
حسابداری طرحهای عمرانی )تملک داراییهای 

 سرمایه ای (

 افضایص ٍ دٍم غٌؼتی اًمالة ثب ّوضهبى تمشیجب 

ٍ احسبس هسئَلیت پزیشی ،  دٍلت اص هشدم هغبلجبت

 ؛ دٍلت ٍهػبسف دسآهذ دسخػَظ ضْشًٍذاى  سَال

 ثشآى سا سبالسیَى هشدم خػَظ ثِ کطَسی ّش همبهبت

 دس کِ ثَدُ هشدم ٍهٌغمی اغَلی جَاثگَی کِ ٍاداضتِ

 هسئَلیت یؼٌی دٍلتی حسبثذاسی فًَذاسیَى هیبى ایي

 ثِ ٍاستبًذاسدیضُ ػوَهی گضاسضگشی لبلت دس  پبسخگَیی

 همبهبت ػٌَاى یکی اص اثضاسّبیی کِ کبًَى تَجِ اجتوبع ٍ

 55.)) دس ایشاى ًیض اغل گشفت لشاس سیبسی ٍ کطَسی

( لزا لبًَى اسبسی همیذ ّویي هَضَع هی ثبضذ(

تطکیالت هبلی ّش سبصهبى دٍلتی ٍ ػوَهی عجك تؼشیف 

اٍلیِ حسبثذاسی ٍظیفِ داسد ػالٍُ ثش تبهیي اعالػبت 

الصم دس تحمك ّشچِ ثْتش هسئَلیت پبسخگَیی هبلی ، 

غَستْبی هبلی ثش هجٌبی دسآهذّبی ٍالؼی ٍّضیٌِ ّبی 

ٍالؼی کِ اهکبى همبیسِ ٍتجضیِ ٍتحلیل ثب دسآهذّب ٍ 

پیص ثیٌی ضذُ داضتِ ثبضذ ثشای هشاجغ ّضیٌِ ّبی 

ریػالح لبًًَی ٍاستفبدُ کٌٌذگبى ٍالؼی)هشدم( تْیِ 

ًوبیذ. ثب ایي تفبسیش ثِ جْت استمبی سغح هسئَلیت 

پبسخگَئی ًظبم حسبثذاسی دٍلت ٍ ضفبف سبصی ّضیٌِ 

ّبی جبسی ٍ سشهبیِ ای ٍتحمك هفَْم حمَق ثیي دٍسُ 

بة هستمل ای ثش اسبس تئَسی ٍجَُ ایجبد یک حس

جذاگبًِ ثشای عشحْبی ػوشاًی )داسائیْبی سشهبیِ ای( 

 اهشی ضشٍسی ٍاجتٌبة ًبپزیش خَاّذ ثَد.

 تؼشیف 

 

هٌظَس اص اػتجبس عشح تولک داساییْبی سشهبیِ ای  "

هجوَػِ ػولیبت ٍ خذهبت هطخػی است کِ ثش اسبس 

هغبلؼبت تَجیْی ، فٌی ٍ التػبدی ٍ اجتوبػی کِ 

اًجبم هی ضَد عی هذت هؼیي تَسظ دستگبُ اجشایی 

ثشای تحمك ثخطیذى ثِ ّذفْبی ثشًبهِ تَسؼِ پٌج سبلِ 

ثِ غَست سشهبیِ گزاسی ثبثت یب هغبلؼِ ثشای ایجبد 

داسایی سشهبیِ ای اجشا هی گشدد ٍ هٌبثغ هَسد ًیبص 

اجشای آى اص هحل اػتجبسات هشثَط ثِ تولک داساییْبی 

فبػی ٍ غیش سشهبیِ ای تبهیي هی ضَد ٍ ثِ دٍ ًَع اًت

لبًَى تٌظین  77)هبدُ  "اًتفبػی تمسین هی گشدد. 

 ثخطی اص همشسات هبلی دٍلت(

 و نظارتی طرحهای عمرانی  مقرارت مالی-

حبغل اص اجشای   ًظبست ٍ کٌتشل داساییْبی ثبثت ػوَهی

ػوشاًی هستلضم استفبدُ اص ًظبم   ّبی عشحْب ٍ پشٍطُ

  هَجت هغلَثی است کِ خَدداسی اص آى  حسبثذاسی

ٍ   ضَد اعالػبت الصم ثشای ًظبست ٍ کٌتشل هی

گزاسیْبی هجذد فشاّن ًطَد.ثب  تػویوگیشی دس سشهبیِ

ّبی  ایي تشتیت حسبثذاسی ٍ حسبثشسی عشحْب ٍ پشٍطُ

ػوشاًی دس کطَسّبی پیطشفتِ دس سبلْبی اخیش هَسد 

تَجِ خبظ لشاس گشفتِ ٍ ثبیذ دس ایشاى ًیض هَسد ػٌبیت 

 خبظ لشاس گیشد.

هشثَط ثِ هخبسج   همشسات هبلی حبکن ثش هػشف اػتجبسات

کِ  8231ػوشاًی(تب لجل اص سبل   غیشهستوش)اػتجبسات

  سبلِ کطَس ثِ اجشا گزاضتِ 7ثشًبهِ ػوشاًی   اٍلیي

ٍ سبیش  8283  ضذ،لبًَى هحبسجبت ػوَهی هػَة

است.ًظبست لجل اص خشج ٍ   همشسات ػوَهی دٍلت ثَدُ

ط ثِ هخبسج غیشهستوش اػتجبسات هشثَ  پشداخت

)ػوشاًی(ثِ ٍسیلِء اداسُ کل تغجیك اسٌبد ٍ تؼْذات ٍ 

،ٍ ًظبست ثؼذ اص خشج ایي لجیل  ریحسبثبى ٍصاست داسایی

 اػتجبسات ًیض اص عشیك دیَاى هحبسجبت غَست گشفت.

 دورهء مالی طرح یا پروژه:

  حسبة هستمل ٍجَُ هشثَط ثِ اػتجبسات  دٍسُ هبلی

لبًَى  32  ػوشاًی ثب تَجِ ثِ هبدُّبی  عشحْب ٍ پشٍطُ

،یک سبل 8233سبل   هحبسجبت ػوَهی کطَس هػَة

 ضوسی است 

 عمرانی   نکات مربوط به حسابداری طرحهای

سیستن حسبثذاسی ّضیٌِ دس هَسد عشحْب ٍ -لفا

ّبی ػوشاًی ثبیذ ثشهجٌبی تؼْذی عشاحی ضَد تب  پشٍطُ

ػوشاًی   ّبی جزة غحیح اػتجبسات عشحْب ٍ پشٍطُ  اهکبى

فشاّن آیذ ٍ اعالػبت غحیح ٍ هٌبست دس اختیبس 

ٍ سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ جْت   هذیشیت دستگبُ اجشایی

 ًظبست ػولیبتی لشاس گیشد.  اػوبل

ّبی  عشحْب ٍ پشٍطُ  دس عشاحی سیستن حسبثذاسی-ة

  یبثی هٌبست دسًظش گشفتِ سیستن ّضیٌِ  ػوشاًی ثبیذ یک

استفبدُ اص یک حسبة ضَد.دس ایي سیستن ثبیذ ضوي 

پشٍطُ دس »یب«تکویل  داسایی دس جشیبى»دائوی ًظیش



ضذُ عشح  یب ػٌَاًْبی هطبثِ،ّضیٌِ توبم«جشیبى سبخت

یب پشٍطُ سا ثب استفبدُ اص حسبثْبی تفػیلی تب پبیبى 

 ػولیبت اجشایی پشٍطُ ًگْذاسی کشد.

 شرکتهای دولتی  حسابداری طرحهای عمرانی

آى لسوت اص   هشثَط ثِ دس هَسد سیستن حسبثذاسی

دٍلتی اص ثَدجِ ػوَهی   اػتجبسات ػوشاًی کِ ضشکتْبی

کٌٌذ هَاسد صیش ثبیذ هَد تَجِ لشاس  هی  دٍلت دسیبفت

 .گیشد

حسبثذاسی عشحْبی   کِ دستَسػول دسغَستی-اٍل

دٍلتی ثِ ًحَی تذٍیي ضَد کِ ثب   ػوشاًی ضشکتْبی

تَاى  هیحسبثذاسی هبلی ضشکتْب هتٌبست ثبضذ   سیستن

ثب ایجبد یک استجبط هٌغمی ٍ هستوش ػولیبت هبلی 

ػوشاًی ایي لجیل ضشکتْب سا ثِ عشق   هشثَط ثِ عشحْبی

 .دس حسبثْبی هبلی ضشکت هٌؼکس کشد  همتضی

امور   رابطه سیستم حسابداری موردنظر وزارت

مالی   اقتصادی و دارایی با سیستم حسابداری

 .شود می شرکت با دو روش به شرح زیر برقرار

ثب اسسبل یک ًسخِ اص اسٌبد حسبثذاسی هشثَط ثِ -الف

  اػتجبسات ػوشاًی ثشای لسوت حسبثذاسی  فؼبلیتْبی هبلی

اػتجبسات   هبلی ضشکت،کلیِ فؼبلیتْبی هبلی هشثَط ثِ

حسبثذاسی هبلی ضشکت   ػوشاًی ّوضهبى دس سیستن

هٌؼکس خَاّذ ضذ.ثب ایي تشتیت اعالػبت هبلی هَسد ًیبص 

دٍلتی اص یک سَ ٍ اعالػبت هَسد ًیبص ٍصاست اهَس  ضشکت

دیگش تأهیي خَاّذ گشدیذ.ثب   التػبدی ٍ داسایی اص سَی

هؼوَال ریحسبثبى عشحْبی ػوشاًی   تَجِ ثِ ایٌکِ

داسًذ  ضشکتْب هسئَلیت هذیشیت اهَس هبلی سا ًیضثِ ػْذُ

دٍس اص اًتظبس   ،ثشلشای استجبط دس سیستن حسبثذاسی

 ًخَاّذ ثَد.

لبثل اًؼکبس   ثِ هٌظَس تلخیع فؼبلیتْبی هبلی-ة

ػوشاًی دس سیستن   سیستن حسبثذاسی عشحْبی

  ّبی اًجبم ضشکتْبی دٍلتی،هیضاى ّضیٌِ  حسبثذاسی هبلی

ّش سبل هبلی   ضذُ ٍ سبیش پشداختْبی غیشلغؼی دس پبیبى

هشثَط ثِ سیستن حسبثذاسی   ٍ دس هَلغ ثستي حسبثْبی

  تشاص تٌظیوی دس حسبثْبیػوشاًی ثشاسبس   عشحْبی

 .ضَد هبلی ضشکت هٌظَس هی

 

ًگْذاسی حسبة   تَاى ثشای سٍش دیگشی ًیض هی-دٍم

تشتیت  ضشکتْبی دٍلتی اجشا کشد،ثذیي  عشحْبی ػوشاًی

اػتجبسات   حسبثذاسی عشحْبی ػوشاًی کِ اص هحل  کِ

ضَد،دس سیستن حسبثذاسی  هی  ػوَهی دٍلت تأهیي هبلی

َد.ثِ ثیبى دیگش ثِ جبی استفبدُ اص ادغبم ض  هبلی ضشکت

حسبثذاسی   دٍ سیستن حسبثذاسی تٌْب اص یک سیستن

سیستن حسبثذاسی هَسد   استفبدُ ضَد هطشٍط ثش ایٌکِ

تشتیجی تذٍیي گشدد کِ اعالػبت هبلی   ػول ضشکتْب ثِ

هَسد ًیبص ٍصاست اهَس التػبدی ٍ داسایی دس هَسد ایي 

 .دّب تأهیي ضَ لجیل عشحْب ٍ پشٍطُ
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