
 

 



  

  دستورالعمل دارائيهاي ثابت 

 (W – 0082 )دستورالعمل  

 صفر : نگارش 
 

 36  از2: صفحه 

 :هدف -1
هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح چگونگي اعمال نظارت مايل و آنرتل فيزيكي بر

 داراييهاياموال، نگهداري حساهباي مربوطه، شناسايي اموال مصريف و حنوه انتقال
 .اجيادشده از حمل طرحهاي عمراني به خبش جاري مي باشد

 : دامنه آاربرد-2
آليه دارائيهاي ثابت اعم از دارائيهـاي مـشهود واين دستورالعمل   دامنه آاربرد   

 .نامشهود را شامل مي شود
 : روش آار-3

مجهوري اسالمي آئني نامه مايل شرآت پست 65 و 61، تبصره يك ماده 52دراجراي مفاد مواد 
 جممع عمومي صاحبان سهام، دستورالعمل داراييهاي ثابت1370ايران مصوب مردادماه 

 به تصويب هيات1225 طي صورجتلسه مشاره 10/7/84 فصل هتيه و تنظيم و درتاريخ 5مشهود در 
 .مديره رسيده است، جهت اجرا و رعايت ضوابط تعيني شده ابالغ مي گردد

 اصطالحات تعاريف و: فصل اول 
  دارايي هاي ثابت  -1

به داراييهايي اطالق مي شود آه در روال عادي عمليات واحد جتاري بكار مي رود و تا
ساهلاي متمادي دستيابي به اهداف شرآت را فراهم مي منايد و به دو گروه عمده زيـر

 .تفكيك مي شود 
 : داراييهای ثابت مشهود -1-1

ظري زمني، ساختمان، تاسيسات، وسائط نقليه، ماشني آالتاين گروه از داراييها اقالمي ن
و جتهيزات، اثاثه و منصوبات، ابزار آالت و اقالم سرمايه اي نزد انبار را در بر مي

 .گريد 
 :  زمني -الف 

زمني به آن نوع دارايي ثابت مشهود اطالق مي شود آه در متلك شرآت بوده و می تـوان
 .بر پايي داراييهاي ثابت مشهود ديگري منود بر روي آن اقدام به احداث و 

  :  ساختمان- ب
ساختمان به آن نوع دارايي اطالق ميشود آه از ديوارهاي اطراف و سقف تشكيل گرديده

بنحوي آه از آن بتوان بعنوان. و در ساخت آن از مصاحل ساختماني استفاده شده باشد
 حمصول، اجنام خدمات، تعمريات، سكونتپوششي جهت حفاظت از ماشني آالت تاسيسات، مواد و

 .و بطور آلي براي هر گونه فعالييت آه با موضوع شرآت مرتبط باشد، استفاده منود 
 : تاسيسات -پ

تاسيسات، داراييهاي ثابت مشهود غري منقويل است آه امكانات و تسهيالت الزم را در 
. اهي، مهيا مي سازد شرآت جهت امكان فعاليت اعم از توليدي و يا پشتيباني و رف

 : از قبيل 
تاسيسات مورد استفاده در توليد و انتقال نريوي برق : تاسيسات برق و برق رساني

تابلوهاي برق، خطوط انتقال نريو،) ژنراتورها ( مانند دستگاههاي مولد برق 
 ......ترانسفورماتورها و 
ه، نگهداري و انتقال آبتاسيسات مورد استفاده در امر ذخري : تاسيسات آب و فاضالب

و مهچنني فاضالب، چاه، موتور پمپ، خمازن و شبكه آبرساني از طريق لوله، آاناهلاي
 ....آبرساني و فاضالب، دستگاههاي آب شريين آن و

تاسيسات مورد استفاده جهت اجياد گرمايش و يا هتويه هوا : تاسيسات حرارتي و هتويه
 .... خمازن سوخت، فن، هواآش ومانند شوفاژ و موتور خانه، چيلر،

تاسيسات مورد استفاده جهت نگهداري حمصوالت و يا هر نوع مواد : تاسيسات سرد خانه  
 .فاسد شدني ديگري آه بايسيت در حميط سرد نگهداري شوند
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تاسيسات مورد استفاده در جهت اجياد ارتباطات اعم از تلفين : تاسيسات خمابراتي
و راديويي از مجله دستگاههاي بي سيم ، دآلهاي حممل و پايه ها، مراآز تلفن و

... 
قياد حرجيی از اريسات مورد استفاده مبنظور جلوگي تاس :سيستم اعالم و اطفاء حريق

 .ا انبارها ينی در ساختمااوميب ايش ضريفزاوا
لي وانتقال گاز از قبنيسات مورد استفاده جهت تامي تاس :تاسيسات گازرساني

 ...های فشار شکن ، خمازن وريخطوط انتقال، ش
 :  وسائط نقليه -ت 

هرگونه وسيله اي آه توسط قوه حمرآه نصب شده در آن، حرآت منوده و از آن براي
 محل بار و يا سر نشني استفاده شود، حتت عنوان وسائط نقليه طبقه بنديجاجبايي و
سواري، وانت، جيپ، اتوبوس، ميين بوس، موتورسيكلت، آاميون،:  مانند .ميگردد 

 .... )اعم از سرد خانه دار ، تانكر دار ، باري و ( تانكر و تريلي
 : ماشني آالت و جتهيزات -ث 
  ماشني آالت-1/ ث 

دارايي آه خود داراي قوه حمرآه بوده و يا توسط قوه حمرآه نصب شده درهر گونه 
آن و يا از طريق نريوي انساني با استفاده از هر گونه نريوي حمرآه، مستقيما در
امر فعاليت اصلي شرآت و يا ساخت ساير داراييهاي شرآت مؤثر باشد حتت اين

 : بندي مي شود گروه اصلي دسته 4 به و. بندي ميشود  عنوان طبقه
 ماشني آالتي است آه در امر جتزيه و ارسـال مرسوله ها و: ماشني آالت خدماتي - 1

 ... دستگاه لياس بندي و -  x-rayدستگاه : مانند . نظاير آن بكار گرفته مي شود 
 ماشني آالتي است آه در امر ساخت و يا تعمري قطعات بكار: ماشني آالت آارگاهي - 2

 .صفحه تراش، دستگاه فرز، ورق خم آن و نظاير آن : از قبيل. د گرفته مي شو
 ماشني آالتي است آه در امر گودبرداري،: ماشني آالت راه سازي و ساختماني - 3

انواع: نظري. راه سازي و ساختماني بكار گرفته مي شود .. تسطيح، آسفالت و 
 ماشينهاي هتيهبلدوزرها، گريدرها، غلطكها، لودر، بيل مكانيكي، فنيشر،

 .آسفالت، ماشني بلوك زني و نظاير آن 
ماشني آالتي است آه در امر آاشت و داشت و برداشت :  ماشني آالت آشاورزي - 4

 نظري انواع تراآتور، آمباين، مسپاش، آودپاش و نظاير آن. بكار گرفته مي شود
 : جتهيزات -2/ ث 

اه اندازي ساير داراييها و يا به داراييهايي اطالق ميشود آه جهت تعمري و ر
اجنام خدمات گوناگون در حميط آاري مورد استفاده قرار ميگريند و وجودشان موجب

از قبيل انواع ترازوها و باسكوهلا، ماشني. تسهيل در روند فعاليت شرآت ميشود
 .نقش مترب، چسب زني  و نظاير آن 

 : ملحقات ماشني آالت و جتهيزات 
از اجزاي متفاوت وو جتهيزات چه هر يك از اقالم ماشني آالت در موارد خاص چنان

تفكيك پذير تشكيل شده باشد، بطوريكه هريك از اجزاي مزبور بطور مستقل بعنوان
 .يك دستگاه قابل شناسايي باشد، ملحقات ماشني آالت و جتهيزات اطالق مي شود 

 :  اثاثه و منصوبات –ج 
 است آه بطور مستقيم در عمليات توليد و بطوراثاثه عبارت از داراييهاي منقويل

آلي فعاليت اصلي شرآت مشارآت نداشته ليكن به عنوان وسايل ضروري جهت اجنام
ميز، صنديل،: بكار گرفته ميشود بطور مثال .... امور اداري، دفرتي، رفاهي  و 

 ....وسايل ارتباطي، ماشينهاي اداري، وسايل بايگاني و 
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 : ابزار آالت -ح 
منقول آارگاهي اطالق مي شود آه در روند عمليات توليد و داراييهاي به ابزارآالت

 نقش ندارد وخدمات مورد استفاده قرار مي گريد، لكن در امر توليد مستقيمًا
بعنوان خبشي از جتهيزات آارگاهي تلقي مني شود  از قبيل آچار، چكش، بيل و آلنگ،

اينگونه. مته برقي، فورگون، دستكش و ماسك، سطل و ساير وسايل از اين قبيل 
 .اقـالم اغـلب در معرض خسارت، سرقت و شكستگي قرار دارد 

 
 : داراييهاي نامشهود -2-1

ري پويل و فاقد ماهيت عيين اطالق شده و معموال در رابطه با حق به يك دارايي غ
آب، برق، گاز،( مانند حق االمتياز . استفاده از داراييهاي عيين اجياد مي شوند

 .، حق االخرتاع، سر قفلي و نرم افزارها )تلفن
 
  اموال - 2

 يا به هربه داراييهاي ثابت مشهودي اطالق مي شود آه توسط شرآت خريداري شده و
 به چهار دستهو.  طريق قانوني ديگر به متلك شرآت در آمده و يا در مي آيد

بشرح ذيل طبقه بندي اموال اماني و اموال نفيس ،اموال منقول، اموال غري منقول
  :مي گردد

 : اموال منقول - 1-2
 قانون مدني، اشيايي آه نقل آن از حملي به حمل ديگر ممكن باشد19مطابق ماده 

مانند ميز، صنديل،. بدون اينكه به خود يا حمل آن خرابي وارد آند منقول است
 ....اتومبيل و

اموال منقول از نقطه نظر عمر مفيد، دوره هبره برداري و ارزش در شرآت به سه
 .گروه تقسيم ميگردند 

 اموال مصريف) الف 
 اموال غري مصريف) ب   
 اموال در حكم مصريف) پ   

 
 :ال مصريف امو)  الف 

اموايل هستند آه داراي عمر مفيد آوتاه مدت بوده و در صورهتاي مايل شرآت حتت
سرفصل موجودي مواد و آاال قرار گرفته و با مصرف و يا استفاده آن طي دوره مايل

ملزومات و نوشت افزار مصريف،: مانند . به حساب هزينه دوره منظور ميگردد 
 ........قطعات يدآي  مصريف و 

  
  :اموال غري مصريف ) ب 

اموايل هستند آه بدون تغيري حمسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان آن را بطور
اينگونه اموال در صورهتاي مايل شرآت حتت سرفصل. مكرر مورد استفاده قرار داد

.داراييهاي ثابت مشهود قرار گرفته و عمر مفيد بيش از يك دوره مايل را دارند 
 .......اثاثه، ابزارآالت، وسائط نقليه و : مانند 

 
 :اموال در حكم مصريف ) پ 

اموايل هستند آه عمر مفيد آا بيش از يكسال است ويل از حلاظ طبيعت، ماهيت و يا
ارزش آم، تنظيم حساب براي آا بصورت اموال غري مصريف ضرورت نداشته و نيازي به

ينگونه اموال در صورهتاي مايل حتت سرفصلا. الصاق بر چسب برروي آا وجود ندارد
موجودي مواد و آاال طبقه بندي شده و با مصرف آن طي دوره به حساب هزينه

 .......مانند آازيه، منگنه، خط آش  و .  منظور ميگردد)به استثناي آتاب(دوره
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 : اموال غري منقول - 2-2

 قانون مدني مال غري منقول آنست آه از حملي به حمل ديگر نتوان نقل12مطابق ماده 
 به حنوي آه ،منود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان

زمني،: مانند . مال يا حمل آن شود نقل و انتقال آن مستلزم خرابي يا نقص 
 ......ساختمان، لوله آشي داخل ساختمان و

 
 : اموال اماني -3-2

آن دسته اموال منقول و غري منقولبه  قانون حماسبات عمومي آشور 110مطابق ماده 
شرآت اطالق ميشود آه برابر مقررات و بطور موقت در اختيار ساير وزارختانه ها،

اي دوليت و نيز مؤسسات و ادهاي عمومي غري دوليت قرار گرفته يامؤسسات و شرآته
در اين دستور العمل اموال اماني ، به اموال اماني ما نزد ديگران. مي گريند 

 .و مهچنني اموال اماني ديگران نزد ما اطالق ميگردد 
 
 :  اموال نفيس  -4-2

به مراتب بيش از اموالبه اموايل اطالق مي شود آه بدليل قدمت، داراي ارزشي 
بدليل با ارزش بودن دارايي، بايسيت در جاي امن نگهداري شده. مشابه مي باشد 

قدميی، جتهيزات پستی از قبيل انواع متربهای يادگاري . و حتت حفاظت خاص قرار گريد 
 مرياث فرهنگي و نظاير آا  عتيقه و ساختمااي قدميي مندرج در فهرست آثار

يه فهرست اموال نفيس توسط کميته ای متشکل از افراد خربه بوده که باتشخيص و هت
صحت شناسائي اموال نفيس و. حکم رئيس هيات مديره و مديرعامل تعيني ميشوند
 .ارزشيابی آن با کارشناس مستقل ذيصالح خواهد بود 

 
  هزينه هاي جاري -3

ه مايل جاري شود و ياهزينه هايي است آه انتظار مريود منافع آن تنها عايد دور
در صورتيكه منافع آن عالوه بر دوره جاري دوره هاي آتي را نيز در بر گريد از

مانند. نظر مبلغ آم امهيت است و بعنوان هزينه هاي دوره جاري حمسوب ميشوند
از قبيل ايزوگام، نقاشي ساختمان، تعمري(هزينه تعمري ونگهداري ساختمان 

از قبيل سرويسكاري(  هزينه تعمري و نگهداري ماشني آالت ... )سرويسهاي هبداشيت و
 ... )  ، تعويض قطعات و

 
  خمارج سرمايه اي -4

خمارجي است آه از نظر مبلغ با امهيت بوده و انتظار مريود منافع آن عالوه بر
چنانچه خمارج سرمايه اي از نظر. دوره جاري به دوره هاي آتي نيز تسري يابد 

 . باشند به حساب هزينه دوره منظور ميشود مبلغ آم امهيت
به آارگريي معيارهايي در خصوص شناسايي و تفكيك خمارج سرمايه اي از هزينه هاي

 :جاري ضروري ميباشد آه عبارتند از 
 ) .بايسيت حداقل عمر مفيدش بيش از يك سال باشد (   طول عمر  دارايي -1-4
 . با امهيت بودن مبلغ دارايي -2-4
 .داراي منافع آتي باشد  -3-4
 . سنجش معقويل از منافع آتي آن امكان پذير باشد -4-4
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 :منافع آتي عبارت است از 

 . افزايش برآورد عمر مفيد دارايي -الف
 . افزايش ظرفيت دارايي -ب
 . هببود اساسي در آيفيت بازدهي و يا آاهش در هزينه هاي عملياتي -پ
 
  مجعدار اموال -5

  قانون حماسبات عمومي و ماده يك آيني نامه مربوط به34با استناد به مفاد ماده      
توضـيح اينكـه   ( شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي مجعدار اموال            

اصطالح امني اموال در دستگاههاي اجرايي عمومٌا آاربرد دارد و مجعـدار امـوال در
لكن در اين دسـتور العمـل ، امـني. شرآتها، اعم از شرآتهاي دوليت و يا خصوصي         

مصـوب) اموال به ماموري گفته ميشود آه زير نظر مجعدار اموال فعاليت مي منايد              
با منودار سازماني شرآت، مجعدار اموال، ماموري هيات وزيران و تطبيق آن       5/11/1376

است آه از بني مستخدمني رمسي شرآت به اين مست منصوب گرديـده و مـسئوليت آـنرتل و
نگهداري صورت ريز اموال و مهچنني حتويل و حتـول امـوال ادارات ذيـربط و آاالهـاي

مجعـدار. تابواجبمعي خود را بر اساس مفاد اين دستورالعمل به عهده خواهـد داشـ             
اموال استاا، مناطق پسيت هتران و جتزيه و مبادالت با پيـشنهاد مـدير آـل اداره
ذيربط و موافقت ذحيساب و به موجب حكم صادره از سوي مديران آل پست هـر يـك از
ادارات ياد شده و مجعدار اموال ادارات ستادي، از بني آارآنان اداره آـل امـور

 با حکم رئيس هيات مديره و مديرعامل تعيني مي گـرددمايل و با پيشنهاد ذحيساب و     
. 

مجعدار اموال ستاد مي تواند ،  خبشي از وظايف خود را با موافقت ذحيساب و مـدير
آل امور مايل به منايندگان معريف شده از سوي مديران ستادي ذيربط آه حائز شرايط

زير نظر مجعـدار امـوالمجعدار اموال باشند بعنوان امني اموال، تفويض منايد، تا          
 .ستاد اجنام وظيفه منايد 

مجعداران اموال ادارات اجرائي نيز مي توانند خبشي از وظايف خود را با پيشنهاد
عامل ذحيساب و موافقت مدير آل اداره ذيربط منايندگان معريف شده از سوي ادارات

عنوان امنيپست شهرستااي تابعه خود آه حائز شرايط مجعدار اموال باشند، ب
اموال، تفويض منايند تا زير نظر مجعدار اموال اداره آل ذيربط اجنام وظيفه منايد

. 
بديهي است، اين تفويض رافع مسئوليت مجعدار اموال ستاد و ادارات اجرائي خنواهد

 .بود
 حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود: فصل دوم 

 
  معيار هاي شناخت داراييهاي ثابت مشهود -1
 : قلم دارايي ثابت مشهود زماني به عنوان دارايي شناسايي مي شود آه  يك 

هباي متام شده دارايي براي شرآت ، بگونه اي اتكاپذير قابل اندازه گريي)  الف 
 .باشد 

و منافع آتي) الزاما بيش از يك سال ( داراي عمر دائمي يا نسبتا طوالني ) ب 
 .قابل اندازه گريي باشد 

 .وجوديت عيين باشد داراي م) پ 
براي توليد يا عرضه آاال و خدمات ، اجاره به ديگران يا مقاصد اداري ،) ت 

عمليات شرآت بطور موثر مورد استفاده توسط واحد جتاري نگه داشته شده است و در
 .قرار مي گريد 

به قصد هبره برداري مداوم و بيش از يك دوره مايل خريداري يا ساخته شده)  ث 
  .باشد
 . فروش آن در دوره عادي عمليات جتاري مورد نظر نباشد )  ج 
 .به قصد سرمايه گذاري خريداري نشده باشد )  چ 
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مندرج درجدول حداقل(  شده طبق ضوابط شرآت ارزش آا از حد نصاب تعيني) ح 

 .آمرت نباشد  ) ريايل خمارج سرمايه اي مهني دستورالعمل دارائيهاي ثابت 
داراييهايي آه به قصد سرمايه گذاري يا فروش حتصيل شده باشد جداگانه و بنا به

 (مورد حتت عنوان سرمايه گذاري يا موجوديها در حساهباي مايل شرآت ثبت مي شود
 ) .مانند موتور سيكلتهاي خريداري شده جهت حتويل به موزعني 

 
  هباي متام شده داراييهاي ثابت مشهود -2

هباي متام شده يك قلم دارايي ثابت مشهود متشكل از متام خمارج مرتبط مستقيم عادي
و. و ضروري است آه براي رساندن دارايي به وضيعت قابل هبره برداري حتمل مي شود

 : ذيل تفكيك ميشودبشرح
 :    هباي متام شده زمني-1-2

.آليه خمارج الزم براي حتصيل و آماده سازي زمني بايد در حساب زمني منظور شود
 :برخي از اجزاي مشخص هباي متام شده زمني عبارتند از 

  قيمت خريد-1
 خمارج مربوط به نقل و انتقال و حق الثبت و تنظيم سند و ساير هزينه هاي-2
 ربوطم
 آماده سازي زمني  خمارج مربوط به تسطيح و-3
  :  هباي متام شده تاسيسات و مستحدثات در زمني-2-2

تاسيسات و مستحدثات در زمني عبارت از داراييهايي است آه جهت نگهداري زمني و
به استثناي هزينه هاي اوليه جهت آماده سازي زمني( تسهيل در رفت و آمد و غريه 

 .اجياد مي شود )  فوق2-1به شرح بند 
 :   هباي متام شده ساختماا -3-2

متامي خمارجي آه براي انتقال مالكيت ساختمان به خريدار و آماده سازي آن براي
عموما قابل انتقال به هباي متام شده ساختمان، استفاده مورد نظر اجنام مي شود 

 اگر در سـاختمان نصب داراييهايي نظري قفسه بنـدي ، پارتيشن وآتاخبانه.است
شده باشـد و نقل و انتقـال آن باعث خرابي يا نقص ساختمان شود جزء بنا به

در. حساب مي آيد و خمارج ساخت آن به حساب هباي متام شده ساختمان منظور ميگردد
صورتيكه داراييهاي مزبور در بنـا نصب نشده باشد جزء امـوال منقـول حمسوب و

 زيرا  عمر اينگونه داراييها معموال. جتهيزات ثبت مي شوددر حساب اثاثه و يا
مهچنني تاسيسات منصوب در بنا از قبيل لوله آشي داخل. با ساختمان متفاوت است

ساختماا آه جدا سازي هباي آن از هباي ساختمان به آساني امكان پذير منيباشد
 .ود بعنوان خبشي از ساختمان و حتت مهني سرفصل طبقه بندي مي ش

 :   هباي متام شده تاسيسات -4-2
مشتمل بر هزينه هاي ارزي( آليه هزينه هاي خريد اعم از منابع داخلي و خارجي 

به( تا مبـداء ورود ، نصب و راه اندازي و ساخت تاسيسات، به شرح بندالف فوق 
استثنـاي تاسيسات منصوبي آه در بنـاي ساختمان بكـار رفته وبـه شرح مطروحه

به حساب)   فوق جزء خبشي از هباي متام شده ساختمان حمسوب گرديده است 2-3نـد درب
 .هباي متام شده تاسيسات منظور مي گردد 

 :   هباي متام شده وسائط نقليه -5-2
آليه هزينه هاي خريد، مشاره گذاري، ماليات، عوارض، بيمه اعم از بدنه و شخص

آه مهراه وسيله نقليه حتويل مي شود، جزءو لوازم اضايف ) براي بار اول ( ثالث  
هزينه آميسـيون، حـق داليل و نظاير آن خبشـي. هباي متام شده دارايي حمسوب مي شود

 .از هباي متام شده حمسوب نشده و به حساب هزينه دوره منظور  مي گردد 
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 :   هباي متام شده ماشني آالت و جتهيزات -6-2

متام خمارج الزم براي خريد و آماده سازي ماشني آالت و جتهيزات جهت استفاده مورد
هباي متام شده ماشني. نظر قابل انتقال به هباي متام شده ماشني آالت و جتهيزات است

 : جتهيزات معموال از اجزاي زير تشكيل شده است آالت و
 قيمت خريد پس از آسر آليه ختفيفات جتاري و نقدي ) الف
 هزينه محل و بيمه و بارگريي در طول دوره محل) ب
 عوارض، حقوق گمرآي و سود بازرگاني واردات) پ
زخمارجي آه براي راه اندازي دارايي تا مرحله هبره برداري اجنام ميشود ا) ت

 الزمحه خدمات فين قبيل حموطه سازي ، زير سازي نصب و حق
خمارج بازسازي و مرمت آه براي قابل استفاده ساخنت ماشني آالت دست دوم) ث

 خريداري شده اجنام ميشود
 وجوه غري قابل اسرتداد مربوط به سفارش ماشني آالت و جتهيزات) ج
 ساخت و مهچنني هزينه يوزانسهزينه، سود و آارمزد وامهاي اخذ شده در مرحله) چ

 اي مربوط به خريد خارجي داراييهاي سرمايه
 خمارج غري عادي نظري پرداخت جرميه به علت تاخري در پرداخت حقوق گمرآي يا :تذآر

تعمري قطعـاتي از ماشني آالت آه در محل و نقل خسارت ديده يا خمارج اضايف آه بدليل
ميشود نبايد به هباي متام شده حساب فوق منظوراشتباه در نصب ماشني آالت پرداخت 

 .شود 
 :   هباي متام شده اثاثه -7-2

 .هباي متام شده اثاثه عبارت است از آليه هزينه هاي خريد و راه اندازي 
 :  هباي متام شده ابزارآالت -8-2

 .هباي متام شده ابزارآالت ، عبارت است از آليه هزينه هاي خريد و راه اندازي 
 :  استهالك داراييهاي ثابت مشهود -9-2

مطابق قانون مالياهتاي مستقيم استهالك داراييهاي فوق به استثناي زمني به روشها
قابل ذآر است حنوه عمل.  حماسبه و حلاظ ميشود2و نرخهاي مندرج در پيوست مشاره 

حسابداري ابزار آالت مشابه داراييهاي ثابت نيست و روشهاي معمول استهالك در
براساس رويه معمول در موقع خريد در حساب دارايي ثبت. مورد آن آاربرد ندارد

و در پايان سال آال به حساب هزينه منظور مي گردد و از حلاظ مقداري نيز
در جدول استهالآات. اينگونه اقالم بتفكيك حتويل گريندگان مورد آنرتل قرار مي گريد

م در مورد لوازم و جتهيزات و ابزار آار قانون مالياهتاي مستقي151موضوع ماده 
چنني عنوان گرديده است آه آليه ابزار و لوازم آار از قبيل آچار، چكش، بيل و
آلنگ، مته برقي، فورگون، دستكش و ماسك، سطل و ساير وسايل از اين قبيل با

 .و در سال خريد به حساب هزينه گرفته مي شود% 100نرخ 
 و ابزار عمده آه طول عمر بيش از يك سال داشته و ازالزم به ذآر است آه ادوات

بشرح جدول حداقل ريايل خمارج سرمايه اي مهني( نظر قيمت نيز با امهيت ميباشند 
در سال خريد به حساب هزينه منظور نگرديده و) دستورالعمل دارائيهاي ثابت 

.هلك مي شوند  سـاله مست4 ذآر گرديده به روش مستقيم و 2مهانطور آه در پيـوست 
 
   هباي متام شده داراييهاي نامشهود-3

 عبارت است از آليه هزينه هاي پرداخيت بابت خريد ، حتصيل و يا حق استفاده از
 .اين داراييها 
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 :   استهالك داراييهاي نامشهود -1-3

مطابق استانداردهاي بني املللي آليه داراييهاي نامشهود مهانند داراييهاي مشهود
مشمول استهالك ميباشند، لكن طبق استانداردهاي ايران و قانون مالياهتاي

 :مستقيم، به دو گروه دسته بندي مي شوند
  :هالك پذير   داراييهاي نامشهود است-1-1-3

 مطابق قانون مالياهتاي مستقيم خبشي از داراييهاي نامشهود نظري نرم افزارها به
 .باشند   مي2روش مستقيم و نرخهاي مندرج در پيوست 

 :  داراييهاي نامشهود استهالك ناپذير -2-1-3
 .، حق االخرتاع، سرقفلي)آب ، برق ، گاز ، تلفن (  نظري حق االمتياز 

 
 متام شده داراييهاي ثابت مشهودي آه شرآت به قصد استفاده خود ميسازد  هباي -4

متام خمارجي آه بطور مستقيم قابل ختصيص به دارايي است و در نتيجه احداث دارايي
بوجود آمده باشد جزو هباي متام شده حمسوب و در طول دوره ساخت به حساب دارايي

ستقيم و سربار متغري آه در نتيجهمواد مستقيم، دستمزد م: منظور ميشود مانند 
ساير خمارجي آه بدون اجراي طرح احداث دارايي. احداث دارايي واقع شده باشد

 .واقع منيشد نيز جزو خمارج سرمايه اي حمسوب و به حساب دارايي منظور ميشود 
 
 حنوه حتصيل دارايی های ثابت مشهود -5
  منابع تامني اعتبار داراييهاي ثابت مشهود-1-5

 .داراييهای ثابت مشهود شرکت از دو منبع تامني اعتبار و اجياد می گردد 
 :  حتصيل داراييهاي ثابت مشهود از حمل اعتبارات طرحهاي عمراني -1-1-5

اجياد داراييهاي ثابت شرآت در چارچوب موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان
3/12/1383ري مناقصات مصوب مديريت و برنامه ريزي آشور و با رعايت قانون برگزا

جممع تشخيص مصلحت نظام و ساير مقررات مربوط صورت گرفته و بنحو زير قابل
 :تفكيك مي باشد 

اجياد داراييهاي ثابت مشهود از حمل طرحهاي عمراني انتفاعي و از حمل منابع) الف
 .عمومي دولت 

تفاعي و از حمل منابعاجياد داراييهاي ثابت مشهود از حمل طرحهاي عمراني غريان) ب
 .عمومي دولت 

اجياد داراييهاي ثابت مشهود از حمل طرحهاي عمراني انتفاعي و از حمل ساير) ج
 .منابع 

اجياد داراييهاي ثابت مشهود از حمل طرحهاي عمراني غريانتفاعي و از حمل ساير) چ
 .منابع 

 : حتصيل داراييهاي ثابت مشهود از حمل اعتبارات جاري -2-1-5
اجياد داراييهاي ثابت شرآت از حمل اعتبارات جاري با رعايت آيني نامه معامالت و

 .ساير قوانني و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت 
هرساله بر اساس برنامه تدوين شده ، ميزان سرمايه گذاری شرکت از حمل منابع

ين و درداخلی تعيني ونياز شرکت به انواع دارايي ثابت برای سال آتی پيش بي
اين بودجه پس از تصويب مراجع ذيصالح در قالب. بودجه پيشنهادي حلاظ مي شود

تا پس. اعتبارات داخلی به واحدهای اجرايي يا ستادی حسب مورد ابالغ می گردد
از تامني نقدينگی مورد نياز، داراييهای تعريف شده با رعايت قوانني و مقررات

 .جاری خريداری و يا احداث شود
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 حنوه انتقال داراييهاي ثابت خريداری شده از حمل اعتبارات طرحهای عمرانی-3-1-5

 :به خبش جاري 
ز حمل اعتبارات طرحهای عمرانی درثبت اطالعات اثاثه اداری خريداری شده ا) الف 

 :دفرت اموال 
اثاثه اداری خريداری شده از حمل اعتبارات طرحهای عمرانی در زمان خريد يا هبره

مجعدار اموال شرکت موظف است کليه. برداری از آن در دفرت اموال ثبت می گردد
 اعمال فصل سوم را در مورد اين دسته از داراييها نيز2وظايف مندرج در بند 

 .منايد 
 ذحيسابی طرحهای عمرانی موظف است گردش حساب هزينه های اجنام شده از حمل) ب 

اه هتسه و فهرست دارايی های ابتياع شده در آن  طرحهای عمرانی شرکت را در هر م
به امضاء جمريان) F-346فرم ( ماه را به تفکيک هر طرح در قالب صورجتلسه ای 

 .سانده و بر اساس آن به خبش جاری منتقل منايد طرحهای عمرانی ذيربط ر
 : حنوه ثبت حسابداري داراييهاي ثابت مشهود حتصيل شده -2-5
 : روش ثبت داراييهای ثابت خريداری شده از حمل اعتبارات جاری -1-2-5

بنابراين،. دارايی ها ممکن است بصورت نقد و يا از طريق اجياد تعهد حتصيل شود
 شرايط عادی برای خريد دارايی و آماده کردن آن برایکليه وجوهی که در

استفاده مورد نظر پرداخت يا تعهد ميشود بايد جزء هبای متام شده دارايی منظور
 .گردد 
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 : روش ثبت نقل و انتقال  دارايی از حمل طرحهای عمرانی به خبش جاری -5 -2-2
 داراييهای انتقالی از حمل طرحهای عمرانی انتفاعی و منابع عمومي دولت) الف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 داراييهای انتقالی از حمل طرحهای عمرانی غري انتفاعی و منابع عمومي دولت) ب
 

( F – 002 – 0 )  

 شرح عمليات بستانکار بدهکارکد حساب
-------

- 
----------------
--- 

-----------------
----- ----------------------

دارايی در جريان ساخت  2201
  طرحهای انتفاعی

بستانکاران طرحهای   3107
 عمرانی انتفاعی

ثبت هزينه های اجنام شده
 طی دوره

دارايی ثابت  20**
  مشهود 

در جريان ساخت دارايي   2201
 طرحهای انتفاعی

ــرح و ــه ط ــان خامت در زم
 صورت جملس حتويل دارايی

 9102 و 9101
کنرتل افزايش 
 دارايی ثابت

 

طرف کنرتل افزايش   9601
 دارايی ثابت

مهزمان بـا ثبـت افـزايش
 دارايی ثابت

  

حــساب انتظــامی طرحهــای  9705
  نی خامته نيافتهعمرا

طرف حـساب انتظـامی طرحهـای         9805
 عمرانی خامته نيافته

هزينه های اجنام شده طي
 دوره

دارايی ثابت  20**
  مشهود

ــای  4406 ــه طرحهــ اندوختــ
 عمرانی غريانتفاعي

در زمان خامته طـرح و صـورت
 جملس حتويل دارايي

طرف حساب انتظـامی طرحهـای       9805
  عمرانی خامته نيافته

حساب انتظامی طرحهای عمرانی      9705
 خامته نيافته

برگشت از حـساب انتظـامی
  مهزمان با ثبت باال

کنرتل افزايش  9102 و 9101
  دارايی ثابت

طرف کنرتل افزايش   9601
ثابت داراي

مهزمان با ثبـت افـزايش
 دارايی ثابت
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داراييهای انتقالی از حمل طرحهای عمرانی انتفاعی و غري انتفاعی از ساير) پ
 منابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  روش ثبت حسابداري اموال نفيس -3-2-5

اموال به حلاظ ماهيت و حسب مورد، در زمره اموال مصريف، غري مـصريفاينگونه  ) الف
و يا در حكم مصرف قرار مي گريد، لكن بدليـل بـا ارزش بودن دارايـي، روش ثبـت

 .حسابداري آن، بشرح ذيل مي باشد
 سال يکبار مورد جتديد5اموال نفيس به قيمت روز در حساهبا ثبت ميشود و هر ) ب

در صورت خريد اموال نفيس در تاريخ خريد به هبای متام شده. ريدارزيابی قرار ميگ
اموال مزبور نيز بطريق فوق مشمول جتديد ارزيابی. در حساهبا منعکس خواهد شد

 .قرار خواهند گرفت 
بابت امـوال نفيس، از تارخيـي آه در زمره امـوال نفيس قرار مـي گريند،) پ

اين خبشي از اموال قدميي شرآت، نظري دستگاهبنابر. استهالك درنظر گرفته مني شود
نقش مترب آه در سنوات قبل مستهلك شده اند و اآنون بعنوان اموال نفيس تلقي مي

 .شوند، پس از جتديد ارزيابي، مورد حماسبه استهالك قرار مني گريد
 : روش ثبت حسابداري آتاب -4-2-5

به استثناي (ي درخواست آننده روش ثبت حسابداري آتاهباي حتويلي به واحدهـا) الف
اين) اموال در حكم مصرف(  فصل اول 2-1مطابق بند پ قسمت ) آتاخبانه واحدها 

 .دستورالعمل دارائيهاي ثابت مي باشد 
آتاهباي حتويلي به آتاخبانه واحدها، در زمان حتويل به حساب اثاثه منظور مي) ب

در حساهبا و) آماري ( يك ريال مستهلك و به قيمت % 100شود، لكن در پايان سال 
 .سيستم اموال نگهداري مي شود 

 ) :اهدايي بالعوض(   روش ثبت داراييهای ثابت واگذار شده به شرکت -5-2-5
گاه ممکن است داراييهای از طرف سازماای دولتی، موسسات غريانتفاعی و يا ساير

)غريمشروط(است بالعوض اهدای اين گونه داراييها ممکن . اشخاص به شرکت هديه شود
 .باشد) ايفاي تعهدات خاصي(ويا مشروط و موکول به رعايت و حتقق شرايط خاصی  

( F – 002 – 0 )  

حساب انتظامی طرحهای  9705
  عمرانی خامته نيافته

طرف حساب انتظامی طرحهای   9805
  نيافتهعمرانی خامته

 هزينه های اجنام شده دوره

دارايی ثابت  20**
 مشهود

 

اندوخته طرحهای   4406 و440
 عمرانی 

در زمان خامته طرح و صورت جملـس
 حتويل دارايي

طرف حساب انتظامی طرحهای  9805
برگشت از حـساب انتظـامی  عمرانی خامته نيافته

 مهزمان با ثبت قبلي
حساب انتظامی طرحهای   9705

  عمرانی خامته نيافته

کنرتل افزايش  9102 و 9
 دارايی ثابت

 

طرف کنرتل افزايش   9601
 دارايی ثابت

مهزمــان بــا ثبــت افــزايش
 دارايی ثابت
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وض دولت در قوانني آمره پيش بيين شدههرگاه حنوه عمل حسابداري آمكهاي بالع) الف

در. باشد ، بايد از حنوه عمل حسابداري مندرج در منت قوانني مربوط تبعيت کرد
 قانون حماسبات عمومي آشور نيز بايد مورد109 و 108اين رابطه موضوع مفاد مواد 

 .توجه قرارگريد 
ها بايد بـر مبنـایاينگونه دارايي ): آمك بالعوض (اهدای داراييهای غريمشروط    ) ب

حبساب بدهكار داراييهاي ثابت و بستانكار حساب سود) هبای کارشناسی (ارزش بازار   
 .و زيان دوره اي آه در آن دوره دارايي اعطا شده است، منظور مي شود 

 :روش ثبت حسابداري داراييهاي اهدايي غري مشروط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هباي(ا بر مبناي ارزش بازار اينگونه داراييه:  اهداي داراييهاي مشروط ) پ

حبساب بدهكار دارايي ثابت و بستانكار دارايي اهدايي منظور مي شود) آارشناسي
و به موازات ايفاي تعهدات مسترت در آمك بالعوض آه عمومًا متناسب با عمر مفيد

 .اقتصادي داراييهاي مربوطه است، در صورت سود و زيان شناسايي مي گردد 
 :ري داراييهاي اهدايي مشروط روش ثبت حسابدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  روش ثبت حتصيل داراييها از طريق معاوضه -6-2-5

اعم(گاه داراييهای مورد نياز شرکت از طريق معاوضه با داراييهای ساير اشخاص 
حتصيل ميشود که اساسا معاوضه غريپولی است، ليکن در برخی) از حقيقی ويا حقوقی
.دريافت ويا پرداخت شود) تفاوت نقدی(غی بعنوان سرک نقدی موارد ممکن است مبل

معاوضه ممکن است از طريق داراييهای غريمشابه و يا مشابه صورت پذيرد که هر يک
در اين رابطه اجراي مفاد مواد. از مبادالت مزبور بطور جداگانه تشريح ميشود

 .  د توجه قرار گريد  قانون حماسبات عمومي آشور بايد مور119 و 118 ، 115 ، 112
 

( F – 002 – 0 )  

 شرح عمليات بستانکار بدهکارکد حساب
-------

-- 
---------------

---- 
-----------------

----- ---------------------- 

دارايی ثابت  20**
   مشهود

سود و زيان سال   ****
 مربوطه

ثبت دارايی بر مبنای 
 ر تاريخ اهداءارزيابی د

کد 
 شرح عمليات بستانکار بدهکار حساب

------
- 

---------------
---- 

-----------------
----- ---------------------- 

دارايی ثابت  20**
 مشهود

 

 داراييهاي اهدايي  ****

ثبت دارايی بر مبنای 
 ارزيابی در تاريخ اهداء

 

داراييهاي 
معادل (اهدايي

 استهالك سال
)مربوطه 

 
هرسال معادل استهالك مهان
سال از حساب داراييهاي
 اهدايي خارج و به حساب 
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 :  روش ثبت معاوضه داراييهای غريمشابه -1-6-2-5
دارايیدر معاوضه داراييهای غريمشابه دارايی حتصيل شده بايد به ارزش بازار 

در. واگذار شده در دفاتر ثبت و سود و زيـان معـاوضه نيز کال شناسايی شـود
اين گونه مبادالت، سود يا زيـان از طريق مقايسه ارزش دفرتی با ارزش بازار

در دفاتر پرداخت کننده سرک نقدی، دارايی. دارايی واگذار شده حماسبه ميشود
گذار شده ثبت ميشود و دريافت کننده سرکحتصيل شده به ارزش بازار داراييهای وا

نقدی، دارايی حتصيل شده را به ارزش بازار دارايی واگذار شده منهای سرک نقدی
 .دريافت شده در دفاتر ثبت می کند 

 ):بدون سرک نقدی(  روش ثبت معاوضه داراييهای غريمشابه -الف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ):مل پرداخت سرک نقدیشا(  روش ثبت معاوضه داراييهای غريمشابه -ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ):شامل دريافت سرک نقدی(  روش ثبت معاوضه داراييهای غريمشابه -پ 
 

( F – 002 – 0 )  

 شرح عمليات بستانکار بدهکارکد حساب
-------

-- 
---------------

---- 
-----------------

----- ---------------------- 

دارايی ثابت  20**
 )جديد(مشهود 

 

  استهالک انباشته 29**

دارايی ثابت مشهود   20**
 )قدمي(

دريافت دارايـی غريمـشابه
بــه ارزش بــازار و خــروج

 دارايی به هبای متام شده

 شرح عمليات بستانکار بدهکارکد حساب
-------

-- 
---------------

---- 
-----------------

----- ---------------------- 

دارايی ثابت  20**
 )جديد(مشهود 

 

  استهالک انباشته 29**

دارايی ثابت مشهود   20**
 )قدمي(

سرک (بانک   1001
 )پرداختی

ــت داراييهــــای دريافــ
غريمشابه شامل پرداخت سرک

 نقدی

دارايي ثابت  20**
  )جديد(هود مش

  استهالک انباشته 29**

سرک (بانک  1001
  )دريافتی

دارايی ثابت مشهود   20**
 )قدمي(

سود حاصل از   ****
معاوضه

ــت داراييهــــای دريافــ
غريمشابه شامل دريافت سرک

 نقدی
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ر معاوضه داراييهای مـشابه، اگـر معاوضـهد:  معاوضه داراييهای مشابه      -2-6-2-5
منجر به دريافت وجهی نشود يا قرار نباشد دريافت شود، دارايی حتصيل شده بايـد

مهچنني اگر شـرايط مبادلـه. به ارزش دفرتی دارايی واگذار شده در دفاتر ثبت شود         
نشان دهد که ارزش بازار دارايی واگذار شده کمرت از ارزش دفرتی آن اسـت، زيـان                
معاوضه بايد کال شناسايی شود در معاوضه داراييها، اعم از مشابه يـا غريمـشابه

اگر. دارايی حتصيل شده منيتواند به مبلغی بيش از ارزش بازار در دفاتر ثبت شود             
آننده سرك سودي شناسـايي  معاوضه دارائيهاي مشابه شامل سرك نقدي باشد، پرداخت       

ي به نسبت سرك نقـدي بـه آـل سـود حاصـل ازمني منايد ويل دريافت آننده سرك نقد      
 .معاوضه، سود شناسايي مي منايد 

 ) :بدون سرک نقدی(  روش ثبت معاوضه داراييهای مشابه -الف 
 
 
 
 
 ): شامل پرداخت سرک نقدی(  روش ثبت معاوضه داراييهای مشابه-ب 

دارايی ثابت  20**
دريافت داراييهای مـشابه  )جديد(مشهود 

 شامل پرداخت 
   سرک نقدی   استهالک انباشته 29**

دارايی ثابت مشهود    20**
  )قدمي(

سرک (بانک    1001
  )پرداختی

 ):شامل دريافت سرک نقدی(  روش ثبت معاوضه داراييهای مشابه -پ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : حتصيل داراييهاي اماني -7-2-5

يال در حساهبايداراييهاي اماني ديگران نزد ما در زمان دريافت با هباي يك ر
 قانون جماسبات عمومي110در اين رابطه اجراي مفاد مواد . انتظامي ثبت ميشود 

 .آشور الزامي است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( F – 002 – 0 )  

دارايی ثابت  20**
  )جديد(مشهود 

  نباشتهاستهالک ا 29**
مشهود ثابت دارايی

دريافت داراييهای مـشابه
 بدون سرک نقدی

 شرح عمليات بستانکار بدهکارکد حساب
-------

-- 
----------------

----- 
----------------

----- ---------------------- 

دارايی ثابت  20**
  )جديد(مشهود 

  استهالک انباشته 29**

سرک (بانک  1001
  )پرداختی

دريافت داراييهای مشابه
 شامل دريافت  سرک نقدی

دارايی ثابت   20**
 )قدمي(مشهود

کد 
 شرح عمليات بستانکار بدهکار حساب

------
- 

----------------
----- 

--------------------
---- 

-------------------
--- 

 
حــساهباي انتظــامي
داراييهاي ديگران

 نزد ما
 با دريافت مهزمان 

 دارايي

طرف حـساهباي انتظـامي
نزد ديگران داراييهاي
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 صيل دارايي هاي ثابت مشهود خمارج بعد از حت-6

 :خمارج بعد از حتصيل دارايي ثابت ميتواند بشرح ذيل طبقه بندي شود 
 
 : تعويض  -6- 1

تعويض، خارج آردن قطعات يا اجزاي عمده دارايي هاي ثابت و جايگزيين آن با
قطعات يا اجزاي نو يا جديدي است آه توانايي اجنام آار آن مشابه قطعات يا

 مانند تعويض موتور يك ماشني يا موتور مشابه آه.عمل يا قدميي باشداجزاي مست
اينگونه. اساسا از مهان نوع و از نظر آيفيت قابل مقايسه با موتور قدميي است

اقالم در صورتيكه داراي عمر مفيد بيش از يكسال باشند حبساب هباي متام شده
ت و اجزاي غري عمده تعويضيبا عنايت به تعريف فوق قطعا. دارايي منظور مي شوند

 ذيل تعمري و نگهداري تلقي شده و حبساب6-3نظري دينام در وسيله نقليه شرح بند 
 .هزينه دوره منظور مي گردد

 
 :  نوسازي يا هبسازي  -6- 2

خارج آردن قطعات يا اجزاي عمده داراييهاي ثابت و جايگزيين آن با قطعات يا
جنام آار آن  هبرت و برتر از قطعات يا اجزاياجزاي نو يا جديدي آه توانايي ا

مانند نصب موتور بر يك قايق آه قبال با پارو حرآت ميكرد. مستعمل يا قدميي است
ويژگي خاص خمارج. (يا جايگزيين سيستم برق يك ساختمان با سيستم برق پيشرفته

)تعويض و نوسازي اين است آه از نظر مبلغ عمده و وقوع آن غري مستمر است
اينگونه اقالم در صورتيكه داراي عمر مفيد بيش از يكسال مي باشند حبساب هباي

 شوند متام شده دارايي منظور مي
 
   :  تعمري و نگهداري-6- 3

خمارجي آه براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عمليات اجنام گريد و معموال با تعويض
.ريات عادي ناميده ميشودقطعات جزئي نظري تعويض فيلرت و تسمه مهراه است تعم

آاري، خمارجي آه براي حفظ دارايي در وضعيت مطلوب اجنام ميشود، مانند خمارج روغن
ويـژگي خاص. رنگ آاري، تنظيم موتور در اصـطالح هزينه نگهداري ناميده ميشود

هزيـنه تعمري و نگهداري اين است آه مبلغ آن جزيي و وقوع آن مستمر است و عمر
افع آينده را به ميزان با امهييت افزايش مني دهد و قابل احتساب بهمفيد يا من

 .قيمت متام شده دارايي نبوده و جزء هزينه هاي جاري است 
 
 :  تعمريات اسا سي  -6- 4
 

تعمريات اساسي خمارج غري مستمر و نسبتا عمده اي است آه صرف مرمت آلي داراييهاي
 عمر مفيد دارايي نسبت به زمان قبل ازثابت ميشود و نتيجه آن معموال افزايش

 تعمري است اينگونه اقالم بعنوان خمارج سرمايه اي در حساهبا عمل ميشود
 
 :  گسرتش و احلاق  -6- 5
 

افزودن دارايي جديد و جداگانه به داراييهاي موجود يا توسعه آن را در اصطالح
ستم هتويه مطبوع به يكگسرتش و احلاق مينامند افزودن يك يا چند اتاق يا نصب سي

بنا يا اضافه آردن يك خط توليد به ماشني آالت ، منونه هايي از گسرتش و احلاق به
خمارج مربوط به گسرتش و احلاق به داراييها جزء خمارج. دارايي هاي ثابت است 
 .  سرمايه اي حمسوب ميشود
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 :  خمارج جاجبايي و نصب جمدد -6- 6
خمارج جاجبايي و نصب جمدد ماشني آالت و جتهيزات آه به منظور اجياد آارايي بيشرت يا
تقليل هباي متام شده توليد اجنام ميشود در صورتيكه  مبلغ آن با امهيت باشد در

ابي جداگانه بنام خمارج جاجبايي و نصب جمدد ثبت و معموال طي مدتي آه آمرت از دورهحس
مانده اين حساب معموال در ترازنامه(هاي انتفاع مورد انتظار است مستهلك ميشود 

اگر مبلغ اينگونه خمارج جزئي باشد و) حتت سر فصل ساير داراييها گزارش ميشود
 حنوي معقول تعيني آرد هزينه دوره جاري تلقي ميگرددنتوان منافع حاصل از آن را به 

  استهالك خمارج بعد از حتصيل داراييهاي ثابت مشهود-7-6
استهالك خمارج بعد از حتصيل داراييهاي ثابت مشهود آه طبق بندهاي فوق سرمايه اي
تلقي شده و حبساب هباي متام شده دارايي منظور مي شوند، مطابق قانون مالياهتاي

 .  قيم به نرخ دارايي مربوطه و از تاريخ اجياد جداگانه مستهلك مي شود مست
  خروج يا حذف دارايي های ثابت مشهود-7

انتظار... د و مازاد نياز بودن و يان عمر مفيهای ثابتی که به واسطه پاييدارا
 و مقررات مربوط بهنيت قوانيده ای برای شرکت داشته باشد، با رعايمنی رود که فا

 قانون119 و 118 ، 115 ،   112موضوع مفاد مواد (های شرکتهای دولتی ييروش داراف
ان ناشی از کناريا زيا بفروش می رسند و سود ي، واگذار )حماسبات عمومي آشور

 .ان دوره منعکس شود يهای مزبور در حساب سود و زييا واگذاری دارايگذاری 
 :  فروش داراييها -1-7

آه جهت فروش مشخص شده اند شامل اثاثيه ومنصوبات، جتهيزات وداراييهايي )  الف 
ماشني آالت و وسائط نقليه ابتدا بايسيت با مبلغ ارزش دفرتي از حساب دارايي ثابت
خارج و با صدور رسيد انبار به حساب انبار منتقل شود سپس در زمان فروش از طريق

ود يا زيان ناشی از فروشصدور حواله انبار نسبت به خروج دارايي اقدام، و س
دارايی شناسايی ميشود و مبلغ آن برابر مابه التفاوت ارزش دفرتی و وجوه حاصل از

فروش داراييها به قيميت بيش از ارزش دفرتی باعث سود و به. فروش دارايی ميباشد
 .قيمتی کمرت از ارزش دفرتی موجب زيان ميشود

 :ماشني آالت وجتهيزات و وسائط نقليه  روش ثبت فروش اثاثيه ومنصوبات ، -1-1-7
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  انبار  ****

 استهالک انباشته  29**

اربابت انتقال دارايي به انبـ     
 جهت فروش

  دارايي ثابت مشهود  20**

طرف کنرتل افزايش 9601
 دارايی ثابت

 

کنرتل افزايش دارايی   9102 و 9101
 ثابت

 مهزمان با خروج دارايی ثابت

بابت فروش دارايی بصورت نقد و  بانک 1001
 خبشی اقساط

   بدهكاران 14**

  انبار  ****

سود ناشي از فروش   ****
  دارايي
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از بابت فروش زمني و ساختمان نيز بايسيت با مبلغ ارزش دفرتي از حساب) ب 
حل قانوني و شناسائي سود و زيان ناشي از فروش مرابا اجنامدارائي خارج و 

دارائي آه از مابه التفاوت ارزش دفرتي و وجوه حاصل از فروش دارائي مطابق
 .بند الف اجياد شده است ، اقدام منود 

 : روش ثبت فروش زمني و ساختمان  -2-1-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  از دست رفنت دارايی -2-7

 : است بطريق زير از بني برود ي هاي شرآت ممكنيدارا
 سوانح طبيعي ) الف
 آتش سوزي ) ب 
 سرقت ) ج 
 تسامح در نگهداري) د 

 سوانح طبيعي) الف 
درزمان وقوع سوانح طبيعي فهرست دارايي هاي ثابت از بني رفته توسط مجعدار

عامل/ به امضاء مجعدار اموال، ذحيساب )F-340(اموال هتيه و در قالب يك صورجتلسه 
ذحيساب، معاون اداري مايل و مدير آل اداره ذيربط رسيده و ارزش دفرتي آن با
تائيد رئيس هيات مديره و مدير عامل به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد

 .و از دفرت و سيستم اموال و حساب دارايي هاي ثابت شرآت خارج مي گردد
 آتش سوزي) ب 

ال مكلف است فهرست داراييهاي از بني رفته رادر زمان وقوع آتش سوزي مجعدار امو
عامل ذحيساب، معاون/ به امضاء مجعدار اموال، ذحيساب ) F-340(در قالب يك صورجتلسه 

امور مايل اداره ذيربط مكلف است. اداري مايل و مدير آل اداره ذيربط هتيه منايد
هاي از بني رفتهارزش دارايي هاي مندرج در صورجتلسه مذآور را به حساب دارايي 

مديريت اداره ذيربط نيز مؤظف است يك نسخه از صورجتلسه مذبور را. منتقل منايد
 .جهت تعيني فرد متساهل به دفرت ارزيابي عملكرد و دفرت حقوقي شرآت ارسال منايد
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در صورت تشخيص ادارات ياد شده مبين بر تساهل فرد يا افراد ذيربط مراتب به
چنانچه تساهل افراد حمرز نگردد به. هيات رسيدگي به ختلفات اداري منعكس ميگردد

استناد نظر هيات مزبور با تائيد رئيس هيات مديره ومدير عامل ارزش دفرتي
ي از بني رفته به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد و در غري ايندارايي ها

 .صورت مطابق راي صادره اقدام خواهد شد
 
 سرقت) ج 
 

در مورد سرقت يا مفقود شدن دارايي، استفاده آننده از آن مكلف است به حمض
اطالع موضوع را با ذآر زمان وقوع سرقت، تعداد و مشخصات آامل اموال مفقود شده
، را به مديريت مستقيم خود اعالم و توسط مدير مربوطه بالفاصله به مديريت

مديريت اداره آل مربوطه مؤظف است به منظور اجنام. اداره آل ذيربط منعكس گردد
بررسيهاي الزم موضوع را از طريق مسئول حراست به اداره آل حراست، دفرت ارزيابي

مهچنني مراتب به مراجع انتظامي و. الم منايدعملكرد، دفرت حقوقي و ذحيسابي شرآت اع
مجعدار اموال مكلف است فهرست دارائيهاي مفقود. يا قضائي حسب مورد منعكس گردد
عامل/ به امضاء مجعدار اموال، ذحيساب ) F-340(شده را در قالب يك صورجتلسه 

 ادارهامور مايل. ذحيساب، معاون اداري مايل و مدير آل اداره ذيربط هتيه منايد
ذيربط مكلف است ارزش داراييهاي مندرج در صورجتلسه مذآور را به حساب دارايي

اموال سرقيت و يا مفقود شده در موارد زير از. هاي از بني رفته منتقل منايد 
 :حساب دارايي هاي ثابت شرآت حذف و به حساب سود و زيان دوره منظور ميگردد 

ت نيامدن مال ، پس از مراحل ائي رسيدگيدر صورت دستگريي سارق و به دس ) 1
 .توسط ادارات و يا مراجع فوق الذآر 

در صورت پيدا نشدن مال مفقود شده ، سارق يا مال سرقت شده و اعالم ) 2
گناهي و عدم سوء نيت مسئولني امر توسط مراجع فوق الذآر يا هيات رسيدگي به بي

 .ختلفات اداري 
تساهل مسئولني مربوطه از سوي مراجع ياد شده حمرزدر غري از اينصورت چنانچه 

 .اعالم گردد مطابق راي صادره عمل خواهد شد 
 
 تسامح در نگهداري) د 

در صورتيكه اموال بر اثر تسامح استفاده آننده از دارايي، از بني رفته باشد
مجعدار اموال مكلف است گزارشي از مورد يا موارد هتيه و به مديريت اداره آل

در صورت قابل تعمري بودن دارايي هزينه تعمري متامٌا به عهده. يربط ارائه منايدذ
فرد متساهل مي باشد و در صورت غري قابل تعمري بودن موضوع در گزارش قيد مي

امور مايل اداره ذيربط مؤظف است دارايي هاي مندرج در گزارش را به حساب. گردد
ريت اداره ذيربط مكلف است گزارش مزبور رامدي. دارايي از بني رفته منتقل منايد

به هيات رسيدگي به ختلفات اداري منعكس و حسب دستور هيات مزبور و احراز عدم
تساهل اقدام الزم در خصوص انتقال ارزش دفرتي دارايي به حساب سود وزيان دوره و

ه ياهر گاه اموال سرقت شد. در صورت احراز تساهل مطابق راي صادره اقدام منايد
مفقود شده، بعد از حذف از دفاتر پيدا و مسرتد شود بايد جمددا در دفاتر ثبت

 .شود 
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 :روش ثبت دارايی از دست رفته  1-2-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  کاهش ارزش دارايی -3-7

ارزش دفرتی داراييهای که در روند عمليات فعاليت شرکت مورد استفاده قرار
.ميگريد نبايد به مبلغی بيش از ارزش اقتصادی دارايی مذکور در حساهبا ثبت شود

در صورتيکه بازده اقتصادی دارايی بطور مداوم کاهش يابد اينگونه داراييها
در چنني مواردی ميزان کاهش. يا کاهش ارزش داده شوندبايد از حساهبا خارج و 

کاهش ارزش داراييها به بستانکار حساب. ارزش بعنوان زيان دوره شناسايی ميشود
 .استهالک انباشته و بدهکار سود و زيان منظور ميشود 

 :  روش ثبت کاهش ارزش دارايی-1-3-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :واگذاری دارايی ثابت بصورت امانی  -4-7
 
ر مواردی که با تصويب هيات مديره شرکت دارايی يا داراييهاي ثابت از سيکلد

عمليات خارج و به صورت امانی در اختيار ساير شرکتها قرار ميگريد بايستی از
حساب داراييهای ثابت خارج و به حساب دارايي هاي امانی شرکت نزد ديگران

 ثابت امانی شرکت نزد ديگراننکته قابل توجه اينکه استهالک دارايی. منتقل شود
هنگام. طبق روال عادی شرکت حماسبه و در حساب استهالک انباشته نگهداری ميگردد
 .برگشت دارايی ثابت به شرکت بايستی به حساهبای مربوطه قبلی منتقل شوند 
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ان ناشی از يز 
  یيحذف دارا

بابت حذف دارايی به حساب
 بدهی و يا دريافت نقدی

کد 
 شرح عمليات بستانکار بدهکار حساب

------
-- 

---------------
---- 

-----------------
----- ---------------------- 

*** 
ــ ــی اززي ان ناش

کـــــــاهش ارزش
 ييدارا

 

 ستهالک انباشتها  29**

بابت کاهش ارزش دارايی 
 ثابت

بابت انتقال دارايی به   انبار اسقاط 15**
 انبار
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 :  روش ثبت داراييهای امانی شرکت نزد ديگران-1-4-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مجعداري اموال: فصل سوم 
 
  شرايط احراز مست مجعدار اموال -1
 

 . در استخدام رمسي شرآت باشد –الف 
 . داشنت حداقل مدرك حتصيلي ديپلم متوسط -ب
 . و توانايي الزم براي اجنام وظايف حموله  داشنت صالحيت-پ
 . سال و داشنت اطالعات فين در خصوص اموال 2 داراي جتربه آار مفيد به مدت -ت
 
  وظايف مجعدار اموال-2

از حمل منابع(   نگهداري و به روز نگهداشنت صورت ريز آليه اموال شرآت -الف
 .با مشخصات آامل) طرح، جاري و يا اماني 

 .رت بر حتويل و حتول اموال در شرآت  نظا-ب 
 .  تنظيم و تكميل فرمهاي اموايل و ارسال آن به مراجع مربوطه-پ

حداقل يك بار در پايان( آنرتل آماري اموال موجود در واحدها بطور دوره اي –ت 
 .از طريق مشاهده عيين) شهريور ماه هر سال

ال فرسوده، از رده خارجدر مورد امو... ارائه پيشنهاد فروش، معاوضه و  -ث 
 .شده و يا بالاستفاده آه بايد از گردش عمليات خارج شود 

 نظارت بر حفاظت فيزيكي اموال و عنداللزوم هتيه گزارشهاي مورد نياز–ج 
 .واحدها 

 نظارت بر حتويل اموال خريداري شده طي سال به واحدهاي شرآت و ثبت و–چ 
 .نگهداري آن در دفرت اموال 

اطالعات اموال مشتمل بر مشخصه دارايی، مشاره برچسب دارايی، حمل ثبت -ح
استقرار، نقل و انتقاالت، فروش، حذف، اموال از رده خارج شده و ساير اطالعات

ذحيسابی می تواند نسبت به اجياد امکان ثبت اطالعات. مورد نياز در دفرت اموال
 در صورت استقرار سيستمدفرت اموال در سيستم مکانيزه اموال اقدام منايد که

مزبور و ابالغ آن توسط ذحيسابی، مجعدار اموال مکلف است کليه اطالعات اموال را
 .در سيستم مکانيزه منعکس منايد 
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2392 
دارايـــی ثابـــت
امانی شرکت نـزد

 ديگران
 

 دارايی ثابت مشهود  20**

ــ ال دارايــیدر زمــان ارس
 امانی شرکت

دارايی ثابت  20**
  مشهود

دارايی ثابت امانی   2392
 شرکت نزد ديگران

در زمــان برگــشت دارايــی
 امانی شرکت
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بلحاظ کيفيت و متناسب(مجعدار اموال مکلف است، نسبت به سفارش برچسب مناسب  -خ
برای  نياز يکساله واحد حتت ابواب مجعی خود اقدام) با وضعيت فيزيکی دارايی

برچسبهاي خريداری شده حتويل ذحيساب و يا مناينده وي در ستاد يا عاملني. منايد
تا با درخواست مجعدار اموال و متناسبذحيساب در مناطق پستی و استاا می شود 

با تعداد مورد نياز برای يکماه، برچسبهای در خواستی حتويل مجعدار اموال گردد
بديهی است در صورت امتام برچسب قبل از پايان ماه در خواست نياز برچسب توسط

 .مجعدار اموال بالمانع است 
ج هر يك از اموال غريمصريف حتت مجعدار اموال مكلف است، در زمان خريد و يا خرو-د

در اين خصوص ضروري است انبار دار هنگام حتويل هر يك(ابواجبمعي خود از انبار 
از اموال غري مصريف به واحد مصرف آننده مهاهنگي الزم را با مجعدار اموال بعمل

و حتويل به استفـاده آننده، با رعـايت ترتيب مشاره، يك مشاره برچسب) آورد
 دهد و مشاره مذآور را بر روي اموال الصاق منايد و در مورد اموايل آهاختصاص

الصاق برچسب به آا ميسر نباشد، مشخصات آا را با اختصاص مشاره برچسب در دفرت
اموال ثبت منايد و سايل يکبار پس از تنظيم صورجتلسه احماء برچسبهاي الصاق نشده

)F-341( در صورجتلسه نسبت به احماء آن اقدام منايد، با حضور اعضاء پيش بينی شده
. 
 مجعدار اموال مکلف است اطالعات کامل فهرست اموال دريافتی طی سال، نقل و-ذ

اعم( انتقال اموال طی سال، حذف، فروش، اسقاط، مفقودی، خارج از رده، امانی 
 .را مبوقع به حسابداری اموال ارائه منايد) از دريافتی و ارسالی 

 فصل دوم اين7-2م صورجتلسات دارايي هاي از بني رفته موضوع بند  تنظي-ر
 دستورالعمل دارائيهاي ثابت

  تعيني مراآز هزينه دارايي ها با مهاهنگي حسابداري اموال-ز
 مجعدار اموال مكلف است، صورت اموال منقول غري مصريف موجود در هر اطاق يا حمل-ژ

-F(ست اموال در اختيار در سه نسخه تنظيم را با ذآر مشخصات آامل حتت عنوان فهر
و پس از امضاي خود و مسئول مربوطه، نسخه اول را جهت بايگاني نزد خود) 342

نسخه دوم را به مسئول مذآور حتويل و نسخه سوم را در اطاق يا نگهداري منايد، 
را درمهچنني مجعدار اموال مكلف است، آليه تغيريات اموال . حمل مربوط الصاق منايد

 .ثبت و امضاء منايد) F-342(فرم 
 مجعدار اموال مكلف است اموال اماني رسيده را بالفاصله بدون ختصيص مشاره بر-س

چسب در دفرت اموال ثبت و فهرست اموال اماني رسيده و فرستاده را برتتيب در
ظيمآه به تاييد ذحيساب يا مناينده وی نيز رسيده است، تن) F-344(و )F-343(فرمهاي
 .منايد 

 :دفرت اموال 
دفرت اموال به دفرتی اطالق ميشود که کليه مشخصات دارايی از قبيل اسم اموال،
مشاره سريال و مشخصات فين، حمل استقرار، نقل و انتقاالت احتمايل در طول استفاده
از اموال را از بدو خريد و اجياد تا زمان  فروش، حذف و يا از رده خارج شدن

 . می گردد در آن ثبت
 :و از ستون های زير تشکيل يافته است ) F-336(دفرت اموال مطابق فرم 

 مبنظور ثبت هر دارايی از يک مشاره ترتيب استفاده مبشود که مي: مشاره رديف -1
 .تواند نشان دهنده تعداد اموال موجود ميباشد

 مندرج دربشرح(جهت هر يک از دارايی های اجياد شده :  مشاره برچسب اموال -2
ميبايستی مشاره ای ختصيص و ايتا بر) فصل ششم مهني دستورالعمل دارائيهاي ثابت

 .روی دارايی الصاق شود 
 منظور درج نوع، مدل و ساير خصيصه های  دارايی اجياد شده: شرح دارايی -3

 .ميباشد 
 .واحد مشارش دارايی در اين ستون درج ميشود :  واحد مشارش -4
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در اين ستون مشاره و تاريخ سند حماسباتي مربوط: مشاره و تاريخ سند حسابداري -5
 .به اموال رسيده و يا فرستاده درج ميشود 

يستی از حلاظ وضعيت، سامل بودن يا نبودن بطور صحيحدارايی با: وضعيت دارايی -6
 .شناسايی شود 

به مكان فيزيكي آه دارايي در آن حمل مورد استفاده قرار مي: حمل استقرار -7
 .گريد گفته ميشود و در سيستم مكانيزه داراي آد مشخص ميباشد 

شوديمات حذف يلی از گردش عمليی به هر دليکه دارايزمانبه : تاريخ حذف -8
 .اطالق مي شود 

 .علت و مشاره جموز حذف دارايی : علت جموز حذف -9
ساير اطالعات تکميلی از قبيل مشاره و تاريخ صورجتلسه حتويل دارايي: مالحظات -10
)F-339. ( 

دفاتر بايسيت بدون خدشه، قلم خوردگي و اشتباه با خودآار آبي يا مشكي و توسط
برچسب دارايی  ثبت و نگهداري شود مهچنني مقابلمجعدار اموال به ترتيب مشاره 

مشاره برچسب دارايی های انتقالی به واحدهای ديگر توضيحات الزم مشتمل بر واحد
دارايي های. داده می شود... کننده، تاريخ حتويل، مشاره صورجتلسه و  دريافت

اموالدريافتی از واحدهای ديگر به ترتيب تاريخ دريافت دارايی در آخر دفرت 
درصورت بروز اشتباه در ثبت مجعدار اموال مكلف است با قلم قرمز. ثبت می شود 

اشتباه مربوط را خط آشيده و توضيح الزم را با امضاء خود در ستون مالحظات در
در پايان سال مايل مجعدار اموال ذيل آخرين رديف ثبت شده. مقابل مال قيد منايد

ء مي منايد و از صفحه بعدي مهان دفرت جهت ثبتدر دفاتر اموال را بسته و امضا
 .مشخصات اموال سال مايل بعد استفاده خواهد منود 

  حتويل و حتول-3
در صورت تغيري مجعدار اموال ، مجعدار اموال جديد مكلف است با تنظيم صورجتلسه

ايشروع فعاليت خود را ذيل آخرين رديف مشاره  ) F-337(حتويل و حتول مجعدار اموال 
آه اختصاص يافته در دفرت اموال مشخص و تفكيك منوده و يك نسخه از صورجتلسه حتويل
و حتول مزبور را براي ذحيساب ارسال و مابقي نسخ نيز طبق ذيل صورجتلسه توزيع

در صورت استنكاف و يا عدم حضور مجعدار اموال قبلي، امر حتويل و حتول با. گردد
الی واداری و مديرکل پست استان يا واحد ذيربطحضور مناينده ذحيساب، معاون م

اين موضوع مانع از رسيدگي واحد ذيربط. اجنام خواهد شد) در مناطق حسب مورد(
در مورد علت استنكاف يا عدم حضور مجعدار اموال سابق و اقدامات اداري و

 .قانوني الزم در اين زمينه خنواهد بود 
  بر چسب اموال-4
 :موالساختار برچسب ا-1-4

به منظور اعمال آنرتل بر دارايي هاي ثابت از نظر شناسائي و مهچنني تطبيق آا
با دفاتر و ساير اسناد و مدارك مربوطه بر روي داراييها برچسب اموال الصاق

برچسب داراييها عموما از جنس آاغذ شربنگ مي باشد، اما ممكن است حسب. ميشود
تعيني و تشخيص نوع.  به نصب برچسب فلزي منودضرورت جهت خبشي از داراييها اقدام

مشاره برچسب اموال. برچسب قابل نصب بر روي داراييها بعهده مجعداراموال ميباشد
 رقم5 رقم تشكيل گرديده آه از مست چپ دو رقم اول نشان دهنده آد مرآز ، و 7از 

 باقي مانده مشاره سريال دارايي ميباشد
 : خريد برچسب اموال -2-4

برچسب کاغذی برای( چسب اموال بايستی متناسب با وضعيت فيزيکی دارايی بر
 .و با کيفيت باال هتيه شود ) اموال، برچسب فلزی برای ماشني آالت و تاسيسات 

 

( F – 002 – 0 )  



  

  دستورالعمل دارائيهاي ثابت 

  
 (W – 0082 )دستورالعمل 

 صفر : نگارش 
 

36  از24: صفحه 

 : نصب برچسب اموال --
برچسب اموال بايسيت در حملي از. مسئوليت نصب برچسب اموال با مجعدار اموال است 

حيت املقدور سعي شود. دارايي نصب شود آه امكان آمرتين فرسايش را داشته باشد
در...) مثال انواع صندليها ، آامپيوترها و (براي يك گروه از داراييهاي ثابت 

 .ك حمل مشخص از پيش تعيني شده نصب گرددي
 : داراييهاي مشمول نصب برچسب اموال --

تاسيسات، ماشني آالت و جتهيزات، اثاثه و منصوبات مشمول نصب برچسب اموال مي
مهچنني. باشند لكن زمني، ساختمان و وسايط نقليه مشمول نصب برچسب مني باشند

منظور(  لکن بر روی متعلقات نصب منيشوداموال نصب ميشود برچسب بر روی ملحقات
، آاربرد ندارد اصلي  جدا از دارايي از متعلقات، قطعاتي است آه بطور مستقل و

اما ملحقات به دارايي اطالق ميشود آه جهت اجياد آارايي بيشرت در دارايي قابل
 ).استفاده ميباشد و قابليت شناسايي بعنوان يك دارايي مستقل را دارد

 برچسبهای مفقود شده -5-4
 

د استفاده کننده مکلف می باشد بالفاصلهيی مفقود گرديک دارايکه برچسب يدرصورت
F-345 (م صورجتلسه مربوطه يبعد از تنظ. د يگزارش آن را به مجعدار اموال ارائه منا

صيی ختصيد به دارايد، برچسب جديز خواهد رسير واحد مزبور نيد مدييکه به تا) 
 .چسب مفقود شده به فهرست برچسبهای مفقود شده اضافه می گرددافته و بري
 

 وظايف واحدهاي مرتبط: فصل چهارم 
 
 حسابدار انبار / وظايف و مسئوليتهاي انباردار-1
 
 مبنظور اعمال آنرتل دقيق بر روي داراييهای اضافه شده مي بايست متهيدات الزم-1-1

ديد اعمـال گــردد ، بـا توجـه بـهجهت نصب مبوقع برچسب  بر روي داراييهـاي ج        
)طرح يا جاری    ( اينكـه داراييهـاي جديد در مرآـز و منـاطق از طـريق انبـار           

با نظارت مجعدار اموال به متقاضيان حتويل ميگردد لذا هبنگام صدور حواله و عمـل
حتويل داراييها مي بايست انباردار نسبت به مطلع منودن و در صورت امكـان حـضور

 اموال در زمان حتويل دارايي مبنظور الصاق برچسب مربوطـه بـر روي دارايـيمجدار
. اقدام منايد تا هيچگونه دارايي بدون بر چسب اموال حتويل استفاده آننده نشود 

 صدور رسيد انبار در زمان حتويل داراييهايي آه مبنظور فروش شناسايي شـده و-2-1
 .ثبت آن در سيستم مكانيزه  انبار 

 . نگهداري حساب داراييهاي منتقل شده به انبارتوسط حسابداري انبار -3-1
 صدور حواله انبار جهت داراييهايي آه فروش رفته و ثبت آن درسيستم-4-1

 .مكانيزه انبار
  

  وظايف و مسئوليتهاي واحد تدارآات-2
در مورد خريد دارايي ها آه بصورت حتويل مستقيم اجنام ميشود ، حتويل اقالم

داري توسط واحد تدارآات يا آارپرداز ميبايست با نظارت مجعدار اموال بهخري
متقاضيان صورت پذيرد لذا آارپرداز ميبايست نسبت به مطلع منودن و حضور مجعدار
اموال در زمان حتويل دارايي مبنظور الصاق برچسب مربوطه بر روي دارايي اقدام

مشاره.  حتويل استفاده آننده نشود منايد تا هيچگونه دارايي بدون بر چسب اموال
برچسب الصاق شده بر اين دسته از داراييها در برگ حتويل آاال قيد گرديده و به

 .امضاء مجعدار اموال مي رسد 
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  وظايف و مسئوليتهای استفاده کننده از اموال-3
 از تاريخ حتويل اموال به استفاده کننده مسئوليت حفظ، حراست، صحت و سالمت-1-3

باشد و در صورت خرابی بر اثر تسامح و يا اموال حتويلی بعهده حتويل گرينده می
ل دارائيهاي ثابت فصل دوم اين دستورالعم7-2مفقود شدن حنوه برخورد مطابق بند 

 .خواهد بود 
 هرچند آه تشخيص وظيفه مراقبت از برچسبها ايتٌا امري فرهنگي است معذالك-2-3

توجه به اين مورد و حفظ و نگهداری از برچسب اموال توسط افرادی که اموال در
 .ست يضروراختيارشان است 

 آندن برچسبها وميتواند پي آمد هاي نامطلوبي مانند توجهي به اين مورد، بي 
.اطالع رساني راجع به موارد مرتبط با اموال را در برداشته باشد بي امهيت مشردن

که اموال در اختيارشان ميباشد ملزم به حفظ و نگهداری از لذا کليه افرادی
علي احيال در صورت مفقود شدن برچسب اموال وظيفه. برچسب اموال ميباشند

  از فصل سوم مي باشد4-5ح بند استفاده آننده از دارايي بشر
 استفاده آنندگان از اموال حق جاجبائي اموال در اختيار خود را بدون-3-3

مهاهنگي مجعدار اموال ندارند و در صورت نياز، اين امر با تنظيم صورجتلسه
عـدم آنرتل جاجبايـي داراييهاي. صورت خواهد گرفت) F-338(جاجبائي دارايي ثابت 

حمل: اوال.  عدم اصالح سيستم مكانيزه موجب اشكاالت ذيل ميگرددثابت و مهچنني
دارايي از نظر حمل استقرار آن مشخص منيباشد و ايتٌا آنرتل موجوديت دارايي عمال

 .ميسر مني گردد 
زيرا با. هزينه استهالك مراآز هزينه ارقام صحيحي را نشان مني دهد: ثانيٌا

ديگر، اطالعات راجع به آن در آارت دارايي ثابتانتقال دارايي به مراآز هزينه 
 .در سيستم مكانيزه درج نشده است

 
   وظايف و مسئوليتهاي حسابداري اموال-4

 وظايف حسابداری اموال شامل دو خبش کنرتل فيزيکی و ريالی بشرح ذيل می باشد
 : کنرتل فيزيکی -1-4

از طريق کنرتل) ايل يكبارحداقل س(ای  حسابداری اموال مکلف می باشد بصورت دوره
مدارک و تطبيق فهرست اموال با فيزيکی اموال نسبت به صحت اجنام وظايف حموله به

 .مجعدار اموال اطمينان الزم را حاصل منايد
 
 :الی ي کنرتل ر-2-4

 کارت اموال توسط مجعدار اموال، حسابداری اموال مکلف میيل در زمان تشک-الف
کارت حسابداری(الی کارت اموال يل اطالعات ري تکمباشد نسبت به مجع آوری و

 .دياقدام منا) اموال
 .ستم حسابداری يستم اموال و سي سنيرات احتمالی بيی و رفع مغاريگيق، پي تطب-ب
 ليان تکميی های در جريل کارت پروژه در خصوص داراي تشک-پ

يل داراييها پيگريي آخرين وضعيت دارايي در جريان تكميل و صدور سند انتقا–ت 
جريان تكميل به حساب داراييهاي تكميل شده پس از مجع آوري مدارك  از دارايي در

 .الزم 
 . صدور سند انتقال دارايي هاي اجيادي از حمل طرح عمراني به جاري -ث
نه، اسقاط، مفقود شده،ي مناطق و مراکز هزني صدور سند فروش، حذف، انتقال ب-ج

 ....خارج از رده، امانی و 
 هايينه داراي آنرتل و بروزرساني مراکز هز-چ
ک مراکزيان هر سال و حسب مورد طی سال به تفکي صدور سند استهالک در پا-ح

 نهيهز

( F – 002 – 0 )  



  

  دستورالعمل دارائيهاي ثابت 
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 ئوليتهاي واحدهاي نظارتي و حفاظيت وظايف و مس-5
  دفرت ارزيابي عملكرد-1-5

در ارتباط با داراييهاي از دست رفته، پس از اعالم موضـوع توسط مديريت، واحد
ارزيابي عملـكرد ميبـايست پيگرييهاي الزم درخصوص تعيني تكليف دارايي و تعيني و

شي از نتيجه ايي آسب شدهشناسايي مقصر را از طريق مقتضي بعمل آورده سپس گزار
 فصل سوم اين دستورالعمل7-2به دفرت حقوق شرآت ارائه تا مطابق مفاد بند 

 . دارائيهاي ثابت اقدام گردد 
 )واحد نگهباني ( مسئول حراست /  اداره حراست -2-5

-F  (خروج هر نوع اموال منقول از شرآت صرفٌا بايسيت پس از تكميل پروانه خروج فرم
 تاييد آن توسط رئيس اداره مربوطه صورت پذيرد و نگهباني مكلف است ازو ) 347

 .خروج اموال منقويل آه فاقد پروانه خروج هستند جلوگريي به عمل آورد 
  وظايف و مسئوليتهاي ذحيسابي و اداره طرحهاي عمراني -6
ق بند ب تنظيم گردش حساب هزينه هاي اجنام شده از حمل طرحهاي عمراني شرآت مطاب-1-6

   فصل دوم اين دستورالعمل دارائيهاي ثابت5-1-3  قسمت
ثبت اسناد خريد داراييهاي اجياد شده از حمل طرحهاي عمرانـي ويـا اعتبـارات  -2-6

 جاري 
عاملني ذحيسابی مستقر در استاا موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربـوط -3-6

شده به ديوان حماسبات استان مربوطه اقدام وبه طرحهای استانی در مهلت های تعيني        
صورت ريز داراييهای اجياد شده از اين منابع را  با قيد مشاره برچـسب هـر يـك از

 .اقالم دارايي به ذحيسابی ارسال دارند 
 عامل ذحيساب مستقر در استاا مؤظف است نسبت بـه  ارسـال و ارائـه اسـناد و-4-6

اد شده از حمل طرحهاي عمراني شرآت در مهلت هاي تعينيمدارك مربوط به دارائيهاي اجي
شده با قيد مشاره برچسب هر يك از اقالم دارايي به ذحيسابي و اداره آل امـور مـايل

 .اقدام منايد 
ثبت و نگهداري حساهبای طرحهای عمرانی مطابق  ذحيساب مؤظف است نسبت به -5-6

ز سوی وزارت امور اقتصادی و دارايیدستورالعمل دارائيهاي ثابت روش ثبت ابالغی ا
در دفاتر مربوطه و ايتا هتيه صورهتای مالی طرح در مهلت قانونی تعيني شده اقدام

 .منايد
 به روز رساني دستورالعمل دارائيهاي ثابت: فصل پنجم 

هاي جاري در طول اي از هزينه   با توجه به اينكه صورت ريز تفكيك خمارج سرمايه-1
تغيريزمان دچار 

 مي گردد لذا مي بايست داراييهاي ثابت جديد توسط حسابداری اموال پيشنهاد و به
تاييد ذحيساب و مديرکل امور مالی رسيده و مبنای تشخيص اقالم سرمايه اي و

 .اضافه شود ) 1پيوست (غريسرمايه اي گرديده و به  ليست موجود 
سرمايه اي و هزينه هاي جاري به هيات مديره شرآت سايل يكبار جهت متيز خمارج -2 

پيوست( خصوص در مورد اثاثه و ملزومات اداري، جدول حداقل ريايل خمارج سرمايه اي 
را آه توسط ذحيساب و مدير آل امور مايل پيشنهاد ميشود تاييد خواهد منود آه ) 1

اينمبناي تفكيك اقالم سرمايه اي از هزينه هاي جاري قرار مي گريد خمارج آمرت از 
مبلغ صرف نظر از عمر مفيد دارايي حتصيل شده حتت عنوان هزينه جاري و خمارجي بيش از
اين مبلغ تنها در صورتي آه داراي منافع آتي و عمر مفيد باشد به عنوان خمارج

و برتتيب ياد شده در سنوات بعد مورد جتديد نظر قرار. ( سرمايه اي تلقي گردد
 . )خواهد گرفت 

ي آه تفكيك هزينه هاي جاري از خمارج سرمايه اي مقدور نباشد با نظر  در موارد-3
ضمنٌا در صورت. ذحيساب و مدير آل امور مايل اين تفكيك بطريق مقتضي اجنام خواهد شد

بايست تغيريات تغيري در واحدهاي سازماني و چرخش گردش عمليات برحسب مورد و نياز مي
و بعضٌا فرمها با نظر آارشناسي و سپس تاييدالزم از نقطه نظر حنوه گردش عمليات 

 .ذحيساب و مدير آل امور مايل  اعمال گردد 
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يهاي ثابت و فرمهاي مورد استفاده آه  مواردي از اين دستورالعمل دارائ-4

بلحاظ اجرايي نياز به بازنگري دارد با پيشنهاد واحد مربوطه و تاييد ذحيساب و
 .مدير آل امور مايل قابل تغيري خواهد بود 

 ساير موارد پيش بيين نشده در اين دستورالعمل دارائيهاي ثابت با پيشنهاد-5
آل امور مايل پس از تصويب هيات مديره،واحد مربوطه ، تاييد ذحيساب و مدير 

 .قابل اجرا خواهد بود
 1      پيوست 
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 صورت ريز تفكيك خمارج سرمايه اي از هزينه هاي جاري
  هزينه اي سرمايه اي شرح دارايي رديف

    تگروه اثاثه و منصوبا 
    :ماشينهاي اداري) الف 
   √ دستگاههاي فتوآپي و تكثري 1
آيس، آيبورد، (آامپيوتر وملحقات آن  2

مانيتور، پرينرت، اسكنر، مودم، هاب 
 ...)سوئيچ، لب تاب، راك، قلم نوري و

√ 
  

   √ )فاآس(انواع دستگاه منابر  3
   √ انواع ماشني حترير برقي و دسيت 4
   √  حساهباي برقي و نوريانواع ماشني 5
   √ دستگاه آاغذ خردآن 6
   √ اسكناس مشار 7
   √ دستگاه تشخيص اسكناس 8
   √ بارآدخوان 9
   √ دستگاه پرفراژ برقي و دسيت 10
     
    :لوازم الكرتونيكي) ب 
آمپلي فاير و ميكروفون و  1

   √ بلندگوها

   √ انواع راديو ضبط 2
   √ تلويزيون 3
   √ ويدئو و دستگاههاي تصويري 4
   √ دوربني عكاسي و فيلمربداري 5
دوربينهاي مداربسته و  6

   √ مانيتورهاي مربوطه

   √ آيفواي صوتي و تصويري 7
     
    لوازم خانگي و آشپزخانه) پ 
   √ خيچال و فريزر 1
   √ انواع اجاق گاز 2
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 ي از هزينه هاي جاريصورت ريز تفكيك خمارج سرمايه ا
  هزينه اي سرمايه اي شرح دارايي رديف

   √ ماشني لباس شويي و ظرف شويي 3
   √ چرخ گوشت 4
   √ آمبيوه گريي 5
   √ مايكروفر، سرح آن و خبارپز 6
   √ مساور برقي و گازي 7
   √ آبگرمكن 8
   √ آبسردآن و يخ ساز 9
   √ جاروبرقي 10
   √ اطو 11
   √ چرخ خياطي 12
   √ دستگاه خشك آن برقي 13
   √ انواع آولر گازي و آبي 14
   √ انواع پنكه هاي سقفي و روميزي 15
   √ انواع خباري برقي، گازي و نفيت 16
   √ شوفاژ برقي 17
   √ انواع هود آشپزخانه 18
  √  آلمنهاي آب و فالسك 19
   √ انواع آپسول گاز و آتش نشاني 20
   √ دستگاه سيب زميين پوست آن 21
   √ خملوط آنها 22
   √ ترازوها 23
     
    :مبلمان اداري و خانگي ) ت 
   √ انواع مبل و صنديل 1
   √ انواع ميزها 2
   √ انواع آمدها و فايلها 3

 



  

  ستورالعمل دارائيهاي ثابت د

  
 (W – 0082 )دستورالعمل دارائيهاي ثابت 

 صفر : نگارش 
 

36  از29: صفحه 

 

( F – 002 – 0 )  

 صورت ريز تفكيك خمارج سرمايه اي از هزينه هاي جاري
  زينه ايه سرمايه اي شرح دارايي رديف

   √ آتاخبانه ها و ويرتينها 4
   √ ختت خواب 5
   √ فرشهاي دست بافت و ماشيين 6
   √ قاهباي نفيس و باارزش 7
  √  قاهباي آوچك 8
   √ انواع لوسرت و ديوارآوب 9
   √ ساعتهاي بزرگ و تزئيين 10
  √  ساعت ديواري و روميزي آوچك 11
     
    :لوازم اداري) ث 
   √ ماشني دوخت بزرگ 1
   √ ماشني دوخت برقي 2
  √  ماشني دوخت متوسط و آوچك 3
   √ دستگاه پانچ بزرگ 4
  √  دستگاه پانچ متوسط و آوچك 5
   √ دستگاه آاتر بزرگ 6
  √  آاتر آوچك و قيچي ها 7
   √ چراغ مطالعه بزرگ با پايه 8
  √  چراغ مطالعه آوچك روميزي 10
  √  ه مشاره زندستگا 11
  √  گلدااي گل  12
   √ ختته وايت برد بزرگ 13
  √  ختته وايت برد متوسط و آوچك 14
  √  انواع تراشهاي روميزي 15
  √  انواع جالباسي 16
   √ دستگاه فنر زن 17
  √  انواع آازيه 18
  √  جعبه آمكهاي اوليه 19
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 ينه هاي جاريصورت ريز تفكيك خمارج سرمايه اي از هز
  هزينه اي سرمايه اي شرح دارايي رديف

   √ چراغ هاي اضطراري 20
   √ گاوصندوقها 21
     
    :لوازم خمابراتي ) ج 
   √ تلكس 1
   √ انواع تلفنهاي روميزي و مهراه 2
   √ انواع بيسيمهاي دسيت و ثابت 3
   √ فون پچ 4

     
    :وسايل ورزشي) چ 
   √ آليه وسايل و جتهيزات ورزشيشامل  1

     
    :وسايل پزشكي ) ج 
   √ آليه لوازم پزشكي 1
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 جدول حداقل ريايل خمارج سرمايه اي

 1پيوست              
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مبلغ  نوع دارايي رديف
حداآثر 

 ريايل

ماهيت 
 دارايي

1 

انواع مصاحل ساختماني و مهچنني
 آه جهت نصب در ساختمن واموايل

تاسيسات خريداري مي شود وپس از
نصب عرفا و برابر مقررات جزء
 .بنا ويا تاسيسات حمسوب مي گردند

با هر 
 هزينه اي مبلغي

با هر  انواع الستيك خودرو و باطري 2
 هزينه اي مبلغي

با هر  لوازم يدآي بطور اعم 3
 هزينه اي مبلغي

اف، انواع تشك، پتو، بالش، حل 4
 ملحفه و نظاير آن

با هر 
 هزينه اي مبلغي

لوازم مورد مصرف در شبكه هاي  5
آب، فاضالب، برق، گاز، خمابرات و 

 نظاير آن

با هر 
 هزينه اي مبلغي

انواع پوشاك، آفش، دستكش، دان، 6
 ساك، آيف دسيت و نظاير آن

با هر 
 هزينه اي مبلغي

انواع لوله شيشه هاي آزمايشگاهي 7
 اع آف پوش وپردهو انو

با هر 
 هزينه اي مبلغي

انواع نوار و فيلم و ديسك  8
 )نوارخام(

با هر 
 هزينه اي مبلغي

 هزينه اي ريال200000 ساير اموال 9
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  2پيوست                                                       آدينگ اموال
                                                                   

يابي به روشي مناسب جهت گروه بندي اموال، اجياد مراآز مبنظور دست: اهداف-1
هزينه، شناسايي حملهاي استقرار و اخذ گزارشهاي الزم از سيستم اموال طراحي

 .ساختار آدينگ اموال بر اساس مباني و مفروضات ذيل هتيه گرديده است
ميساختار سيستم مكانيزه مورد لزوم جهت طراحي اجنام شده :  ساختار آدينگ -2

 رقم گروه فرعي2 رقم گروه فرعي يك و 2 رقم گروه اصلي، 2بايست امكان دريافت 
مرآز هزينه سيستم حسابداري و سيستم اموال بايسيت( رقم آد مرآز هزينه 5دو و 

 .را دارا باشد) از يك منطق يكسان پريوي منايد
 
 : تعيني سطوح آلي بشرح زير تعيني گرديده است-1-2
 
 
 
 
 
 
 
 . در ساخت آدينگ از روش مشاره گذاري استفاده شده است-2-2
 : ماهيت هر يك از اجزاي تشكيل دهنده آدينگ بشرح ذيل مي باشد-3-2
 

 گروه اصلي
گروه اصلي آلي ترين طبقه دارائيهاي ثابت مشهود مي باشد و مبناي استخراج

 .جدول دارايي ثابت در پايان هر دوره مايل ميباشد
 زمني: 01
 ساختمان: 02
 تاسيسات: 03
 وسائط نقليه: 04
 ماشني آالت: 05
 ابزار و لوازم فين: 06
 اثاثه و منصوبات: 07
 )داراييهاي نامشهود(ساير داراييها : 08
 

 گروه فرعي يك
گروه فرعي يك زير جمموعه گروه اصلي بوده آه مبناي تعيني نرخ و روش استهالك طبق

 اين گروه دارائيهاي ثابت با نرخ و روشقانون مالياهتاي مستقيم مي باشد و در
 .استهالك يكسان دسته بندي مي شوند

 
 گروه فرعي دو

گروه فرعي دو صرفا به آن دسته از داراييها ختصيص داده مي شود آه داراي اقالم
 .متنوع در آن دسته مي باشند
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 گروه اصلي
ارقام اول 

دوم و

 گروه فرعي
ارقام سوم و 

 چهارم

 گروه فرعي
ارقام پنجم 

 وششم

مرآز 
  هزينه

  پنج رقم
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 مرآز هزينه
مراآز هزينه سيستم اموال مهانند مراآز هزينه سيستم حسابداري از يك منطق پريوي

 :تفكيك گروه اصلي و فرعي بشرح ذيل ارائه مي شود. مينمايد
 استهالك        گروه فرعي دو       گروه فرعي يك         اصلي گروه
   روش    نرخ        شرح      آد          حرش    آد          شرح   آد

 زمين    .1
        -      -                             اریاد   .1                  

 -      -                           ونیمسک    .2                  
 -      -                             جتاری   . 3                  
 -      -   خدماتی                            .4                  
 -      -فضای سبز                  و    کشاورزی. 5                  

 ساختمان   . 2
      نزولی8                                                   انبار 
      نزولی7کل                                                 اداره 
      نزولی7                                                   اداره 
      نزولی7                                                   منطقه 
      نزولی7                                                   ناحيه 

      نزولی 7شهری تابعه                                           دفرت 
      نزولی7شهری مستقل                                           دفرت 
      نزولی7روستايی                                              دفرت 
      نزولی7مبادله                                               دفرت 

      نزولی7                         مانسرا                        مه
     تاسيسات   . 3

      نزولی15 کمپرسورها                            .1                 
      نزولی15   آسانسورها                         . 2                 
      نزولی12                        ضالب   آب و فا. 3                 

    چاه آب. 1                                   
    موتور پمپها. 2                                   
 )تانکر(   خمازن آب. 3                                   

      نزولی12   برق رسانی                         . 4                 
    ديزل ژنراتورها. 1                                   
    تابلوهای برق. 2                                   
   ترانسفورماتورها  .3                                   

 

( F – 002 – 0 )  
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  استهالک         گروه فرعی دو          گروه فرعی يک          اصلیگروه 
  روش   نرخ           شرح    کد             شرح    کد          شرح    کد

     نزولی12 حرارتی و هتويه                        .   5                   
    شوفاژ و موتورخانه .1                                         
    چيلرها .2                                         
 انواع فن کوئل    .3                                         
       خمازن سوخت .4                                         
    ديگ خبار .5                                         
    هواساز .6                                         
    برج خنک کننده .7                                         

     نزولی12سردخانه                                 .6                   
     نزولی12   گازرسانی                             .7                   

     مستقيم10   خمابراتی                              .8                   
    دکلها .1                                         
    دستگاه بی سيم .2                                         
    مراکز تلفن .3                                         

مستقيم     5                       سيستم اطفاء حريق .9                   
 ماشين آالت و جتهيزات.    5

     مستقيم8   ماشين آالت خدماتی                     .1                   
 X-ray   دستگاه  .1                                         

    دستگاه لياس بندی. 2                                            
    دستگاه جتزيه نامه. 3                                         
 شيرينگ   دستگاه . 4                                         
    نقاله کيسه بر. 5                                         

     مستقيم10   ماشين آالت کارگاهی                   . 2                   
 صفحه تراش.    1                                         

    دستگاه فرز. 2                                         
 ورق خم کن   . 3                                         
    گيوتن. 4                                         
 دريل عمودی.    5                                         

                                            

( F – 002 – 0 )  
  
  
  
  
  
  



  دستورالعمل دارائيهاي ثابت 

  
 (W – 0082 )دستورالعمل دارائيهاي ثابت 

 صفر : نگارش 
 

36  از35: صفحه 

 استهالک         گروه فرعی دو          گروه فرعی يک         اصلی گروه 
 روش   نرخ           شرح    کد             شرح    کد          شرح    کد

     نزولی25                   ماشين آالت راه سازی    .3                   
    ليفرتاک .1                                         

     نزولی10   ماشين آالت چاپخانه                     .4                   
    برش .1                                         
    چاپ .2                                         
    طالکوب .3                                         
    ماشين دوخت .4                                         

    مستقيم5   ماشين آالت تکثير و گراور               .5                   
    فتوکپی. 1                                         
    اوزاليد .2                                         
    دوربين .3                                         
    اسکنر .4                                         
    پروسور .5                                         

    مستقيم8   جتهيزات                                .6                   
    باسکول .1                                         
    دستگاه نقش مترب .2                                         

 وسايط نقليه    .4
     نزولی25      و   انواع سواری بنزينی         سبک .1                   

               تن 5سيلندر  4 تاديزلی                                     
 ظرفيت                                            

    نزولی30      نيمه سنگين   انواع بارکش بنزينی و.   2  
  سيلندر به4از                      ديزلی 

 . تن10تا ظرفيت باال                      
 و مينی بوس اتوبوس                     

    نزولی35        انواع کاميون و بارکش   سنگين     . 3  
 تريلی                         و 

    نزولی35موتور سيکلت و دوچرخه                  .    4  
    اثاثه و منصوبات. 7

ستقيمم    3        جتهيزات کامپيوتری  انواع متعلقات . 1                   
 خور کامپيوتر                                           پالک 

 مستقيم   10  و منصوبات اداری               اثاثه.    2                   
    مستقيم10   ماشينهای اداری                       . 3                   
    مستقيم10   لوازم صوتی و تصويری و آموزشی         . 4                   
    مستقيم10                لوازم خانگی و ورزشی   .   5                   

( F – 002 – 0 )  
  



  

  دستورالعمل دارائيهاي ثابت 

  
 (W – 0082 )دستورالعمل دارائيهاي ثابت 

 صفر : نگارش 
 

36  از36: صفحه 

 استهالك           گروه فرعي دو         گروه فرعي يك        يلگروه اص
 روش   نرخ            شرح    آد             شرح    آد        شرح    آد

 داراييهاي نامشهود
     مستقيم5   بيشرت ريال و200000000نرم افزار رايانه ای    .1                 
  هزينه دوره   ريال200000000ايانه ای کمرت از   نرم افزار ر. 2                 
 -                 طراحی نظام مالی و صنعتی  .3                 
 -  سرقفلی                                 . 4                 
 -  انشعاب آب                               .5                 
  -انشعاب برق                                .6                 
   -  انشعاب گاز                              .7                 

 ساله5توضيح اينكه ، ساالنه حداقل ريايل نرم افزار رايانه اي آه مشمول نرخ 
 .ررسي و اعالم خواهد شدباشد، ب) مستقيم(
 

 :مسئوليتها 
 

ستادي و اجرايي بوده و مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بعهده مديران واحدهاي
 .نظارت عاليه بر حسن اجنام آن بعهده مديرآل امور مايل مي باشد
                                         

( F – 002 – 0 )  


