.6] است کرده تدوین

 گذاریسرمایه مورد در اطالعاتی توانندمی مالی هایصورت کنندگاناستفاده که بطوری نموده، تمرکز

 را هاگذاریسرمایه اینچنین در تغییرات همچنین و تجهیزات و ثابت هایدارایی اموال، در گزارشگر واحد

 دارد، کاربرد زیربنایی هایدارایی و نظامی تخصصی تجهیزات مورد در مذکور، استاندارد [.10] کنند کسب

 منابع سایر و گاز نفت، استخراج و اکتشاف معدنی، حقوق و مشابه مولد زیستی هایدارایی و هاجنگل اما

 [.6 ] شودنمی شامل را مشابه احیانشدنی

 دولتی خاص ایسرمایه هایدارایی شناسایی به را گزارشگر واحد 17 عمومی بخش المللیبین استاندارد

 فرهنگی، اهمیت دلیل به هادارایی از برخی که شده بیان استاندارد، این ۹ بند در است. نکرده ملزم

 بندهای در افشاء الزامات شوند.می توصیف " ملی میراث هایدارایی "عنوان به آنها تاریخی یا محیطی

 افشاهایی باید شده شناسایی هایدارایی مورد در دولتی واحدهای شده الزام آن در که شده ارائه ۹4 الی 84

 استانداردگذار موردنظر )که مستقل حساب نوع به 17 استاندارد که است مشخص کامال[.1۹] باشند داشته

 دولت حسابداری استانداردهای مشورتی هیئت موردنظر )که کاربری نوع یا است( آمریکا محلی هایدولت

 [.21] ندارد توجه هادارایی شناخت در است( فدرال

 آنها گیریاندازه و شناخت هایچالش و ملی میراث هایدارایی

 محیطی یا ژئوفیزیکی و تکنولوژیکی هنری، تاریخی، ماهیت با هاییدارایی عنوان به ملی میراث هایدارایی

 مرکز در هدف این و شوندمی نگهداری فرهنگ و دانش به آنها کمک خاطر به اساسا که شوندمی تعریف

 خاصی هایویژگی ملی، میراث هایدارایی .[15] است هادارایی این نگهداری برای واحدها این اهداف

 را زیر هایویژگی IFAC-IPSASB(2006) نماید.می متمایز عمومی هایدارایی سایر از آنها که دارند

 اند:نموده تعیین حسابداری اهداف برای ملی میراث هایدارایی اهمیت با هایویژگی عنوان به

 مبالغ قالب در صرفا بتوان را آنها تاریخی و آموزشی محیطی، فرهنگی، ارزش که رودنمی احتمال -الف

 کرد. بیان بازار قیمت بر مبتنی پولی

  دارد. وجود قانونی شدید هایممنوعیت یا هامحدودیت آنها، فروش برای اغلب -ب

 کیفیت اگر حتی یابد، افزایش زمان طی آنها ارزش دارد امکان و ندارند جایگزینی قابلیت آنها اغلب -ج

 باشد. شده فرسوده و باشد یافته کاهش آنها فیزیکی

 سال صد چندین است ممکن موارد برخی در که باشد دشوار آن مفید عمر برآورد که است ممکن -د

 باشد.

                                                           
1 IFAC 
2 IPSAS 17  
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 وجود ملی میراث هایدارایی حسابداری روش با رابطه در ایگسترده تخصصی نوشتارهای که حالی در

 و رفتار شایسته که عمومی بخش هایدارایی سایر با هادارایی این زیاد بسیار تفاوت به همچنین و دارد

 هایدارایی گزارشگری با رابطه در اندکی بسیار ادبیات اند،نموده تمرکز است، متفاوتی حسابداری روش

 برای فعلی حسابداری رویکردهای [.1۹] دارد وجود مالی غیر و مالی جایگزین، هایدیدگاه از ایسرمایه

 سودمند اطالعات تهیه از اطمینان جهت اند،نموده تمرکز مالی اطالعات تهیه بر که ملی، میراث هایدارایی

 اشکال در اضافی اطالعات رو، این از است. ناکافی ذینفعان نیازهای به مربوط گیرندگانتصمیم انواع برای

 تطابق باشند، نداشته مالی ارزش ملی میراث هایدارایی اگر این، بر عالوه [.21] شود تهیه باید مختلف

 منابعی هادارایی این است. کننندهگمراه دولتی گزارشگر واحدهای برای گزارشگر واحد هایبدهی با آنها

 در آنها انعکاس و گیرند قرار استفاده مورد هابدهی تسویه جهت نقد وجه ایجاد برای بتوانند که نیستند

 فوری کردن منظور هزینه به این، بر عالوه [.۹] باشدمی کنندهگمراه بستانکاران و مدیران برای ترازنامه

 جامع رویکردی نویسندگان برخی شود.می مالی عملکرد صورت تحریف به منجر ملی میراث هایدارایی

 شوند:می بررسی ادامه در که اند،داده پیشنهاد عمومی هایدارایی حسابداری برای

 دولتی ایسرمایه هایدارایی برای جامع رویکرد

 نوع تعیین با توانمی را دولت در ایسرمایه هایدارایی مفهوم به مربوط مناظرات که معتقدند نویسندگان

 آنهاست نگهداری از دولت هدف کنندهمنعکس که چرا کرد، حل دولت اموال به یافتهاختصاص کاربری

 شناخت آن در که اندنموده پیشنهاد جامع رویکردی (2012) پژوهانهم و کریستینز حوزه، این در [6]

 اموال شناخت که اندنموده استدالل و دهدمی قرار توجه مورد را عمومی دیدگاه از را ایسرمایه هایدارایی

 نیست، مرتبط هایدارایی فیزیکی و ظاهری ویژگی با صرفا مالی هایصورت در هادارایی نظیر ایسرمایه

 به اگر رویکرد، این در دارد. ارتباط قانونگذار یا دولت واسطه به هادارایی به یافتهاختصاص کاربری به بلکه

 قرار استفاده مورد اقتصادی منافع تهیه برای و شود داده بازرگانی شبه هایدارایی کاربری ایسرمایه اموال

 داشته اجتماعی کاربری هادارایی اگر دیگر، سویی از شوند. منعکس ترازنامه در باید هادارایی این گیرد،

 شوند. گزارش ترازنامه در نباید گردد،می اقتصادی منافع از بیشتر اجتماعی منافع به منجر که باشند

 دهد:می نشان را جامع رویکرد 1 نمودار
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 (2012،پژوهانکریستینز و هم) کلیای از دیدگاه های سرمایه: شناخت دارایی1 نمودار

 کاربری به توجه با (2012) پژوهانهم و کریستینز جامع رویکرد با کلی موافقت اعالم ضمن (2016) آئودا

 هایدارایی کاربری و دانسته ناکامل را آن اجتماعی، یا اقتصادی کاربری بر مبنی هادارایی به شده داده

 سیستم برای که نظامی هایکشتی و نظامی پشتیبانی و ایاسلحه هایسیستم اجزای )نظیر دفاعی نظامی/

 رفتار آنها یا جاری هایهزینه با مشابه کاربری این در است. نموده مطرح را شوند(می نگهداری دفاعی

 بهای که ندارد وجود آنها مقابل در خروجی که دلیل این به یا ملی امنیت دالیل به که معنا بدان شود،می

 دیدگاه با مطابق کاربری این شوند.نمی منعکس ترازنامه در یابد، تطابق بتواند اقالم این شده تمام

FASAB و کریستینز جامع رویکرد نتیجه در .است [12] فدرال مالی حسابداری مفاهیم بیانیه در 

 .شود تعدیل 2 نمودار شرح به نظامیملی/ امنیت کاربری شمول برای تواندمی (2012) پژوهانهم
 (2016ای از دیدگاه کلی)آئودا، های سرمایهدارایی: رویکرد جامع تعدیل شده: شناخت 2نمودار 

 

 اموال سرمایهای دولتی
 

یافته به دارایی به کاربری اختصاص

دولت واسطه قانون/  

 اجتماعی/ فرهنگی

عمومی  اموال این مجموعه کامل

شوندهای اجتماعی شناسایی میدرگزارش  

 

به عنوان  بازرگانیاموال اقتصادی شبه

-ای شناسایی میهای سرمایهدارایی

 شوند.

 امنیت ملی، دفاعی/حق بیمه

. شوددر گزارش ویژه افشا می  

 

یافته به کاربری اختصاص

 دارایی به واسطه قانون/

 اجتماعی/ فرهنگی

  شوندهای اجتماعی شناسایی میدر گزارش

اقتصادی شبه بازرگانی اموال  

شوندای شناسایی میهای سرمایهبه عنوان دارایی  

ای دولتیسرمایه اموال  
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 رویکرد بکارگیری عملی پیامدهای که اندنموده استدالل (2016) آئودا و (2012) پژوهانهم و کریستینز

 شناسایی چگونگی با رابطه در عمومی اجماعی و شفاف راهکاری ارائه به منتج تواندمی که است آن جامع

 شود. هادولت در ایسرمایه اموال انواع

 (2016) آئودا دیدگاه از ایسرمایه هایدارایی حسابداری برای عملی جامع رویکرد

 که زیرا کند،نمی حل حرفه فعاالن دیدگاه از را مشکل شده، تعدیل جامع یا جامع رویکرد بکارگیری

 تعیین 17 و IPSAS 16 در که هادارایی شناخت معیارهای با رویکرد دو این که یابنددرمی حرفه فعاالن

 که: زمانی تنها شوند، شناسایی مالی صورت در باید هادارایی نیست. سازگار شده

 محتمل واحدگزارشگر درون به دارایی با مرتبط بالقوه خدمات یا آتی اقتصادی منافع ورودی جریان -الف 

 باشد.

  باشد. گیریاندازه قابل اتکا قابل طور به گزارشگر واحد دارایی منصفانه ارزش یا شده تمام بهای -ب

 ارزش یا شده تمام بهای اطالعات که زمانی باید ایسرمایه هایدارایی شناخت، معیارهای این با مطابق

 شناسایی ترازنامه در دارد، وجود بالقوه خدمات یا اقتصادی منافع و باشد دسترس در ایسرمایه هایدارایی

 بنابراین شوند. شناسایی نباید ندارد، وجود دسترس در ارزش یا شده تمام بهای اطالعات که زمانی و شود

 اطالعات دیگر سویی از و فرهنگی اجتماعی/ کاربری به توجه با ایسرمایه هایدارایی اگر است: این سوال

 (2016) آئودا شود؟ شناسایی باید هادارایی این آیا باشد، دسترس در هادارایی این ارزش یا شده تمام بهای

 نماید:می مطرح را دیدگاه دو سوال این به پاسخ برای

 شود، منعکس ترازنامه در نباید باشد، داشته اجتماعی کاربری دارایی که زمانی جامع، رویکرد دیدگاه در

 حسابداری المللیبین استانداردهای دیدگاه در شناخت شود. شناسایی اجتماعی هایگزارش در باید ولی

 ترازنامه در باید باشد، دسترس در هادارایی این ارزش یا شده تمام بهای اطالعات که زمانی عمومی بخش

 سازد.می پیچیده حرفه فعالین برای را شرایط تضاد، این شوند. شناسایی

 ملی( میراث هایدارایی مثال )برای ایسرمایه هایدارایی اگر ماند،می باقی نیز دیگری سوال این، بر عالوه

 هادارایی این و باشد دسترس در ارزش یا شده تمام بهای اطالعات و باشد داشته اجتماعی/فرهنگی کاربری

 رابطه در انتظاراتی زیرا است؟ کنندهگمراه اطالعات محتوی مالی هایصورت آیا شود، منعکس ترازنامه در

 یا است بعید ملی میراث هایدارایی با رابطه در که دارد، وجود دارایی اینچنین واگذاری فروش/ توانایی با

 دارایی اگر حقیقت، در افزاید؟.می ارزشی گزارشگری فرآیند به ملی میراث هایدارایی پولی مبالغ شناخت

 ارزش یا شده تمام بهای اطالعات و ملی( میراث هایدارایی )نظیر باشد داشته فرهنگی اجتماعی/ کاربری

 هادارایی اینچنین برکناری با رابطه در قانونی یا اجتماعی فرهنگی/ هایمحدودیت و باشد دسترس در

 بستانکاران برای همچنین و مدیریت برای هاییدارایی اینچنین نمودن ایسرمایه باشد، داشته وجود

 موارد استدالل این پشتوانه بود. نخواهد دسترس در آنان برای قانونی لحاظ به چون خواهد، کنندهگمراه

 و هابدهی و هادارایی مالی، هایصورت در اقالم ارائه در" نموده: بیان که است SAC -4 در شده ذکر

 این ."شوندنمی شناسایی اقالم این صورتاین غیر در گیرند،می قرار یکدیگر مقابل در هاهزینه و درآمدها
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 برابر در که باشد هاییدارایی شامل تنها باید مالی هایصورت در هادارایی شناخت که معناست بدان

  یابد. تطابق هابدهی

 یا اجتماعی/فرهنگی قانونی، هایمحدویت دلیل به ترازنامه در دولتی ایسرمایه هایدارایی انعکاس با

 بر داشت، نخواهد وجود هابدهی برابر در آنها تطابق امکان دارد وجود آنها برکناری در که امنیتی نظامی/

 داده کاربری نمودکه گیرینتیجه توانمی بنابراین، است. کنندهگمراه ترازنامه در آنها شناسایی اساس این

 مقابل در هادارایی آیا که است آن اینجا در اصلی معیار باشد، چه هر دولتی ایسرمایه دارایی به شده

 و دیگر نوین شناخت معیار یک ایجاد به منجر تواندمی اقدام این خیر. یا هستند تطابق قابل هابدهی

 دولتی ایسرمایه هایدارایی برای عملی جامع حسابداری رویکرد را آن توانمی که شود جدیدی رویکرد

 دو به دیگر شناخت معیار دو نمودن اضافه مستلزم عملی جامع حسابداری رویکرد توسعه و ایجاد نامید.

 گیریتصمیم برای تواندمی معیار دو این است. 17 و IPSAS 16 توسط شده بیان اصلی شناخت معیار

 باشند: می زیر شرح به که گیرد، قرار استفاده مورد دارایی شناسایی عدم یا شناسایی با رابطه در

 ندارد. وجود دارایی برکناری برای نظامی ملی/ امنیت و اجتماعی فرهنگی/ قانونی، محدودیت هیچ-ج

  یابند. تطابق هابدهی مقابل در باید شده شناسایی هایدارایی کنندگی،گمراه از جلوگیری برای -د

 ترازنامه در دارایی عنوان به دولتی ایسرمایه هایدارایی شناسایی که است آن معیار دو این اصلی هسته

 توانندمی هادارایی این و است دسترس در هادارایی ارزش یا شده تمام بهای اطالعات که است مواردی در

 شد، ذکر این از پیش که معیار 4 بر عالوه شود.می داده تطابق هابدهی مقابل در رو این از و شود واگذار

 است: زیر شناخت ویژگی 5 شامل عملی جامع حسابداری رویکرد ایجاد

 امنیتی/ مزایای یا فرهنگی اجتماعی/ )اقتصادی، منافع نوع-2 ها،دارایی به شده داده تخصیص کاربری-1

  نظامی(،

 وجود عدم -نشده محدود هایدارایی-4 هست؟(، تطابق قابل هابدهی مقابل در هادارایی )آیا تطابق-3

 که مواردی در-شده محدود هایدارایی-5 و امنیتی و نظامی یا فرهنگی اجتماعی/ قانونی/ هایمحدودیت

 کنار تواندنمی اساس این بر و دارد وجود امنیتی و نظامی یا فرهنگی/ اجتماعی/ قانونی/ هایمحدودیت

 برسد. فروش به یا شود گذاشته

 دهد،می شکل را عملی جامع رویکرد بنایسنگ رویکرد، زیر 3 و شناخت ویژگی-5 و شناخت معیار-4

 باشد:می زیر شرح به رویکرد این از حاصل نتایج

 بازرگانی شبه کاربری حائز که ایسرمایه دارایی هر رویکرد این در اقتصادی: بازرگانی شبه هایدارایی

 هایدارایی با مشابه [.11شود] ایسرمایه ترازنامه در باید کند،می ایجاد اقتصادی منافع و شده اقتصادی

  شود. گزارش مالی عملکرد صورت در باید آنها هایهزینه بازرگانی، شبه

 که دارایی هر رویکرد، این اساس بر نشده: محدود هایدارایی -هابدهی -هادارایی تطابق رویکرد

 امنیتی نظامی/ منافع یا اجتماعی/فرهنگی منافع و شود نظامی کاربری یا اجتماعی/فرهنگی کاربری حائز

 ترازنامه در باید یابد، تطابق هابدهی برابر در توانندمی و هستند نشده محدود هایدارایی کند،می ایجاد

 هایدارایی اجتماعی و فرهنگی قانونی، نظر از که ملی میراث هایدارایی اساس، این بر شود. ایسرمایه
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 توانندمی و باشد دسترس در آنها ارزش یا شده تمام بهای اطالعات و شوندمی گرفته نظر در محدود غیر

 هایدارایی با مشابه [.1۹] شود ایسرمایه فعلی ارزش اساس بر ترازنامه در باید یابد، تطابق هابدهی برابر در

 ملی امنیت قانونی/ نظر از که نظامی هایدارایی بدهی -هادارایی تطابق رویکرد اساس بر ملی، میراث

 مقابل در تواندمی و هست دسترس در آنها ارزش یا شده تمام بهای اطالعات و هستند نامحدود هایدارایی

  شوند. ایسرمایه آنها فعلی ارزش اساس بر باید آنها بنابراین یابد، تطابق هابدهی

 یا شده تمام بهای اطالعات اگر شده: محدود هایدارایی -هابدهی -هادارایی تطابق عدم رویکرد

 هادارایی این اما هست دسترس در یا نباشد دسترس در نظامی هایدارایی و ملی میراث هایدارایی ارزش

 ایسرمایه مذکور هایدارایی شرایط این در یابد، تطابق هابدهی مقابل در تواندنمی ندارند، واگذاری قابلیت

 قانونی، محدودیت با هایدارایی عنوان به ملی میراث هایدارایی رویکرد، این اساس بر [.1۹] شوندنمی

 محدودیت با هایدارایی عنوان به نیز نظامی هایدارایی و شوندمی گرفته نظر در اجتماعی و فرهنگی

 گروه دو هر با اما شوند. ایسرمایه ترازنامه در نباید بنابراین شوند.می گرفته نظر در ملی امنیت و قانونی

 شود:می رفتار زیر متفاوت صورت دو به مذکور دارایی

 رفتار 3تولیت تحت هایدارایی و 2اعتماد هایدارایی ،1امانی هایدارایی عنوان به ملی میراث هایدارایی با

 هایدارایی آن در که کنند ایجاد اعتماد امانی/ هایدارایی صورت باید کشوری هر اساس، این بر شود.می

 صورت [.1۹] شودمی بیان مالی هایارزش نه و فیزیکی واحدهای حسب بر صورت در ملی میراث

 سال، طی در برداشت و شده اضافه فیزیکی واحدهای عمده، هایطبقه استهالک باید  اعتماد هایدارایی

 هایدارایی صورت پشتوانه باید نیز همراه هاییادداشت برگیرد. در را برداشت و تحصیل هایروش توصیف

 باشد. اعتماد

 مستقیم غیر بطور است ممکن شوندمی نگهداری اعتماد حساب در که ملی میراث هایدارایی این، بر عالوه

 بنابراین شوند. نگهداری و حفظ و بهسازی هایهزینه نظیر هاییهزینه متحمل و نماید ایجاد درآمدهایی

 اعتماد وجوه باید کشوری هر ملی، میراث هایدارایی با مرتبط هایهزینه و درآمدها احصای به منظور به

 هایهزینه و درآمدها کلیه شامل مستقل( های)حساب وجوه این [.20] و [1۹] کند ایجاد امانی( )وجوه

 یا بدهی عنوان به تواندمی هم اعتماد وجوه مانده بود. خواهد کشور در ملی میراث هایدارایی با مرتبط

 [.20] و [15] شود گزارش ترازنامه در دارایی

 کند ایجاد ویژه هایگزارش یا و نظامی هایدارایی صورت تواندمی کشوری هر نظامی، هایدارایی مورد در

 حسب بر توانندمی نظامی هایدارایی شود.می افشا هاگزارش و مالی هایصورت این در هادارایی این و

 کلی شمایی ،3 نمودار شوند. بیان مالی هایارزش حسب بر یا اقالم( یا هاسیستم )تعداد فیزیکی واحدهای

  کند.می ارائه (2016) آئودا عملی جامع رویکرد از
 

                                                           
1 Agent Assets  
2 Trust Assets   
3 Custodial assets  
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 (2016ای آئودا )های سرمایه: رویکرد حسابداری جامع عملی برای دارایی3نمودار 

 
 گیرینتیجه

 با موضوع به آنها با رابطه در پاسخگویی و دولتی ایسرمایه هایدارایی مناسب راهبری اخیر، دهه سه در

 منافع جهت در اقدام برای حاکمه مقامات نمودن گوپاسخ با توام خوب راهبری است. شده تبدیل اهمیتی

 رشدی به رو تمایل به منجر دولتی ایسرمایه هایدارایی ارزش ارتقای و بکارگیری حفظ، برای شهروندان

 عمومی بخش اصالحات در پیشرو کشورهای تجربه است. شده هادولت در تعهدی حسابداری معرفی برای

 حسابداری پذیرش  [.7] است تعهدی به نقدی مبنای از گذار دوران بودن طوالنی و پیچیدگی نشاندهنده

 کنند گزارش مالی هایصورت در را خود هایدارایی همه باید دولتی نهادهای که است آن متضمن تعهدی

 ایسرمایه هایدارایی شناخت بر که است دهه سه از بیش عمومی بخش تخصصی نوشتارهای [.21]

 بر ندارد. وجود اجماعی ای،سرمایه هایدارایی انواع حسابداری با رابطه در لیکن اند،نموده تمرکز دولتی

 تطبیقی مطالعه انجام و دولت ایسرمایه هایدارایی شناسایی اهمیت مرور ضمن حاضر مقاله اساس، این
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 (2012) پژوهانهم و کریستینز جامع رویکرد مختلف، کشورهای در هادارایی این شناسایی نحوه رابطه در

 نمود. ارائه و تبیین را (2016) آئودا ایسرمایه هایدارایی برای عملی جامع رویکرد و

 را جدید شناخت معیار دو ،17 و IPSAS 16 در شده بیان معیار دو بر عالوه عملی، جامع رویکرد در

 و اجتماعی فرهنگی/ قانونی، هایمحدودیت- -الف از: عبارتند شناخت معیار دو این است. داده پیشنهاد

 هایدارایی کنندگی،گمراه از اجتناب برای -ب و ندارد وجود هادارایی برکناری برای نظامی ملی/ امنیت

 است: مبتنی شناخت، ویژگی پنج بر نوین رویکرد مچنینه یابد. تطابق هابدهی با باید شده شناسایی

 نظامی(، منافع یا فرهنگی اجتماعی/ اقتصادی، )منافع منافع نوع ها،دارایی به شده داده تخصیص کاربری

 که مواردی در -نشده محدود هایدارایی خیر(، یا یابدمی تطابق هابدهی با هادارایی )آیا تطابق

 هایدارایی و ندارد وجود امنیتی و نظامی هایمحدودیت یا فرهنگی اجتماعی/ قانونی/ هایمحدودیت

 امنیتی یا نظامی هایمحدودیت یا فرهنگی اجتماعی/ قانونی/ هایمحدودیت که مواردی در شده محدود

 و جدید شناخت معیارهای مبنای بر ندارد. وجود آنها فروش یا برکناری امکان اساس، این بر و دارد وجود

 هابدهی هادارایی تطابق رویکرد اقتصادی، بازرگانی شبه هایدارایی کلی رویکرد زیر سه شناخت، ویژگی 5

 محدود هایدارایی برای یابندنمی تطابق که هایی بدهی -هادارایی رویکرد و نشده محدود هایدارایی برای

 رویکرد تعیین جهت حرفه فعاالن و دانشگاهیان به کمک جامع، رویکرد هدف است. شده ایجاد شده

 است. عملی ایشیوه به عمومی بخش گزارشگر واحدهای در مختلف ایسرمایه هایدارایی حسابداری

 منابع فهرست
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The NPM and New Public Financial Management  were the umbrella for many public 

sector reforms such transition to accrual accounting, budgeting reform, enhancing 

public accountability and better governance.In this regard, providing services with 

approprite quality to citizens requires an environment for advanced and professional 

public financial management. the responsibility and accountability of better public 

assets management depends on the existence of a sound accounting and reporting 

system that provides relevant information for fulfilling the responsibility and 

accountability purposes. But despite the efforts made over the past three decades, 

there are still unresolved questions and debates over government capital assets. Most 

studies have focused on recognizing certain specific assets such as heritage assets and 

military assets, Others have adopted a holistic approach to dealing with capital assets. 

The present research has been conducted in a library research method. So by studying 

and reviewing the available literature, has attempted to survey the dimensions of the 

subject, Accordingly, while reviewing the classification of government capital assets, 

the necessity and importance of recognizing and measuring them, and conducting a 

comparative study of government capital assets in the selected countries, A 

Christensen etal (2012) holistic approach to accounting for the capital assets of and 

finally an Ouda (2016) practical holistic approach are discussed.    
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