
20تا5، از صفحه 37شماره ، 1397بهارحسابداري و حسابرسی، تحقیقات

ي دولت هاییدارابررسی تجارب کشورها در زمینه مدیریت اموال و 
(عمومی)

©1دکتر علی ثقفی
، ایرانیدانشگاه عالمه طباطبائیعلمئتیو عضو هتیریو مدياستاد تمام دانشکده حسابدار

2قربانپوردونیفر

و اوراق بهاداریاداره اموال دولترکلیو مدیدانشگاه عالمه طباطبائيحسابداريدکترايدانشجو

)1396اسفند5؛ تاریخ پذیرش:1396مهر10(تاریخ دریافت:
یکی از روش هاي بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم هاي مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم 

کرد. گام اول در فرایند 3هاي موفق می باشد. می توان از روشهاي مفید در این حوزه نیز الگوبرداري
رداري سیستمهاي مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی هاي دولت الگوب

دارایی ها 6و برکناري و واگذاري5و مولدسازي، بهینه سازي4شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاري
اموال و دارایی در خصوص سیستم مدیریت می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق

هاي دولت کشورهاي منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق 
اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی هاي دولتی تجارب موفقی دارند، نشان می دهد که

داده اي متمرکز جهت تمرکز و سیستم حسابداري تعهدي را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه 
یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجراي حسابداري تعهدي و پایگاه داده اي متمرکز 

و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی هاي دولت را به نحو چشمگیري افزایش داده است.
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قربانپورو یثقف

مقدمه
یکی از اهداف مطالعات تطبیقی، ایجاد بهره وري، بهینه سازي، بهبود و به ویژه بهبود مستمر می باشد.  

که می خواهد به انعطاف، پاسخ گویی و توانایی تطبیق سریع با تغییرات محیط یا دولتیبراي سازمان
تراتژي بی نقص در زمینه بهبود مستمر ضروري است. بهبود مستمر عبارت دست یابد، اجراي یک اس

است از فرهنگ بهبود پایدار که در راستاي حذف اتالف در تمامی سیستم ها و فرایندهاي یک شرکت، 
مدیریت اموال دولتی در کشورهاي مختلف، با توجه به ساختار نظام مالکیت .  ]3[هدف بندي شده است

متفاوت بوده و تفاوت در این ساختارها بر روي فرآیند نحوه مدیریت اموال دولتی تأثیر و نظام اقتصادي،
طور مثال نحوه مدیریت اموال در کشورهاي با ساختار نظام مالکیت سوسیالیستی و باشد. بهگذار می

ا داراي نظام اقتصادي با محوریت مالکیت عمومی، متفاوت با کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس ب
باشد. در گزارش حاضر و با توجه ساختار مالکیت و نظام اقتصادي مبتنی بر سرمایه داري و بازار آزاد می

سازي حجم و اندازه ) قانون اساسی و کوچک44هاي کلی اصل (به رویکرد دولت در اجراي سیاست
موضوع تجربیات کشورهاي اند. با عنایت به این دولت، کشورهاي با نظام اقتصادي بازار مدنظر قرار گرفته

هاي دولت به آمریکا، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلیس، استرالیا و آلبانی در زمینه مدیریت اموال و دارایی
گیرد.وتحلیل قرار میشرح ذیل موردبررسی و تجزیه

بررسی و مطالعه تجربیات مدیریت اموال و دارایی هاي دولت کشور هاي منتخب
آمریکا

وظیفه تامین خدمات 1باشد. سازمان خدمات عمومیترین مالک اموال میامریکا بزرگدولت فدرال
ها، بر عهده دارد و اطالعات مربوط به کلیه اموال به جز اموال دولتی را براي تمامی مؤسسات و بنگاه

ا کند. سازمان خدمات عمومی، یک سازمان مستقل در دولت آمریکمربوط به امنیت ملی را مدیریت می
هاي دولتی، دفتر تملک اموال باشد. دفتر خدمات ساختماندفتر و شعبه اجرایی می17و مشتمل بر 

و ... ازجمله تشکیالت و ساختارهاي اداري سازمان مذکور را تشکیل 2گذاري دولتیدولتی، اداره سیاست
ی را بر دهند وظیفه کمک و حمایت از مؤسسات دولت فدرال در زمینه مدیریت اموال دولتمی

ایالت در سراسر آمریکا نمایندگی دارد. طبق قانون، سازمان خدمات 11دارند. سازمان مذکور در عهده
عمومی، وظیفه مقررات گذاري در خصوص خرید، استفاده و تملک کلیه اموال حقیقی (ساختمان و 

مور مربوط به مدیریت زمین) و سایر اموال دولتی را بر عهده دارد. الزم به ذکر است این سازمان در ا
ها و نحوه استفاده ها دخالتی نداشته و مسئولیت و گزارش دهی در خصوص اموال سازماناموال سازمان

ها و مؤسسات دولتی در خصوص خرید، همچنین سازمان.]9[ها تفویض شده است ها به خود آنآن
زمان خدمات عمومی از مشاوره بیرونی ها، غالباً پیش از درخواست مشاوره از سافروش و یا اجاره دارائی

1- The General Services Administration (GSA)
توسط سازمان خدمات عمومی آمریکا جهت تجمیع وظایف سیاست گذاري دولت در 1995اداره مذکور در سال -2

حوزه امالك، حمل و نقل و سفر و فناوري اطالعات و ... در قالب یک سازمان مجزا ایجاد گردید.



7.)یدولت (عموميهاییاموال و داراتیریمدنهیتجارب کشورها در زمیبررس
عنوان قیمت پایه در شود بهکنند. اما قیمتی که توسط سازمان خدمات عمومی تعیین میاستفاده می

شود. همچنین اموال مازاد دولتی از طریق سیستمها و سایت هاي معامالت و قراردادها لحاظ می
در مزایده شرکت صورت آنالیند و مردم قادرند بهشوالکترونیکی براي عموم مردم به مزایده گذاشته می

جویی در بودجه ملی شده است و بر اساس آن، دولت به هاي اخیر توجه خاصی به صرفهدر سالکنند.
میلیارد 3هاي دولتی را تا ، مخارج ساختمان2014ها اعالم کرده بود که باید تا پایان سال مالی سازمان

ها براي دستیابی به این امر فرآیندي است که در وزارت دفاع پیگیري لدالر کاهش دهند. یکی از مد
اند، سال گذشته ایجاد شده25فقره از مستحدثات نظامی که در طول 350موجب آن شود و بهمی

میلیارد دالر براي دولت ایجاد نموده است. در طرح دیگري که 7/17جویی معادل کاهش یافته و صرفه
500موجب آن اي مأمور شناسایی اموال غیر دفاعی شد و بهتصویب رسید، کمیتهبه2012در فوریه 

جویی گردید.هاي دولتی صرفهمیلیون دالر در هزینه ساختمان
باشد، هاي دولت در آمریکا قابل بیان مینکته دیگري که در ارتباط با سیستم مدیریت اموال و دارایی

باشد که این امر تا حد زیادي ناشی از ن در ترازنامه مالی دولت میها و اموال و تقویم آشناسایی دارایی
- هاي ثبت دارایی و گزارشگري مالی از استانداردهاي مدرن حسابداري در این کشور میپیروي سیستم

باشد. الزم به ذکر است در آمریکا، گزارشگري مالی مبتنی بر حسابداري تعهدي است که با تصویب 
شروع و فرآیند استقرار آن در 1999ین استانداردهاي حسابداري دولتی در سال هیئت تدو34بیانیه 

) تکمیل شده است. اهمیت بیانیه اخیر به حدي است که به 2001یک دوره سه ساله (از ابتداي سال 
رود.هاي مستقل به شمار میترین تحول تاریخ حسابداري حساباعتقاد بسیاري از اقتصاددانان، بزرگ

عنوان سازمانی مستقل در حوزه اختیارات رئیس جمهور، مدیریت امور مربوط خدمات عمومی بهسازمان 
هاي دولتی اعم از مقررات گذاري در خصوص خرید و فروش، اجاره و به واگذاري، تدارك اموال و دارایی

ز اموال مسئولیت گزارش دهی در خصوص نحوه استفاده اتملک کلیه اموال دولتی را بعهده دارد. لیکن
اي نیز جهت شناسایی اموال مازاد پیش باشد. همچنین در سطح دولت کمیتهها میبر عهده دستگاه
.]9[بینی شده است 

فرانسه
میلیون متر مربع از اموال غیرمنقول) 150تا 120دولت بزرگترین مالک اموال غیرمنقول (مالک حدود 

داري و مابقی مربوط به انبارها و سیصد هزار واحد باشد. نیمی از این امالك از ماهیت تجاري و امی
هاي ها و سازماندرصد از امالك مذکور در تملک وزارتخانه80باشند. در حدود فضاهاي اقامتی می
هاي حفظ و نگهداري اموال و باشد. دولت هنوز از ظرفیت تعیین ارزش اموال، هزینهعمومی دولتی می

کارگیري ابزارهاي مدیریتی نظیر باشد. این محدودیت بر لزوم بههاي عملیاتی برخوردار نمیهزینه
موجب اصالحات اجرایی انجام کند. بهها تاکید میمالکیت یا اجاره اموال، حفظ یا فروش و نوسازي آن

ها را در سازي آنها و همچنین بهینهگرفته در فرانسه، هر وزارتخانه مسئولیت مدیریت اموال و دارایی
گیري در ولیت خود بر عهده دارد. این اصل مبتنی بر سطح باالیی از تمرکز زدایی تصمیمحوزه مسئ

باشد. زمانی که دولت از طرف خود براي یک حوزه مدیریت اموال غیرمنقول دولتی در فرانسه می



37، شماره1397بهار، یو حسابرسيحسابدارتحقیقات.8
- کند، وزیر و یا مسئول آن وزارتخانه مسئولیت مدیریت داراییوزارتخانه خاص یک دارایی را تملک می

هاي تملک شده دولت را بر عهده دارد. بر این اساس هر وزارتخانه مکلف به اجراي برنامه ارتقاء نظام 
.]8[باشدحسابرسی داخلی و کنترل فعالیتهاي خود می

باشند:در فرانسه سازمانها و نهادهاي اصلی مسئول در ارتباط با اموال دولتی به شرح ذیل می
سئولیت کلی مدیریت و ارزیابی مرتبط با اموال غیرمنقول دولت را بر وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت م
اي و حسابداري تدوین نموده است هایی را از طریق سازوکارهاي بودجهعهده دارد. این وزارتخانه سیاست

و همچنین مسئولیت تدوین نظام جامع مدیریت اموال در سطح دولت به این وزارتخانه واگذار گردیده 
است.
ن ثبت اسناد به همراه سازمان مالیاتی وزارت اقتصاد، شاخه اجرایی اصلی براي مدیریت اموال سازما

اموال، وظیفه تدوین سیستم باشند. سازمان ثبت با توجه به جداول مالیاتی مقرر در حوزهغیرمنقول می
اطالعات اموال غیرمنقول را بر عهده دارد.

باشند:ظایفی به شرح ذیل برخوردار میعالوه بر موارد مذکور این سازمانها از و
هاي سیاستی و تدوین لوایح قانونیگیريجهت-
حل اختالفات مربوط به اموال دولتی-
دالر در قراردادهاي فروش و بیشتر از هزار75کنترل تمام قراردادهاي مرتبط با اموال دولتی بیشتر از -

هزار دالر در قراردادهاي اجاره12
نفرونیلیم2ها براي شهرهایی با جمعیت بیش از راردادهاي انتقال اموال به شهرداريثبت تمام ق-
کنترل شرایط مربوط به واگذاري اموال عمومی به بخش خصوصی از منظر میزان اجاره و سایر شرایط -

بایست در دفاتر اسناد رسمی منعقد شوند).طور معمول قراردادهاي اجاره میبه(یقانون
ایر اموال دولتیفروش س-

وزارت دارایی فرانسه چارچوب سیاستی را براي مدیریت اموال دولتی تدوین نموده است و در آن از 
هفت گام اساسی به شرح ذیل نام برده شده است:

ارتقاء اثربخشی مدیریت اموال دولت-
گذاري اموال دولتیضرورت تقویم و ارزش-
دیریت اموالهاي عملیاتی و اجرایی مکاهش هزینه-
ها به استفاده از چند ها در قبال استفاده از اموال غیرمنقول خود از طریق الزام آنپاسخگویی وزارتخانه-

شاخص عملکرد
تبیین و تنظیم وظایف مرتبط با مالکان متعدد-
ها و الزام به پرداخت اجاره بهاافزایش هزینه تملک دارایی-
اي و مالیجهتدوین سیستم و قواعد جدید بود-

شده، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی تقویم ارزش اموال غیرمنقول اداره ثبت مطابق با چارچوب تدوین
تواند هم شامل فروش و هم تعیین میزان اجاره بهاي اموال گذاري میباشد. این ارزشاسناد می
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هاي عنوان یکی از زیرمجموعهغیرمنقول دولت گردد. این امر منجر به آن گردیده تا اداره ثبت اسناد به

ها در تالش براي ارتقاء کار آیی وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت قرار بگیرد. همچنین اکثر وزارتخانه
باشند. لیکن علیرغم تالشهاي صورت گیري از شاخصهاي عملکرد میمدیریت اموال خود از طریق بهره

هاي دفتري، مغایرتها و ابهاماتی در این ارزشگرفته به دلیل اختالف ارزش روز اموال غیرمنقول با
خصوص ایجاد گردیده است. وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت مسئولیت کلی مدیریت و ارزیابی مرتبط با 

اي و هایی را از طریق سازوکارهاي بودجهمنقول دولت را بر عهده دارد. این وزارتخانه سیاستاموال غیر
همچنین مسئولیت تدوین نظام جامع مدیریت اموال در سطح دولت به حسابداري تدوین نموده است و 

این وزارتخانه تفویض گردیده است. سازمان ثبت اسناد به همراه سازمان مالیاتی وزارت اقتصاد، شاخه 
باشند. سازمان ثبت با توجه به جداول مالیاتی مقرر در اجرایی اصلی براي مدیریت اموال غیرمنقول می

وزارت دارایی فرانسه در وظیفه تدوین سیستم اطالعات اموال غیرمنقول را بر عهده دارد.اموال، حوزه
مطابق با چارچوب .هفت گام اساسی چارچوب سیاستی را براي مدیریت اموال دولتی تدوین نموده است

د. باشمنقول اداره ثبت اسناد میشده، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی تقویم ارزش اموال غیرتدوین
تواند هم شامل فروش و هم تعیین میزان اجاره بهاي اموال غیرمنقول دولت گردد. گذاري میاین ارزش

هاي وزارت اقتصاد، دارایی و عنوان یکی از زیرمجموعهاین امر منجر به آن گردیده تا اداره ثبت اموال به
یی مدیریت اموال خود از طریق صنعت قرار بگیرد. همچنین اکثر وزارتخانه در تالش براي ارتقاء کار آ

.]8[باشند گیري از شاخصهاي عملکرد میبهره
ایرلند

گسترده اي از اشخاص عمومی شامل امالك دولت مرکزي بخشی از امالك بخش عمومی است که دامنه
هاي خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان و سایر هاي عملیاتی، سازمانادارات دولت مرکزي، سازمان

هاي دولت مرکزي هر یک مسئول تحصیل و مدیریت دهد. وزارتخانهمومی را پوشش میاشخاص ع
صورت استیجاري جهت ارائه خدمات از آن استفاده ها و یا بههایی است که تحت مالکیت آندارایی

اي از اماکن اداري و ساختمان هاي خاص باشند. در ایرلند امالك دولت مرکزي زیرمجموعهکنند، میمی
ها، مدارس، زندان ها، دانشگاه ها، موزه ها، ادارات پلیس، دادگاه ها و آتش نشانی ل بیمارستانشام
ها، بررسی روش ارائه خدمات به شهروندان شامل منظور افزایش کار آیی مدیریت داراییباشد. بهمی

منظور ها بهتجربیات عملی و استفاده از فرصت هاي ممکن، تجدید نظر در نحوه استفاده از دارایی
ایرلند 2010. از سال ]5[ها موردتوجه قرارگرفته است استفاده بهتر و استفاده از امکانات بالقوه دارایی

ها تأثیر داشته است. اقداماتی در خصوص جدایی از انگلستان انجام داده که بر ترتیبات مدیریت دارایی
رلند شمالی پراکنده و بسیار غیرمتمرکز طبق گزارش سازمان حسابرسی ایرلند، مدیریت دارایی در ای

بمنظور افزایش پس انداز و از طریق بهبود مدیریت اموال دولت اقداماتی جهت 2007است. در سال 
دولت نظام کنترل اموال شامل 2010و 2011ها انجام شد. در طی سال هاي واقعی نمودن برنامه

دادهاي اجاره را معرفی نمود که توسط واحدهاي کنترل استاندارد فضاي کار، لوازم اداري، استاندارد قرار
شود.دولت مرکزي، هماهنگ می
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ترین بخش توسعه و پیاده سازي استراتژي امالك، تخصیص و انتقال امالك و زمین هاي مازاد در مهم

باشد. نکته حائز اهمیت در این زمینه دسترسی و مدیریت بخش بخش بهداشت به پروژه هاي دیگر می
هاي دولتی باشد. در این ارتباط بخشی و دولت مرکزي به ارزش پولی امالك و زمین هاي خود میعموم

صورت رقابتی ارائه و با بخش ها و نهادهاي عمومی دیگر مشارکت نمایند تا از این بایستی خدمات را به
ش کار آیی مدیریت منظور افزایبهها،گذاري نمایند. سازمان مدیریت داراییطریق اموال خود را ارزش

منظور مشارکت هر هاي اولیه را براي فعال سازي بخش ها و نهادهاي عمومی بهریزياموال دولتی، برنامه
هاي محلی انجام داده است. اولین گام اساسی در ها و بخشهاي دولتی با استفاده از ظرفیتچه بیشتر آن

باشد. در اکثر ه الکترونیکی اطالعات اموال میها در این کشور استفاده از نقشفرآیند مدیریت دارایی
شود. در ها، ثبت و ضبط نمینهادهاي دولت مرکزي اطالعات مدیریتی دقیقی در خصوص اموال و دارایی

ها مرکز الکترونیکی اطالعات اموال را براي این ارتباط دفتر نخست وزیر از طریق سازمان مدیریت دارایی
نماید تا از این طریق مجموعه ی تهیه و اطالعات موجود را نگهداري میتمامی بخشها و نهادهاي دولت

بهتري از اطالعات در خصوص دارایی بخشهاي دولتی و همچنین استراتژي استفاده از آن در اختیار قرار 
هایی است که تحت مالکیت هاي دولت مرکزي هر یک مسئول تحصیل و مدیریت داراییگیرد. وزارتخانه

در طی سال هاي باشند.کنند، میصورت استیجاري جهت ارائه خدمات از آن استفاده میبهها و یا آن
دولت نظام کنترل اموال شامل استاندارد فضاي کار، لوازم اداري، استاندارد قراردادهاي 2010و 2011

ي از شود. دفتر نخست وزیراجاره را معرفی نمود که توسط واحدهاي کنترل دولت مرکزي، هماهنگ می
ها نقشه الکترونیکی اطالعات اموال را براي تمامی بخشها و نهادهاي طریق واحد سازمان مدیریت دارایی

از اطالعات در خصوص نماید تا از این طریق مجموعه ايدولتی تهیه و اطالعات موجود را نگهداري می
.]5[گیرد دارایی بخشهاي دولتی و همچنین استراتژي استفاده از آن در اختیار قرار

کانادا
هاي دولت کانادا شامل ساختمان ها، بنادر، زندان ها، پارك هاي عمومی و دفاتر دارایی2012در سال 

PWGSC(1هاي حقیقی که بخشی از وزارت کار و خدمات دولتی کانادا (پستی، توسط اداره دارایی

میلیارد دالر کانادا را که 6,5ش شود. این شعبه مسئولیت مدیریت ساختمان ها به ارزاست، مدیریت می
درصد 49درصد این فضا تحت مالکیت دولت، 5/43میلیون متر مربع وسعت دارند، به عهده دارد. 14/7

1500صورت اجاره به شرط تملیک است. براي اداره درصد به5/7صورت اجاره واگذار شده و آن به
زمین و 345میلیارد دالر منعقد شده و 11/1زش قرارداد به ار2116ساختمان اجاره داده شده تعداد 

مدیریت مالی اموال در پرتفوي این 1988نوع دارایی به شرط تملیک وجود دارد. از سال 10ملک و 
برداري و بهره1950در این کشور از سال شود.اداره از طریق پروژه هاي واگذار شده به بیرون انجام می

میلیون دالر کانادا 460طوري که هر ساله بالغ بر ت محلی شده اند. بهفروش اموال دولتی مشمول مالیا

1 - Public Work Government Services Canada(PWGSC)
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.]6[شوداز این محل، عاید دولت می

مورد ساختمان و امالك 40با نوآوري هاي جدید در حوزه مدیریت اموال دولت، از 2007در سال 
41/1ر قالب اجاره) به میزان ها نمودند. ارزش واگذاري ها (دمورد از آن7موردبررسی، اقدام به واگذاري 

همچنین دولت در ساله اجاره نموده است.25صورت میلیارد دالر کانادا بود و بخش خصوصی آن را به
، با حمایت سیستم مدیریت اطالعات اقدام به تدوین استاندارد ملی واگذاري امالك 2013-14سال 

هاي دولت را بر دولتی، مدیریت اموال و داراییعنوان موسسهنمود. وزارت کار و خدمات دولتی کانادا، به
49عهده دارد. این کشور قوانین جامعی در خصوص اجاره امالك دولتی دارد بطوریکه تحت این قوانین 

باشد. این کشور صورت اجاره به شرط تملیک میدرصدنیز به5/7صورت اجاره واگذار شده و درصد آن به
سیستم مدیریت اطالعات اقدام به تدوین استاندارد ملی واگذاري ، با حمایت 2013-14طی سال هاي 

.]6[امالك نمود 
انگلیس

جویی در خصوص اموال و بهبود منظور تقویت و افزایش هماهنگی، کار آیی و صرفهدر انگلیس به
عنوان موسسه دولتی مستقل در هاي دولت، سازمان اموال دولت بهمدیریت و عملکرد امالك و دارایی

هاي اداره مذکور هاي عمومی تشکیل شد. یکی از برنامهو باهدف مدیریت اموال و دارایی2010ال س
هاي دولتی با حفظ مسئولیت مجموعه هاي مشخص مانند بنیاد تراست تسهیل هماهنگی بین بخش

د باش(بخشی از خدمات دپارتمان سالمتی انگلستان) و برخی مراجع محلی در حوزه مدیریت دارایی می
هاي دولت و عنوان موسسه دولتی مستقل، باهدف مدیریت اموال و دارایی. سازمان اموال دولت به]1[
جویی در خصوص اموال و بهبود مدیریت و عملکرد منظور تقویت و افزایش هماهنگی، کار آیی و صرفهبه

تشکیل گردیده است.2010هاي دولت در سال امالك و دارایی
دولت، اجراي اصالحات در زمینه بهینه سازي فضاهاي اداري در راستاي هايیکی از استراتژي

ها به بخش غیر دولتی بوده است. اتخاذ این سیاست جویی و آزادسازي فضاهاي اداري واگذاري آنصرفه
و اعمال استانداردهاي جدید در خصوص فضاهاي اداري موردنیاز کارکنان دولت موجب گردید طی 

درصد از فضاهاي کاري کاهش یابد. به عبارتی با اجراي 30الی 25ین ، ب2010-12هاي سال
میلیون متر مربع از فضاهاي اداري آزاد گردیده است که این امر عالوه 2استانداردهاي جدید در حدود 

جویی در هزینه نگهداري اموال، منجر به آن گردید تا دولت بابت فروش اموال میلیون پوند صرفه600بر 
میلیون پوند درآمد کسب نماید.1150مذکور حدود مازاد 

- هایی براي فضاهاي مازاد غیر قابل فروش میدر حال حاضر سازمان اموال دولت در حال بررسی گزینه

صورت ضمنی در دولت بر آن توافق شده است اجاره چنین هایی که بهباشد. در این ارتباط یکی از گزینه
ده است. ازجمله اقدامات دولت در حوزه مدیریت اموال غیرمنقول، اعمال بو2014فضاهایی تا پایان سال 

هاي دولتی در انگلیس استانداردهاي مشخص در زمینه مصرف انرژي و کاهش هزینه نگهداري ساختمان
هاي دولت در فضاهاي اداري، مربوط به مصرف انرژي است درصد از هزینه10باشد. در حال حاضر تا می

دهد هاي دولت را در این حوزه به خود اختصاص میمیلیارد پوند از هزینه2ساالنه بالغ بر که این میزان 
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هاي و بالطبع یکی از رویکردهاي اصلی دولت در این زمینه، کاهش مصرف انرژي، آب و کاهش هزینه

ر هاي دولتی بتمام ساختمان2018باشد. هدف این است که تا سال نگهداري امالك اداري دولت می
هاي بندي شوند. همچنین در راستاي کاهش هزینهرتبهBتا Aهاي انرژي از درجه اساس گواهینامه

هاي الزامات اجباري براي مناقصه گران و پیمانکاران طرح2015هاي دولتی، از سال نگهداري ساختمان
عمرانی دولت مدنظر قرار خواهد گرفت.

هاي مالی، با توجه به اینکه این کشور در زمینه دولت در صورتها و اموالدر ارتباط با نحوه ثبت دارایی
ها باشد، تقویم و ارزیابی داراییکاربرد مبناي تعهدي حسابداري بخش عمومی جزء کشورهاي پیشرو می

باشد. کاربرد نظام حسابداري تعهدي، موجب ارتقاء پذیر میدر ترازنامه مالی دولت به سهولت امکان
هاي عمومی گردیده و از طرفی تقویت سازوکارهاي نظارتی در این اموال و داراییشفافیت و مدیریت

میلیون متر مربع از فضاهاي 2خصوص را به دنبال داشته است. با تدوین استانداردهاي جدید؛ در حدود 
هاي نگهداري و اداري آزاد گردیده است که این میزان منافع شایان توجهی از منظر کاهش هزینه

ها به بخش خصوصی براي دولت در پی داشته است.ین واگذاري و یا اجاره آنهمچن
هاي متعددي است که مسئولیت مدیریت نکته حائز اهمیت دیگر در این کشور، وجود نهادها و سازمان

دارند. لذا عالوه بر آنچه که به شرح فوق در زمینه مدیریت اموال هاي تملیکی را بر عهدهاموال و دارایی
ها، هاي مختلفی همچون سازمان استرداد داراییباشد، سازمانها و سامانهلتی در این کشور جاري میدو

باشند که هر یک هاي دولت، متولی اداره اموال تملیکی دولت میگمرك  و سامانه اطالعاتی مزایده
تواند مدنظر قرار گیرد:صورت مختصر و به شرح ذیل میبه

تحت قانون درآمدهاي حاصل از جرائم مصوب سال 2003ا: در سال هسازمان استرداد دارایی
هاي جدید و منحصربفرد استرداد مدنی و گیري از تواناییمنظور استرداد دارایی مجرمان با بهربه2002

میلیون 23حدود 2007همچنین مصادره کیفري و مالیات ایجاد شد. شایان ذکراست سازمان تا سال 
میلیون پوند هزینه داشته و در تامین مالی خود 65رداد کرده است، در حالی که پوند دارایی را است

هاي ارجاعی ناتوان بوده است. همچنین سیستم اطالعات مدیریت فاقد پایگاه اطالعات جامعی از پرونده
ها و به سازمان و سیستم ثبت زمان عملکرد کارمندان بوده است. بنابراین هزینه پی گیري پرونده

سبه کار آیی کارمندان براي مدیریت به آسانی قابل ارزیابی نبود.محا
اي که با دو سازمان و عنوان یک سازمان غیر وزارتخانهسازمان گمرك و درآمد: این سازمان به

کند، مرجع قانونی دریافت مالیات و مسئول تضمین وجود وجه براي خدمات گروه دولتی همکاري می
لذا چنانچه کاالیی در گمرك رسوب شود، مسئول سازمان مجوز فروش را باشد.دولتی انگلستان می

گیرد.برعهده دارد. در مورد اجناس مصادره شده نیز فروش و یا امهاء آن توسط گمرك صورت می
هاي دولت: دولت انگلستان وب سایتی را طراحی کرده است که امکان پایگاه اطالعاتی مزایده

ذکر است در این پایگاه، اطالعات منحصربفرد در آن فراهم شده است. شایانهادستیابی به تمام مزایده
هاي توان با مراجعه به آن به مکانشده است که میروز شده ارائهمزایده دولت شامل جزییات اطالعات به

مزایده دسترسی پیدا کرد. وب سایت مزایده دولت سطوح گسترده اي از فهرست اطالعات برگزاري 
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توان دهد. همچنین در بخش مزایده امالك میگزاران را در دسترس عموم قرار میها و مزایدهمزایده
ه کرد. شرکت آالپس یک شرکت مشاوره در انگلستان است هایی از امالك فروش رفته را مشاهدنمونه

هاي خود را دهد. این شرکت اطالعات مزایدههاي مربوط به اموال غیرمنقول دولتی را انجام میکه مزایده
.]1[کند صورت آنالین ارائه میبه

استرالیا
دار از اموال دولتی تدوین کرده چارچوب مدیریت دارایی استرالیا، اصولی را براي استفاده کارا، مؤثر و پای

گیري بهتر و مدیریت کاراتر اموال دولتی براي تصمیم2011است. البته این چارچوب در سپتامبر سال 
فایده بر –کارگیري تحلیل هزینه بهبود داده شد. موارد ارتقاء داده شده در چارچوب مذکور شامل به

باشد. این چارچوب ظ مالکیت، اجاره یا فروش دارایی میهاي حفها براي ارزیابی گزینهروي عمر دارایی
هاي جایگزین خط مشی قبلی، چارچوب مالکیت اموال دولت استرالیا شد. چارچوب دارایی از خط مشی

شوند که با هاي مختلف فرآیند مدیریت دارایی اعمال میشده است که به مولفهمتعددي تشکیل
.]7[شوندراهنمایهاي مجزایی پشتیبانی می

میالدي صورت گرفت. در سال 80در استرالیا اولین اصالحات در خصوص مدیریت اموال دولتی در دهه 
16ها و اموال را که بخشی از وزارت دارایی و مقررات زدایی است را تأسیس و ، دولت اداره دارایی1987

ها، تعمیر و نگهداري ساختمانبرنامه عملیاتی را براي آن تعریف نمود که شامل مدیریت اموال، بازسازي 
هاي دولت شامل شد. همچنین اداره مذکور وظیفه مدیریت سبد داراییها میاموال واگذاري آن

هاي باستانی و هاي عمومی، ساختمانهاي خاص، ساختمانها و دیگر داراییهاي دولتی، دادگاهساختمان
میلیارد دالر استرالیا بوده 4/10حدوداً 2011سال ها در پایان ژوئن... را بعهده دارد. ارزش این دارایی
ها و اموال دولتی چارچوب منظور نظارت بر داراییها و اموال بهاست. عالوه بر این اداره دارایی

ها در اختیار دارد. الزم به گذاري و مدیریت در خصوص اجاره یا تملک داراییاستانداردي براي سیاست
هاي دولتی مجازند نیازهاي کند و دستگاهو اموال در یک بازار رقابتی عمل میهاذکر است اداره دارایی

خود اعم از اموال منقول و غیرمنقول خود را از سازمان مذکور و یا بخش خصوصی خریداري نمایند؛ لذا 
باشد. ها و اموال ملزم به فراهم کردن آن میچنانچه دستگاهی به ساختمان نیاز داشته باشد، اداره دارایی

عنوان بخشی از وزارت دارایی و مقررات زدایی وظیفه مدیریت سبد ها و اموال استرالیا بهاداره دارایی
هاي عمومی و ... را بر عهده دارد؛ لذا ها، ساختمانهاي دولتی، دادگاههاي دولت اعم از ساختماندارایی

ها و اموال چارچوب نظارت بر داراییمنظور بهباشد.فروش و اجاره این اموال با اداره مذکور می
ها تدوین گردیده است.گذاري و مدیریت در خصوص اجاره و یا تملک داراییاستانداردي براي سیاست

شده ارائهدر سایت وزارت دارایی و مقررات زدایی، ادارات مرتبط با موضوع مدیریت اموال به شرح ذیل
است:

ها و رتمان امور دولتی و عملیات زمین، مسئول سیاستدپا:اداره امور دولتی و عملیات زمین
هاي دهد و شامل سازمانالمنافع را شکل میهایی است که چارچوب اموال مشتركقانونگذاري

وساز و باشد. این بخش همچنین مسئول خط مشی تدارکات ساختدولت به جز وزارت دارایی می
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در رابطه با مسئولیت هاي چارچوب است.1969اجراي قانون کمیته فعالیت هاي دولتی 

نماید.سازي و اجرا میها را پیادهدهد و آنها را توسعه میاین بخش خط مشیاموال،
هاي بزرگ را براي دولت استرالیا وساز و امالك، پروژهاداره ساخت:وساز و امالكاداره ساخت

و سایر اموال (به جز بخش دفاع) ها، زمین کند. این بخش سبدي از اموال شامل ادارهمدیریت می
کند که شامل قوانین و وساز و امالك بر مدیریت اموال نظارت میکند. اداره ساخترا مدیریت می

ها را اجاره داده یا تحت مالکیت خود دارد.مدیریت امالکی است که دولت استرالیا آنخط مشی
دیریت و مشاوره فروش دارایی، مدیریت این اداره، امور مالی م: هااداره مدیریت مالی دارایی

هاي قبلی را بر عهده دارد.قرارداد و مسائل مالی باقیمانده مرتبط با فروش
جهت حسابرسی اموال بخش عمومی 1995این اداره در سال :اداره حسابرسی ملی استرالیا

اعم از هاشده توسط این اداره در خصوص تمامی داراییهاي تهیهشده است. گزارشتشکیل
باشد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط این اداره پنج ها میهاي ثابت و سایر داراییدارایی

بایست مدنظر قرار بگیرد:توصیه سیاستی ذیل در حسابرسی اموال دولتی می
ریزي استراتژیک کشور هم سو باشد.تصمیمات مربوط به مدیریت اموال بایستی با برنامه

هاي هایی باشد که هزینهبایست بر اساس ارزیابی گزینهریزي اموال میرنامهتصمیمات در خصوص ب
گیرد.هاي مربوط را در نظر میاستهالك، منافع و ریسک

بایست بر اساس شرایط، موارد استفاده و عملکرد حاصله از اموال صورت حسابرسی اموال دولتی می
گیرد.

دولتی داراي یک چارچوب مدیریتی است که شامل در این کشور تصمیمات در خصوص واگذاري اموال
ریزي در خصوص جایگزینی اموال و کسب حداکثر نظارت بر شرایط واگذاري، نحوه استفاده اموال، برنامه

باشد. در رویکرد مدیریت استراتژیک، تداوم مالکیت دولتی بر اموال تحت شرایطی است بازده از اموال می
ها باالتر باشد یا در حالتی که منافع عمومی حاصل نه فرصت اجتماعی آنها از هزیکه نرخ بازگشت آن

از آن به اثبات رسیده باشد.
هاي ثابت و استهالك در ترازنامه مالی دولت بر اساس سیستم در این کشور ثبت و تقویم ارزش دارایی

ي حسابداري تعهدي به ذکر است استرالیا یکی از کشورهاي پیشرو در گزینش و اجراالزمتعهدي است.
اصالحات حسابداري بخش عمومی در موضوعاتی همچون گزارشهاي مالی در بخش عمومی است.

زمینه و بستر الزم هاي جامع دولت و ... موجب گردیدهتعهدي، سیستمهاي مدیریتی تعهدي، گزارش
ارائه کاالها و شدهها و درنتیجه حصول به قمیت تمامجهت ارتقاء شفافیت و ثبت و ارزیابی دارایی

.]6[خدمات فراهم گردد
سایر ارگان هاي فعال در حوزه اموال دولتی

ذیل مجموع دادستانی عنوان سازمان دولتی: این سازمان بهسازمان امنیت مالی استرالیا
کند. مسئولیت آن تنظم ورشکستگی افراد، وصول درآمدهاي حاصل از جرائم، خدمات فعالیت می
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باشد. این سازمان همچنین فعالیتهاي هاي اموال شخصی میاي ثبت نام سهامداري و اجرامانت

ها بعد از دریافت دستورات یابی، کنترل مطمئن اموال و فروش آنالزم براي تشخیص، مکان
دهد.دادگاه را انجام می

:کند. این سازمان در حوزه خدمات گمرك و حفاظت مرزي استرالیا فعالیت میگمرك استرالیا
مسئولیت انهدام کاالهاي )2009ر اساس راهنما و دستورالعمل رد کاالهاي متروکه (مصوب سال ب

متروکه به گمرك تفویض شده است.
آلبانی

هاي با مدت مانند پول، اوراق قرضه و داراییهاي مالی کوتاهشامل داراییهاي دولتدر آلبانی دارایی
هاي منقول و یا ها و دارایید زمین، زیر ساخت و ساختمانهاي غیرمنقول مانندوام فیزیکی یا دارایی

باشد.هاي بلند مدت و غیره میگذاريهاي ملموس بلند مدت ازجمله اوراق بهادار، سرمایهدارایی
باشد:هاي دولت در آلبانی با سه چالش اساسی ذیل مواجه میمدیریت اموال و دارایی

کز زدایی و نیازهاي روز افزون شهروندان، با تعهدات و هاي تمردولت با عنایت به اجراي سیاست- 
باشد.هاي بیشتري جهت ارائه خدمات عمومی مواجه میمسئولیت

ها، مدارس و هاي اداري، جادهعنوان مثال ساختمانها و اموال دولت درآمدزا نیستند (بهاکثر دارایی- 
باشد. روز در حال افزایش میها روز بههاي نگهداري این داراییغیره) و این در حالی است که هزینه

عنوان ها بههاي عمومی در راستاي کنترل هزینهبر این اساس مدیریت کارا و اثربخش اموال و دارایی
امري اجتناب ناپذیر تلقی گردیده است.

هاي دولت به جهت عدم انطباق با استانداردهاي فضاهاي اداري، اي از اموال و داراییبخش عمده- 
در باشد.هایی با مازاد مواجه میصورت بهینه مورداستفاده قرار نگرفته و از این منظر در بخشبه

هاي هاي مذکور، اختیارات دولت در زمینه مدیریت اموال و داراییها و چالشراستاي رفع نارسایی
قرار عمومی و همچنین اجراي حقوق مالکیت در قوانین و مقررات موردبازنگري و اصالحات اساسی

هاي محلی واگذار گردید. بر این صورت قابل مالحظه اي به دولتها بهکه مدیریت آننحويگرفت. به
هاي گیريهایی در زمینه تصمیمهاي محلی از اختیارات و مشوقاساس مطابق قوانین جدید دولت

دمات عمومی ها در راستاي افزایش درآمد و بهبود ارائه خمستقل در ارتباط با مدیریت دارایی
باشند.برخوردار می

هاي هاي ثابت، اطالعات تعهدي داراییهمچنین دولت با توسعه و بهبود روش هاي حسابداري دارایی
نمایند. این امر منجر به آن گردیده تا آوري میریزي و اهداف نظارتی جمعثابت را در راستاي برنامه

هاي ثابت به نحو مناسب ارزیابی و گزارشگري داراییالمللی حسابداري جهت تحلیل، استانداردهاي بین
.]10[مورداستفاده قرار گیرند 

هیئت تدوین 5هاي ثابت از بیانیه شماره هاي مالی داراییالزم به ذکر است دولت در جهت ارزیابی
کند. مطابق با استانداردهاي مذکور المللی حسابداري بخش عمومی استفاده میاستانداردهاي بین

باشد:هاي دولت مشتمل بر موارد ذیل میراییدا
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ها، تجهیزات اداريآالت، خطوط تولید، هواپیماها، کشتیقطعات و ماشین- 
ها، بنادر و تأسیسات ارتباطی و ...هاي اداري، کارخانجات، فرودگاهساختمان- 

ر آلبانی به شرح هاي عمومی دهاي اصلی ارزیابی اموال و داراییهمچنین مطابق با بیانیه مذکور روش
باشد:ذیل می

هاي اولیه توسط دولت در خرید یک داراییانجام ارزیابی.1
هاهاي بیشتر از دو طریق مدل هزینه و تجدید ارزیابی داراییارزیابی.2

هاي ارزیابی دارایی مبتنی بر ارزش بازار و کارگیري روشبا عنایت به تحوالت اقتصادي کشور آلبانی، به
باشد. در هاي عمومی برخوردار مییت بسزایی در مدیریت و تقویم ارزش فعلی داراییاستهالك از اهم

اعم از ارزیابی قیمت و یا مقایسه با –هاي عمومی این کشور اطالعات مربوط به ارزیابی اموال و دارایی
- استخراج میهاي اموالهاي استراتژیک از صورتویژه در ارتباط با اموال و داراییبه–هاي مشابه قیمت

هاي مجددي ها و اموال عمومی، ارزیابیشده در خصوص داراییهاي معمول انجامگردد. عالوه بر ارزیابی
هاي ثابت توسط حسابرسان مستقل، مهندسان و متخصصان مالی و اقتصادي خارج از در ارتباط با دارایی

گیرد.بخش دولت نیز انجام می
هاي ثابت هاي ثابت، دولت اطالعات تعهدي داراییابداري براي داراییهاي حسبا توسعه و بهبود ارزیابی

نمایند. این امر منجر به آن گردیده تا آوري میریزي و اهداف نظارتی جمعرا در راستاي برنامه
هاي ثابت به نحو مناسب المللی حسابداري جهت تحلیل، ارزیابی و گزارشگري داراییاستانداردهاي بین

قرار گیرند. همچنین یکی از رویکردهاي اساسی دولت آلبانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار مورداستفاده
باشد.به مسئولین محلی در حوزه مدیریت اموال دولت می

هاي ارزیابی دارایی مبتنی بر ارزش بازار و استهالك از اهمیت بسزایی در مدیریت و کارگیري روشبه
باشد و اطالعات مربوط به ارزیابی اموال و ی در آلبانی برخوردار میهاي عمومتقویم ارزش فعلی دارایی

هاي باشد. همچنین عالوه بر ارزیابیهاي حسابداري اموال قابل استخراج میهاي عمومی از صورتدارایی
معمول، حسابرسان مستقل، مهندسان و متخصصان مالی و اقتصادي خارج از بخش دولت نیز درزمینه

.]10[آورند وال دولتی، ارزیابی مجددي را به عمل میاستفاده از ام
هاي دولتی در کشورهاي منتخبسیستم حسابداري اموال و استهالك ساختمان

میالدي تمامی کشورها از مبناي نقدي براي گزارشگري بخش عمومی استفاده 1980تا قبل از دهه 
رابطه با عملکرد دولت ها ایجاد شد که از نمودند. در این برهه زمانی در سطح جهان نگرانی هایی درمی

توان به موارد زیر اشاره نمود:آن جمله می
هاي دولتیمیزان رشد فعالیت-
افزایش انبوه بدهی هاي دولت-
هاي دولتنیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی به شهروندان درباره فعالیت-
ها براي کمک به اتخاذ تصمیم مناسبشده توسط دولتپرسش درباره ماهیت اطالعات ارائه-
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اي براي وقوع تحوالت در حسابداري و گزارشگري بخش عمومی به به همین جهت تغییرات فزاینده

یافته به وجود آمد و نهادهاي تدوین کننده استانداردهاي حسابداري بخش عمومی در کشورهاي توسعه
و 1تانداردهاي حسابداري دولتی در آمریکاتوان به تأسیس هیأت اسوجود آمدند که از آن جمله می

اشاره کرد.2انجمن حسابداران خبره کانادا
با تداوم تحوالت مذکور و به مرور در ادبیات حسابداري بخش عمومی طی دو دهه اخیر، لزوم استفاده از 

دولت ها، هاي حاکمیتی (غیر بازرگانی)ویژه در حسابداري فعالیتشده بهمبناي تعهدي یا تعهدي تعدیل
جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داد. اغلب هیأت هاي تدوین استانداردهاي حسابداري بخش عمومی 

، فدراسیون بین 3نظیر هیأت استانداردهاي حسابداري دولتی آمریکا، هیأت استاندارهاي حسابداري مالی
اران خبره کانادا و ، کمیته حسابداري و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابد4المللی حسابداران

شده و تعهدي را در حسابداري و گزارشگري انجمن حسابداران نیوزیلند استفاده از مبناي تعهدي تعدیل
هاي دولتی را الزامی نموده اند.هاي غیر بازرگانی نهادها و سازمانمالی فعالیت

ظیر انگلستان، استرالیا، با توجه به تحوالت مذکور در حال حاضر در اغلب کشورها به ویژه کشورهایی ن
هاي شده داراییباشد، قیمت تمامها میکه حسابداري تعهدي مورد عمل آن...نیوزیلند و کانادا و

هاي مالی ثبت و هاي دولتی) در صورتها و شرکت(ساختمان) متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه
ها در قالب استهالك در قیمت اراییگردد؛ لذا هزینه ساالنه این داستهالك نیز ساالنه محاسبه می

ها در ایران و هاي استهالك دارایینرخ]4و 2[کند. در جدول ذیلشده محصول انعکاس پیدا میتمام
هاي مورد عمل در ایران شده است. بررسی جدول حاکی از آن است که نرخکشورهاي منتخب ارائه

کشورها ندارد، بلکه اختالف اساسی روش بکارگیري ها در دیگر فاصله قابل توجهی با میانگین این نرخ
شود.باشد. در برخی از کشورها از روش شتابان نیز در محاسبه استهالك استفاده میاستهالك می

هاي ثابت در برخی از کشورهاي منتخباستهالك داراییجدول

عنوان نام کشور
دارایی

روش 
استهالك

نرخ استهالك 
مالحظات(درصد)

5- 2تجاري خط مستقیماختمانسفرانسه
5صنعتی 

سال 50تا 20طول عمر ساختمان تجاري 
باشدمی

خط مستقیم وساختمانآلمان
شتابی

2خط مستقیم 
4تا 

سال اول هر سال 4در روش شتابی طی 
درصد،10

درصد و5سال بعد هر سال 3طی 
درصد5/2سال بعد هر سال 18براي 

درصد1اضافه به

1 - Governmental Accounting Standard Board(GASB)
2 - Canadian Institute of Chartered Accountants(CICA)
3 -Financial Accounting Standards Board(FASB)
4 -International Federation of Accountants(IFAC)



37، شماره1397بهار، یو حسابرسيحسابدارتحقیقات.18

عنوان نام کشور
دارایی

روش 
استهالك

نرخ استهالك 
مالحظات(درصد)

و 4صنعتی خط مستقیمساختمانایرلند
10هتل 

براي اماکن توریستی و انبارهاي تجاري و
هاي مورداستفاده در بخش کشاورزيساختمان

تسهیالت خاصی در نظر گرفته شده است.

تا 4/1صنعتی خط مستقیمساختماناسپانیا
درصد2ها درصد و بانک5پمپ بنزین 3

و صنعتی خط مستقیمساختمانانگلیس
-4ها هتل

درصد7-18نزولیساختمانایران
ساختمان و تأسیسات صنعت آب و برق

از روش خط مستقیم و نرخ استهالك
باشدسال می100تا 10ها آن

نتیجه گیري
هاي مدیریت اموال در کشورهاي دیگر تا حدود زیادي متأثر از نظام اقتصادي حاکم بر کشور و سیستم

باشد؛ لذا از استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداري در بخش عمومی مینحوه و میزان تبعیت 
از سوي دیگر باشد.تفاوت در این ساختارها بر روي فرآیند نحوه مدیریت اموال دولتی تأثیرگذار می

ها، جنبه دیگري است که شناسایی سیستم حسابداري و نحوه گزارشگري مالی دولت در خصوص دارایی
هاي انجام دهد. بررسیها را تحت تأثیر قرار میهاي دولت، تقویم و گزارشگري مالی آنراییاموال و دا

هایی ها و اموال دولتی و همچنین هزینهگرفته در این گزارش حاکی از آن است که ابعاد درآمدي دارایی
همه کشورها حائز گردد درها بر نظام مالی دولت تحمیل میکه از بابت نگهداري و استهالك این دارایی

اهمیت بوده و بر این اساس ارتقاء کار آیی و اثربخشی نظام مدیریت حاکم بر اموال و دارایی دولت را به 
موضوعی حائز اولویت در زمینه اصالحات مالی کشورها تبدیل نموده است. در این ارتباط جهت کنترل 

یافته از سیستم ب کشورهاي توسعهچالش هاي حوزه حسابداري اموال دارایی هاي ثابت دولت، اغل
توسعه، سیستم اموال دولت از در اغلب کشورهاي درحالکنند.تعهدي در گزارشگري مالی استفاده می

ها بر باشد؛ لذا درآمدها و هزینهعنوان سیستم پیچیده مطرح میلحاظ عملیاتی، مالی و حسابداري به
د. این موضوع عمدتاً به عدم ثبت اطالعات و آمار مربوط به باشنها به راحتی قابل ردیابی نمیپایه دارایی

گردد. علی ایحال در کشورهاي موردبررسی، مدیریت اموال دولت تحت قوانین مشخص و ها باز میدارایی
طور گیرد. بهیکپارچه توسط سازمانی مستقل و یا زیرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارایی انجام می

باشد و همه شهروندان صورت آنالین میا فروش و اجاره دارایی هاي دولت بهمثال در کشور آمریک
توانند شرکت داشته باشند. اخیراً در کشور آلبانی مدیریت اموال دولت با اصالحات قابل توجهی می

مواجه بوده است. بخشی از این اصالحات مربوط به تمرکززدایی و محول نمودن کلیه ارکان مدیریتی 
و بخشی نیز تغییر در از فروش، اجاره و شناسایی اموال مازاد به مسئولین محلی بوده استاموال اعم

هاي ثابت دولتی نیز در اغلب استانداردهاي حسابداري اموال دولتی است. درزمینه استهالك دارایی
ابداري تعهدي ، استرالیا، نیوزیلند و کانادا و... که حسآلمانکشورها به ویژه کشورهایی نظیر انگلستان،

ها و هاي (ساختمان) متعلق به دولت (اعم از وزارتخانهشده داراییباشد، قیمت تمامها میمورد عمل آن



19.)یدولت (عموميهاییاموال و داراتیریمدنهیتجارب کشورها در زمیبررس
هاي مالی ثبت و استهالك نیز ساالنه محاسبه میگردد؛ لذا هزینه ساالنه هاي دولتی) در صورتشرکت

در ایران در حوزه کند.اس پیدا میشده محصول انعکها در قالب استهالك در قیمت تماماین دارایی
ها در این باشد، لذا محاسبه استهالك داراییها با توجه به اینکه سیستم حسابداري نقدي میوزارتخانه

عنوان ارزش دفتري ثبت و در صورتحساب دریافت و بخش عمالً منتفی است و ارزش خرید دارایی به
به دلیل سیستم هاي ناکارامد دولتی در ایرانگردد. لذا مالکیت هايها منعکس میپرداخت آن

هاي دولتی، برخالف باشند. در شرکتحسابداري و فقدان نظام پاسخگویی اموال قابل رصد کردن نمی
ها سیستم حسابداري مالی مبتنی بر سیستم تعهدي مورد پذیرش قرارگرفته است و استهالك وزارتخانه

هاي مستقیم محاسبه و در هاي حسابداري و بر اساس قانون مالیاتهاي ثابت با توجه به استاندارددارایی
هاي مستقیم ناظر قانون مالیات149- 151شود. در این ارتباط مواد هاي مالی شرکت منعکس میصورت

بررسی ها و نتایج این تحقیق باشد.هاي ثابت ازجمله ساختمان در ایران میبر چگونگی استهالك دارایی
ثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی هاي دولتی تجارب موفقی دارند، اکنشان داد که

سیستم حسابداري تعهدي را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده اي متمرکز جهت تمرکز و 
یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجراي حسابداري تعهدي و پایگاه داده اي متمرکز 

و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی هاي دولت را به نحو چشمگیري افزایش داده است.
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One of the most important methods of managerial systems improvement is
surveying and studying of successful systems. Benchmarking is one of
useful methods in this area. The first step in benchmarking is to have study
and survey. The overall process of government asset management is
including initial recognition, valuation, productivity and disposal of assets.
Therefore it is tried in this paper to study the selected and pioneered
countries government asset management systems. The studies on this issue
show that implementing accrual accounting system and also to design and
apply an integrated database will absolutely facilitate management of state
assets.
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