


 مجموعۀ ایزو 55000؛ مدیریت دارایی ها 
ایزو 55000:2014، ایزو 55001:2014، ایزو 55002:2014



 عنوان و نام پديدآور:

ايـــزو ۵۵٠٠٠؛مــديــريــت  : مجموعۀ  ــدآور  ــدي پ ــام  ن و  عــنــوان 
ــزو  ايـ  ،۵۵000:2014 ...ايـــــــزو   ٢٠١4 ــزو  ــ ايـ ــا،  ــ ــی هـ ــ دارايـ
اســتــانــداردهــای  موسسه   /۵۵002:2 ايــزو   ،۵۵001:2014

بريتانيا؛  مترجمان علی زواشکيانی،محسن ربيعی.

يانا قلم، 139۵. مشخصات نشر: تهران: آر

١٢۵ ص.:جدول مشخصات ظاهری:

6-98-6227-600-978 شابک:

فيپا وضعیت فهرست نويسی:

عنوان اصلی: ,Asset management BS ISO ۵۵000:2014 يادداشت:
BS ISO  ۵۵001:2014 and BS ISO ۵۵002:2014.

حسابداری دارايی ها -- مديريت -- استانداردهاموضوع:

زواشکيانی، علی، ١٣۵6 -، مترجم شناسه افزوده:

ربيعی، محسن، ١٣6٣ -، مترجم شناسه افزوده:

موسسه استاندارد بريتانيا (British Standards Institution) شناسه افزوده:

کنگره: ١٣٩٣ ٣م/ HF ۵6٨١ رده بندی 

٧٢ /6۵٧ رده بندی دیویی:

کتابشناسی ملی: ٣۵٨٠٧6٢ شماره 



 مجموعۀ ایزو 55000؛ مدیریت دارایی ها 
ایزو 55000:2014، ایزو 55001:2014، ایزو 55002:2014

مترجمان: 
علی زواشکیانی، محسن ربیعی 



نويسندگان: موسسه استانداردهای بريتانيا
مترجمان: علی زواشکيانی، محسن ربيعی 

ويراستار: رضا آزادگان
گل سرخی اجرای جلد: داريوش 

گل سرخی  صفحه آرا: داريوش 
چاپ: واژه پرداز انديشه 

شمارگان:1000 نسخه

شابک: 978-600-6227-98-6
چاپ اول: بهار 139۵

يانا محفوظ است و هرگونه تقليد و  گروه پژوهشی صنعتی آر يانا قلم، همه حقوق برای  ناشر: آر
کتبی ممنوع است.  استفاده از اين اثر به هر شکل، بدون اجازه 

ک 37  نشانی: خيابان سهروردی جنوبی، خيابان ماليری پور غربی، پال

 مجموعۀ ایزو 55000 مدیریت دارایی ها 
ایزو 55000:2014، ایزو 55001:2014، ایزو 55002:2014



پیش گفتار مترجمان 
کشور  به  آن  ورود  پيشينۀ  نيز  و  اهميت  فيزيکی،  دارايی های  مديريت  چيستی 
در  برمی گردد،  کانادا  تورنتو  دانشگاه  و  يانا  آر شرکت  مشترک  دورۀ  اولين  به  که 
که به نوعی همراه  اين  مقدمۀ ترجمۀ استاندارد بريتانيايیPAS 55  آمده است 
حاضر  استاندارِد  کرد،  خواهيد  مالحظه  که  همان طور  می شود.  تلقی  استاندارد 
يادی به PAS 55 دارد. البته به دليل اينکه متِن پيش رو، استانداردی  شباهت ز
بين المللی است، جزئيات مطرح شده در PAS 55  را ندارد و به نوعی در سطحی 
و  مشاوره  شرکت های   ،  PAS  55 برخالف  ازطرفی،  است.  شده  نوشته  باالتر 
کنند و هم در زمينۀ  گواهينامۀ ايزو ۵۵000 صادر  گواهينامه دهنده نمی توانند هم 
کار به علت سوءاستفاده های احتمالی توسط  پياده سازی آن مشاوره دهند؛ اين 
استاندارد  دربارۀ  ديگر  مثبت  نکتۀ  است.  شده  منع  استاندارد  سازمان  و  قانون 
صادر  ايزو  گواهينامۀ  می توانستند  قباًل  که  سازمان هايی  که  است  اين  حاضر 
بر حوزۀ مديريت دارايی های فيزيکی در موضوع  گر بخواهند بدون تسلط  ا کند، 
استاندارد،  اين  برطبق  شد.  خواهند  روبرو  قانونی  منع  با  کنند،  ورود   ۵۵000 ايزو 
که عالوه بر صالحيت های عمومی  گواهينامه دارند  تنها شرکت هايی حق صدور 
باشند.  داشته  کامل  تخصص  نيز  فيزيکی  داريی های  مديريت  زمينۀ  در  قبلی، 
گرفتن ايزو ۵۵000 به هيچ وجه نبايد هدف سازمان ها قرار بگيرد.  شايان ذکر اينکه 
گرفتن ايزو عمدتًا  که  متأسفانه، تجربۀ استانداردهای مشابه قبلی نشان می دهد 
به هدفی برای سازمان ها تبديل می شود و اسناد و مدارک مربوط به گونه ای تهيه 
گواهينامه را اخذ نمايد، بدون اينکه بهبود محسوسی  که سازمان بتواند  می شوند 
می توان  امروزه  خوشبختانه،  شود.  مشاهده  سازمان  خروجی های  و  فرايندها  در 
استاندارد  روح  به  هستند،  آشنا  مشکل  اين  با  که  يافت  را  فرهيخته ای  مديران 
رعايت  ازطريق  بلندمدت  و  ملموس  نتايج  به  دستيابی  پی  در  و  می انديشند 

که در استانداردها به آن ها اشاره شده است.  مواردی هستند 



توضیحات مترجم 
در اين استاندارد نيز، مانند ترجمۀ PAS 55، از واژۀ »نگهداشت« در برابر 
برای  مرسوم  معادل  است.  شده  استفاده   maintenance انگليسی  واژۀ 
اين معادل  اما  (تعميرونگهداری) است؛  تعميرات  و  نگهداری  واژه،  اين 
نوعی دستکاری در مفهوم است؛ زيرا تعمير نيز مانند تعويض، تميزکاری، 
روغن کاری و ...فقط يکی از بخش های نگهداری است و بنابراين نشاندن 
کنار واژۀ نگهداری، توجيه پذير نيست. البته قباًل هم مترجمان ديگری  آن 

کرده اند.  از واژۀ نگهداشت در همين معنا استفاده 
ايزو  و   ۵۵000 ايزو  در  است.  شده  تشکيل  استاندارد   3 از  حاضر  کتاب 
و  کرده ايم  استفاده   should برابر در  »بهتر است«  از معادل  ۵۵002 همه جا 
الزامات است، واژۀ shall همه جا »بايد« ترجمه  ی  که حاو ايزو ۵۵001  در 

شده است. 
که در انتهای ايزو ۵۵000 درج شده است، در متن اصلی در  پيوست الف 
که برای اجتناب از تکرار، در  انتهای ايزو ۵۵001 و ايزو ۵۵002 نيز آمده بود 
که در متن اصلی  کرديم. توضيحاتی  کتاب آن را حذف  ويرايش فارسی 
بکاهند.  متن  ابهام  از  تا  افزوده اند  مترجمان  را  شده  آورده  ]قالب[  در 
مشخص  خود  جای  در  است،  مترجمان  توضيح  که  هم  پانوشت هايی 

شده است.



گفتــار  پیش 
متشکل  بين المللی  فدراسيونی  استاندارد)  بين المللی  (سازمان  ايزو 
تدوين  وظيفۀ  است.  ايزو)  (اعضای  ملی  استانداردهای  اعضای  از 
بر عهده دارند.  ايزو  کميته های فنی  را معمواًل  استانداردهای بين المللی 
برای  کميته ای فنی  که  به موضوعی است  که عالقه مند  از اعضا  هر يک 
کميته عضو شود. سازمان های  آن  در  آن موضوع تشکيل شده، می تواند 
فعاليت  اين  در  ايزو،  همکاری  با  نيز،  غيردولتی  و  دولتی  بين المللی، 
استانداردسازی  با  مرتبط  موارد  تمام  دربارۀ  ايزو  می کنند.  مشارکت 
نزديک  از   (IEC) الکتروتکنيک1  بين المللی  کميسيون  با  فنی الکتريکی 

همکاری می کند. 
برای  مدنظر  يه های  رو و  سند  اين  تدوين  برای  شده  استفاده  يه های  رو
بايد  به ويژه  است.  آمده   ISO/IEC Directives, Part 1 در  آن  به روزرسانی 
کنيد.  توجه  ايزو  اسناد  مختلف  انواع  تأييد  برای  متفاوت  معيارهای  به 
نوشته   ISO/IEC Directives, Part 2 ويرايشی  قوانين  با  مطابق  سند  اين 

شده است. 
که برخی از عناصر اين سند ممکن است مشمول حق  توجه داشته باشيد 
از  بخشی  يا  تمام  شناسايی  مسئول  نبايد  ايزو  باشند.  انحصاری2  امتياز 
اين حقوق امتياز انحصاری قلمداد شود. جزئيات مربوط به حقوق امتياز 
بخش  در  شده اند،  مشخص  سند  اين  تدوين  هنگام  در  که  انحصاری 

1. International Electrotechnical Commission 
2. Patent 



امتياز  حقوق  دربارۀ  يافتی  در اظهارنامه های  فهرست  بخش  در  و  مقدمه 
 .(www.iso.org/patents نک) انحصاری در ايزو آمده است

برای  که  است  اطالعاتی  سند،  اين  در  اشاره  مورد  تجاری  نام های  تمام 
کنيد.  کاربران ارائه شده و نبايد آن ها را حمايت و تأييد قلمداد  سهولت 

يابی  ارز دربارۀ  ايزو  تخصصی  تعاريف  و  اصطالحات  معنای  توضيح  برای 
WTO در موانع فنی  از اصول  ايزو  ی  انطباق، همچنين اطالعاتی دربارۀ پيرو

کنيد:  تجارت (TBT(1 به پيوند زير مراجعه 
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/
resources-for-technical-work/foreword.htm
کميتۀ Project Committee ISO/PC 251, Asset management مسئول اين 

سند است. 

1. Technical Barriers to Trade 
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مقدمه 
1.0. هدف 

اين استاندارد بين المللی دورنمايی از مديريت دارايی ها و سيستم های مديريت دارايی ها 
(يعنی سيستم های مديريتی برای مديريت دارايی ها) ارائه می کند و زمينه را برای ايزو ۵۵001 

و ايزو ۵۵002 فراهم می کند. 
همکاری بين المللی برای تهيۀ اين استانداردها موجب شد شيوه های مشترکی ايجاد شوند 
بهره  از آن ها  و در تمام فرهنگ ها می توان  و در تمام سازمان ها  انواع دارايی ها  برای تمام  که 

گرفت. 

2.0. ارتباط با ديگر استانداردها 
برای  مديريتی  سيستم  نوعی  به  حاضر،  بين المللی  استاندارد  و   ۵۵002 ايزو   ،۵۵001 ايزو 
مديريت  »سيستم  نام  با  استاندارد  سه  اين  تمام  در  که  دارند  اشاره  دارايی ها  مديريت 

دارايی ها« از آن ياد می شود. 
راهنماهای  با ساير  را می توان همراه  بين المللی حاضر  و استاندارد  ايزو ۵۵002  ايزو ۵۵001، 
مختلف  بخش های  يا  دارايی ها  انواع  با  مرتبط  دارايی های  مديريت  استانداردهای  و  فنی 
را مشخص می کند،  دارايی ها  الزامات سيستم مديريت   ۵۵001 ايزو  کرد.  استفاده  صنعت 
درحالی که ساير استانداردها جزئيات الزامات فنی فعاليت های مختلف، صنايع مختلف يا 
دارايی های مختلف را مطرح می کنند يا رهنمودهايی دربارۀ نحوۀ تفسير و اجرای ايزو ۵۵001 

در يک صنعت خاص يا برای يک نوع خاص از دارايی ها ارائه می کنند. 

3.0. جامعۀ هدف 
گروه های زير تدوين شده است:  اين استاندارد بين المللی در وهلۀ اول برای استفادۀ 

که خواهان بهبود تحقق ارزش مجموعۀ دارايی های سازمان هستند؛  – افرادی 
نقش  – دارايی ها  مديريت  سيستم  بهبود  و  نگهداری  پياده سازی،  ايجاد،  در  که  افرادی 

دارند؛
مديريت  – فعاليت های  بازنگری  و  پياده سازی  طراحی،  برنامه ريزی،  در  که  افرادی 

دارايی ها نقش دارند، همچنين ارائه کنندگان خدمات برای اين فعاليت ها. 
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4.0. مزايای این استانداردها 
بهره گيری از ايزو ۵۵001، ايزو ۵۵002 و استاندارد بين الملی حاضر، به سازمان امکان می دهد 
کارآمد دارايی هايش، به اهداف عينی خود دست يابد. استفاده از  تا از طريق مديريت مؤثر و 
سيستم مديريت دارايی ها تضمين می کند که اين اهداف عينی به صورت پايدار و سازگار در 

طی زمان قابل تحقق هستند. 
با فعاليت های مديريت دارايی ها  پيوست الف اطالعات تکميلی دربارۀ حوزه های مرتبط 

ارائه می کند. 
کليدی سيستم مديريت دارايی ها را نشان می دهد.  پيوست ب ارتباط بين عناصر 
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کاربرد  1. دامنۀ 
اين استاندارد بين المللی دورنمايی از مديريت دارايی ها، اصول و اصطالحات آن و مزايای 

مورد انتظار از استقرار مديريت دارايی ها ارائه می کند. 
سازمان های  انواع  تمام  در  و  دارايی ها  انواع  تمام  برای  می توان  را  بين المللی  استاندارد  اين 

گرفت.  کار  کوچک به  بزرگ و 

يادآوری 1: اين استاندارد بين المللی به طورخاص برای مديريت دارايی های فيزيکی تدوين 
گرفت.  شده است، هرچند، برای ديگر انواع دارايی ها نيز می توان از آن بهره 

يادآوری 2: اين استاندارد بين المللی راهنمايِی مالی، حسابداری يا فنی برای مديريت انواع 
دارايی های خاص ارائه نمی کند. 

يادآوری 3: در ايزو ۵۵001، ايزو ۵۵002 و استاندارد بين المللی حاضر، از واژۀ »سيستم مديريت 
دارايی ها« برای اشاره به نوعی سيستم مديريتی برای مديريت دارايی ها استفاده می شود. 

2. مدیريت دارایی ها 
کلیات   .1.2

آن ها  به  خود  عينی  اهداف  تحقق  برای  سازمان  که  دارايی هايی  انواع  بر  تأثيرگذار  عوامل 
نيازمند است، و چگونگی مديريت دارايی ها، عبارتند از: 

ماهيت و نيت سازمان؛  ―
بستر عملياتی سازمان؛  ―
محدوديت های مالی و الزامات قانونی سازمان؛ ―
نيازها و انتظارات سازمان و ذی نفعان سازمان.  ―

هنگام ايجاد، پياده سازی، نگهداری و بهبود مستمر مديريت دارايی ها بهتر است اين عوامل 
تأثيرگذار را مدنظر قرار دهيد. 

کند تا از طريق مديريت  کنترل و مديريت  بهتر است سازمان دارايی هايش را به گونه ای مؤثر 
يسک  به تعادل مطلوب بين هزينه، ر و  کند  را محقق  بتواند ارزش ها  يسک ها و فرصت ها  ر
به شکلی  می کند،  فعاليت  آن  در  سازمان  که  قانونی  و  حقوقی  بستر  يابد.  دست  عملکرد  و 
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که بسيار از دارايی ها از خود نشان می دهند  يسک های ذاتی  فزاينده چالش برانگيز است و ر
مدام در حال دگرگونی و افزايش هستند. 

اصول زيربنايی مديريت دارايی ها و سيستم مديريت دارايی هايی که از آن پشتيبانی می کند 
يسک و  و در اين استاندارد بين المللی معرفی شده است، هنگامی که با چارچوب گسترده تر ر
کميت سازمان يکپارچه شود، می تواند مزايای عينی به همراه داشته باشد و فرصت هايی  حا

کند.  را ايجاد 
يسک محور، اهداف عينی سازمان را به تصميم ها، برنامه  يکرد ر مديريت دارايی ها از طريق رو

ها و فعاليت های مرتبط با دارايی ها تبديل می کند. 

2.2. مزايای مدیريت دارایی ها 
اهداف عينی  به  دارايی ها،  ارزش  با تحقق  تا  امکان می دهد  به سازمان  دارايی ها  مديريت 
اهداف عينی، ماهيت  اين  به  ارزش  يابد (نک 4.3.۵.2). عناصِر سازندۀ  سازمانی دست 
دارايی ها  مديريت  دارد.  بستگی  سازمان  ذی نفعان  انتظارهای  و  نيازها  و  سازمان  نيت  و 
يسک ها، کيفيت خدمات  يست محيطی و مالی، ر درعين اينکه بين هزينه های اجتماعی و ز

و عملکرد دارايی ها تعادل برقرار می کند، از تحقق ارزش نيز پشتيبانی می کند. 
مزايای مديريت دارايی ها ممکن است شامل موارد زير شود، اما محدود به اين ها نيست: 

يا  ― بلندمدت  اهداف  اينکه  بدون  و  دارايی ها  ارزش  حفظ  عين  در  مالی:  عملکرد  بهبود 
کوتاه مدت سازمان فدا شوند، می توان بازگشت سرمايه گذاری را بهبود بخشيد و از هزينه ها 

کاست. 
تا  ― می دهد  امکان  سازمان  به  دارايی ها:  ی  رو بر  سرمايه گذاری  برای  گاهانه  آ تصميم گيری 

يسک ها و هزينه ها را به طور مؤثر  تصميم گيری خود را بهبود بخشد و عملکرد، فرصت ها، ر
کند.  متعادل 

را  ― و شهرت  و حسن نيت  و سالمت  ايمنی  کم می کند،  را  مالی  يان های  ز يسک:  ر مديريت 
ديونی  و  می دهد  کاهش  را  يست محيطی  ز و  اجتماعی  ]مخرب[  تأثيرات  می دهد،  بهبود 

کم می کند.  همچون حق بيمه، جريمه ها و مجازات ها را 
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بهبود  ― به  می تواند  دارايی ها  عملکرد  که  می کند  تضمين  محصوالت:  و  خدمات  بهبود 
که همواره مطابق انتظارات مشتريان و ذی نفعان يا حتی  خدمات و محصوالتی منجر شود 

فراتر از آن است. 
انتشار  ― بتواند  نمونه،  برای  تا،  می کند  بيشتر  را  سازمان  توانايی  اجتماعی:  مسئوليت  اثبات 

کند و با تغييرات اقليمی سازگار باشد و به سازمان  کند، از منابع حفاظت  کم  آالينده ها را 
کسب وکار  امکان می دهد تا در جامعه مسئوليت پذير و هوادار شيوه ها و رفتارهای اخالقی 

معرفی شود. 
فرايندها،  ― از  ی  پيرو و  مقرراتی  و  حقوقی  قانونی،  الزامات  آشکار  رعايت  انطباق:  اثبات 

سياست ها و استانداردهای مديريت دارايی ها می تواند ابراز انطباق را نشان دهد. 
گاهی ذی نفعان.  ― بهبود اعتبار: از طريق بهبود رضايتمندی مشتری، اعتماد و آ
کوتاه مدت  ― و  بلندمدت  تأثيرات  و  مؤثر هزينه ها، عملکرد  پايداری سازمان: مديريت  بهبود 

می تواند پايداری عمليات و سازمان را بهبود بخشد. 
يه ها و عملکرد دارايی ها می تواند  ― کارآمدی: بازنگری و ارتقای فرايندها، رو بهبود اثربخشی و 

کارآمدی و نيز دستيابی به اهداف عينی سازمانی را بهبود دهد.  اثربخشی و 

3.2. دارایی ها 
که برای سازمان ارزش بالقوه يا واقعی دارد. اين ارزش  دارايی نوعی آيتم، شیء يا نهادی است 
بين سازمان های مختلف و ذی نفعان آن ها متغير است و ممکن است مشهود يا نامشهود و 

مالی يا غيرمالی باشد. 
فاصلۀ زمانی بين ايجاد تا پايان عمر دارايی را عمر دارايی1 می نامند (نک 2.2.3). عمر دارايی 
برابر نيست، بلکه هر دارايی در  قرار دارد  که تحت تملک يک سازمان  با مدت زمانی  لزومًا 
کند و ارزش يک  طی عمر خود می تواند برای يک يا چند سازمان ارزش واقعی يا بالقوه فراهم 

کند.  دارايی برای سازمان ممکن است در طی عمر دارايی تغيير 
بخواهد  بيشتر،  مزايای  به  دستيابی  برای  و  نيازهايش  به  بسته  سازمانی،  است  ممکن 
دارايی هايش را به شکل گروهی و نه به صورت مجزا مديريت کند. اين نوع گروه بندی دارايی ها 

ممکن است بر اساس نوع دارايی ها، سيستم دارايی ها يا مجموعۀ دارايی ها2 انجام شود. 

1. Asset life 
2. Asset portfolio 
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4.2. دورنمایی از مدیريت دارایی ها 

کلیات   .1.4.2
کنترلی  فعاليت های  برنامه ريزی،  است  بهتر  سازمان  ذی نفعان  و  کارکنان  ارشد،  مديران 
از  تا  دهند  انجام  را  پايشی  فعاليت های  و  سياست ها)  يا  فرايندها  پايشی،  اقدامات  (مانند 

کاهش دهند.  يسک ها را به ميزانی پذيرفته  فرصت ها بهره ببرند و ر
يسک ها با عملکرد مطلوب  مديريت دارايی ها به ايجاد تعادل بين هزينه ها و فرصت ها و ر
دارايی ها برای دستيابی به اهداف عينی سازمان می پردازد. ممکن است اين ايجاد تعادل در 

گيرد.  بازه های زمانی مختلف مدنظر قرار 
مديريت دارايی ها به سازمان امکان می دهد تا نياز به، و عملکرِد، دارايی ها و سيستم های 
يکردهای تحليلی  کند؛ همچنين امکان استفاده از رو دارايی ها را در سطوح مختلف بررسی 
برای مديريت هر دارايی را در طی مراحل مختلف چرخۀ عمر آن دارايی فراهم می کند (که 
ممکن است با شکل گيری تصور نياز به دارايی آغاز شود، تا اسقاط آن را دربرگيرد و مديريت 

تمام مسئوليت های احتمالی پس از اسقاط را نيز شامل شود). 

2.4.2. اصول زیربنایی 
مديريت دارايی ها بر مجموعه ای از اصول زيربنايی استوار است. 

1) ارزش: فلسفۀ وجودی دارايی ها، ارزش آفرينی برای سازمان و ذی نفعان سازمان است. 
که  است  ارزشی  به  معطوف  بلکه  نيست؛  متمرکز  دارايی ها  خود  بر  دارايی ها  مديريت 
مشهود  است  ممکن  که  را  ارزش  اين  بياورد.  ارمغان  به  سازمان  برای  می تواند  دارايی 
عينی  اهداف  برطبق  سازمان  وذی نفعان  سازمان  باشد  غيرمالی  يا  مالی  و  نامشهود  يا 

سازمانی مشخص می کنند. 
ارزش شامل موارد زير است: 

عينی ( 1 اهداف  با  چگونه  دارايی ها  مديريت  عينی  اهداف  اينکه  از  واضح  شرحی 
سازمانی در يک راستا قرار دارند؛ 

کسب ارزش از دارايی ها؛  ( 2 يکرد مديريت چرخۀ عمر برای  استفاده از رو
را ( 3 ارزش  و  منعکس  را  ذی نفعان  نيازهای  که  تصميم گيری  برای  فرايندهايی  تهيۀ 

تعريف می کند. 
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و  برنامه ها  فعاليت ها،  به  را  سازمانی  عينی  اهداف  دارايی ها،  مديريت  همسويی:   (2
تصميم های مالی و فنی تبديل می کند. 

به  دستيابی  ی هم رفته،  رو عملياتی)،  يا  مالی  (فنی،  دارايی ها  مديريت  تصميم های 
اهداف عينی سازمانی را ميسر می کنند. 

همسويی شامل موارد زير است: 
و ( 1 اطالعات  بر  مبتنی  برنامه ريزی  تصميم گيری،  فرايندهای  و  فعاليت ها  پياده سازی 

که اهداف عينی سازمانی را به برنامه های مديريت دارايی ها تبديل می کنند  يسک  ر
(نک 4.3.۵.2)؛ 

کارکردی ( 2 مديريت  فرايندهای  با  دارايی ها  مديريت  فرايندهای  يکپارچه سازی 
سازمان مانند امور مالی، منابع انسانی، سيستم های اطالعاتی، تدارکات و عمليات؛ 

تعيين مختصات، طراحی و پياده سازی سيستم مديريت دارايی ها برای پشتيبانی ( 3
از همسويی. 

کار، عناصر تعيين کنندۀ تحقق ارزش هستند.  3) رهبری: رهبری و فرهنگ محيط 
تعهد  و  رهبری  سازمان،  در  دارايی ها  مديريت  موفقيت آميز  بهبود  و  اجرا  ايجاد،  برای 

مديران در تمام سطوح ضروری است. 
رهبری شامل موارد زير است: 

کاماًل مشخص؛ ( 1 اختيارات، مسئوليت ها و نقش های 
گاه، شايسته و توانمند هستند؛  ( 2 کارکنان آ اطمينان از اينکه 
کارکنان و ذی نفعان دربارۀ مديريت دارايی ها. ( 3 مشورت با 

خوبی  به  را  نظر  مورد  اهداف  دارايی ها  که  می کند  تضمين  دارايی ها  مديريت  تضمين:   (4
انجام می دهند. 

برای  تضمين  ايجاد  می شود.  ناشی  سازمان  مؤثر  مديريت  به  نياز  از  تضمين،  به  نياز 
کاربرد دارد.  دارايی ها، مديريت دارايی ها و سيستم مديريت دارايی ها 

اطمينان شامل موارد زير است: 
که عملکرد و اهداف مورد نياز دارايی ها را به اهداف ( 1 ايجاد و پياده سازی فرايندهايی 

عينی سازمانی مرتبط می کنند؛ 
پياده سازی فرايندهايی برای اطمينان از توانايی ]دارايی[ در تمام مراحل چرخۀ عمر؛ ( 2
پياده سازی فرايندهايی برای پايش و بهبود مستمر؛( 3
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مديريت ( 4 فعاليت های  انجام  ازطريق  شايسته  کارکنان  و  نياز  مورد  منابع  تأمين 
دارايی ها و اجرای سيستم مديريت دارايی ها برای ارائۀ اطمينان. 

3.4.2. ارتباط سیستم مدیريت دارایی ها با مدیريت دارایی ها 
دارايی ها  مديريت  فعاليت های  تا  می کند  استفاده  دارايی ها  مديريت  سيستم  از  سازمان 
و  بخشد  بهبود  را  يسک  ر کنترل  می تواند  سيستم  اين  کند.  کنترل  و  هماهنگ  هدايت،  را 
که اهداف عينی مديريت دارايی ها به طور سازگار و مداوم محقق می شوند.  اطمينان دهد 
دارايی ها  مديريت  سيستم  در  نمی توان  را  دارايی ها  مديريت  فعاليت های  تمام  هرچند، 
تعريف کرد. برای مثال، سازمان با اتخاذ ترتيباتی خارج از سيستم مديريت دارايی ها می تواند 
که می توانند تأثيری شگرف بر  کند  ابعادی نظير رهبری، فرهنگ، انگيزه و رفتار را مديريت 
کليدی  دستيابی به اهداف عينی مديريت دارايی ها داشته باشند. ارتباط بين اصطالحات 

مديريت دارايی ها را در شکل 1 مشاهده می کنيد. 

مدیريت سازمان

مدیريت دارایی ها

سیستم 
مدیريت دارایی ها

دارایی ها

فعاليت هماهنگ سازمان 
برای تحقق دارايی ها

که در  دارايی هايی 
دامنۀ سيستم مديريت 

دارايی ها قرار دارند 

مجموعه ای از عناصر دارای تأثير متقابل 
يا مرتبط برای ايجاد سياست های 
مديريت دارايی ها، اهداف عينی 

مديريت دارايی ها و فرايندهايی برای 
دستيابی به اين اهداف

کليدی شکل 1. ارتباط بين اصطالحات 
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5.2. دورنمایی از سیستم مدیريت دارایی ها 

کلیات   .1.5.2
سيستم مديريت دارايی ها، مجموعه ای از عناصر دارای تأثير متقابل و مرتبط سازمان است 
و  دارايی ها  مديريت  عينی  اهداف  و  دارايی ها  مديريت  سياست های  ايجاد  وظيفه اش  که 
فرايندهای مورد نياز برای دستيابی به اين اهداف عينی است (نک 3.4.3). در اين زمينه، 
سياست ها،  شامل  ابزارها  از  مجموعه ای  را  دارايی ها  مديريت  سيستم  عناصر  است  بهتر 
برنامه ها، فرايندهای کسب وکار و سيستم های اطالعاتی در نظر بگيريد که با يکديگر يکپارچه 

که فعاليت های مديريت دارايی ها انجام خواهند شد.  شده اند تا اطمينان حاصل شود 
مديريت  سيستم  دارايی هاست،  دربارۀ  دقيق  اطالعاتی  نيازمند  دارايی ها  مديريت  گرچه 
دارايی ها چيزی فراتر از نوعی سيستم اطالعات مديريتی است. مديريت دارايی ها با بسياری 
کارکرد داشته  کارکردهای سازمان در تعامل است. خود دارايی ها نيز می توانند بيش از يک  از 
کارکردی در سطح سازمان پشتيبانی نمايند. سيستم مديريت  باشند و از بيش از يک واحد 
در  آن ها  ميان  تعامل  و  کارکردی  واحدهای  اين  عملکرد  هماهنگی  برای  ابزاری  دارايی ها، 

سطح سازمان فراهم می کند. 
برنامۀ مديريت دارايی ها به سازمان امکان می دهد تا در صورت لزوم، بين سيستم مديريت 
است)  آمده  بين المللی  استاندارد  اين  و   ۵۵002 ايزو   ،۵۵001 ايزو  در  آنچه  (مانند  دارايی ها 
و  فنی  الزامات  اين  کند.  ايجاد  ارتباط  دارايی ها  و فنی مديريت  الزامات تخصصی  و ساير 
و در سطوح استانداردسازی ملی،  ايزو  بيرون محيط  و  تخصصی در استانداردهايی درون 
استراتژی ها  دربارۀ  اطالعاتی  استانداردهايی،  چنين  شده اند؛  ارائه  بين المللی  و  منطقه ای 
می کنند.  فراهم  فرايند  الزامات  و  مواد  ساختار،  طراحی،  جزئيات  همچنين  و  کتيک ها  تا و 
که در اين  که در 4.3 ارائه شده به آن نوع از سيستم مديريت دارايی ها اشاره دارد  يفی  تعار
در  است  ممکن  اصطالحات  اين  از  برخی  است؛  شده  داده  توضيح  بين المللی  استاندارد 

استانداردهای فنی و تخصصی به طور متفاوتی تعريف شوند. 
سازمانی  هر  برای  مهم  و  استراتژيک  تصميم های  از  يکی  دارايی ها  مديريت  سيستم  ايجاد 
است. ايزو ۵۵001 الزامات سيستم مديريت دارايی ها را مشخص می کند، اما طراحی سيستم 
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را مشخص نمی کند. ايزو ۵۵002 راهنمايی هايی دربارۀ طراحی و راه اندازی سيستم مديريت 
دارايی ها ارائه می کند. 

2.5.2. مزايای سیستم مدیريت دارایی ها 
کنترل  و  هماهنگی  ايجاد،  برای  يافته  ساختار يکردی  رو دارايی ها  مديريت  سيستم 
ی دارايی ها  که سازمان در طی مراحل مختلف چرخۀ عمر بر رو فعاليت هايی ارائه می کند 

انجام می دهد و اين فعاليت ها را با اهداف عينی سازمانی همسو می کند. 
1) صرِف ايجاِد سيستم مديريت دارايی ها، مزايايی در پی دارد. 

فراوان  تالشی  و  هزينه  به صرف  است  ممکن  دارايی ها  مديريت  سيستم  استقرار  فرايند 
کاماًل عملياتی  کند تا تمام سيستم  نياز داشته باشد؛ اما، الزم نيست سازمان آنقدر صبر 
کاهش  کند. مزايا يا دستاوردهای آنی، در حوزه هايی نظير  شود تا بتواند از مزايا استفاده 
اوايل پياده سازی شناسايی  يا بهبود فرايند ممکن است در  يسک، شناسايی فرصت  ر
حمايت  و  دهند  نشان  را  سرمايه  بازگشت  تا  نمود  بهره برداری  آن ها  از  می توان  و  شوند 

کسب شود.  بيشتری از ذی نفعان 
مديريت،  – ادغام،  جمع آوری،  برای  و  دارد  نياز  يادی  ز داده های  به  دارايی ها  مديريت 

نيازمند  جديد  ابزارهای  و  فرايندها  به  اغلب  دارايی ها  داده های  از  استفاده  و  تحليل 
است. ايجاد و استفاده از اين ابزارها می تواند تصميم گيری و دانش سازمانی را هدايت 

کند و بهبود بخشد. 
ی سازمان می گشايد  – فرايند ايجاد سيستم مديريت دارايی ها، افق های جديدی را پيش رو

ارائه می کند. اين افق های  از دارايی ها  با استفاده  از ارزش آفرينی  و ايده های جديدی 
مالی،  امور  خريد،  مانند  سازمان  کارکردهای  ساير  در  را  بهبودهايی  می توانند  جديد 

کنند.  منابع انسانی و فناوری اطالعات ايجاد 
ايجاد سيستم مديريت دارايی ها اغلب ميان کارکردی1 است و بر پايۀ مالحظات چرخۀ  –

مسائل  به  پرداختن  برای  کانونی  نقطۀ  يک  می تواند  وضعيت  اين  دارد؛  قرار  عمر 
کند.  کارکردی سازمان و برنامه ريزی چرخۀ عمر ايجاد  يکپارچه سازی واحدهای 

2) مديران ارشد از ديدگاه های جديد و يکپارچگی ميان کارکردی منتفع می شوند. 

1. Cross-functional 
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يسک های مرتبط  سيستم مديريت دارايی ها می تواند به درک دارايی ها، عملکرد آن ها، ر
با مديريت دارايی ها، نيازهای سرمايه گذاری و ارزش دارايی ها به منزلۀ ورودی هايی برای 

کند.  کمک  تصميم گيری و برنامه ريزی استراتژيک سازمانی 
کارکردی را به  – بهتر است مديران ارشد نياز به بهبود ارتباطات و تعامالت ميان واحدهای 

رسميت بشناسند. سيستم مديريت دارايی ها به طورذاتی از اين يکپارچگی پشتيبانی 
ارزش  و  که دارايی ها به صورت يکپارچه مديريت می شوند  می کند و تضمين می کند 

دارايی ها بهبود می يابد. 
تصميم گيری  – برای  بلندمدت  و  پايدار  يکردی  رو اتخاذ  از  دارايی ها  مديريت  سيستم 

حمايت می کند. 
يکپارچه سازی  – و  درک  شناسايی،  برای  ايده آل  چارچوبی  دارايی ها،  مديريت  سيستم 

و بهترين شيوه ها فراهم می کند  کدها، دستورالعمل ها  از استانداردهای فنی،  انبوهی 
پشتيبانی  دارايی ها  مديريت  استقرار  از  و  هستند  تأثيرگذار  سازمان  دارايی های  بر  که 

می کنند. 
يست و ساير فعاليت های  – سيستم مديريت دارايی ها از مديريت انرژی، مديريت محيط ز

مرتبط با پايداری پشتيبانی می کند. 
کارکردهای مالی از بهبود داده ها و پيوندها منتفع می شوند.   (3

يکپارچه سازی برنامۀ استراتژيک مديريت دارايی های سازمان1 (SAMP) (نک 4.3.۵.2 
و 2.3.3) با برنامه های بلندمدت مالی سازمان می تواند به ايجاد تعادل ميان نيازهای 
کوتاه مدت با نيازهای برنامه های فعاليت های ميان مدت و برنامه های بلندمدتی  مالی 

کند.  کمک  که برخی دارايی ها بدان نياز دارند، 
کارکردهای مديريت دارايی ها  – اطالعات مالی دقيق، مبتنی بر فرايندهای يکپارچه بين 

اطالعات  ارتباط  است.  دارايی ها  مديريت  سيستم  مهم  مزايای  از  يکی  مالی،  امور  و 
مزايای مهم سيستم مديريت دارايی ها  از  با اطالعات مالی، يکی  مديريت دارايی ها 
و  مالی  وضعيت  يابی  ارز بهبود  موجب  يکپارچگی  اين  است.  مالی  کارکردهای  برای 

الزامات تأمين مالی سازمان در رابطه با دارايی هايش می شود. 

1. Strategic asset management plan



٢٣

بخش اول   ▪   استاندارد بين المللی ايزو ۵۵000؛ دورنما، اصول و اصطالحات   ▪ 

و  – هزينه ها  و  عملکرد  ميان  و  گيرند  قرار  مدنظر  هم  با  دارايی ها  و  مالی  يسک های  ر گر  ا
می توانند  سازمان  يسک محور  ر تصميم گيری  فرايندهای  شود،  برقرار  تعادل  يسک ها  ر

مؤثرتر شوند. 
از ويژگی های سيستم مديريت دارايی ها باشد،  – که ممکن است يکی  طبقه بندی مؤثر، 

می تواند ديدگاهی يکپارچه از حوزه های فنی و مالی دارايی ها و سيستم های دارايی ها 
به دست دهد. 

4) بسياری از واحدهای سازمان از سيستم مديريت دارايی ها منتفع می شوند. 
سيستم مديريت دارايی ها بسياری از واحدهای سازمان را تحت تأثير قرار می دهد: 

واحد منابع انسانی سازمان ممکن است با سيستم مديريت دارايی ها کار کند تا مدل های  –
اين  دهد؛  توسعه  را  راهنمايی  و  آموزش  فرايندهای  و  آموزشی  برنامه های  شايستگی، 

پيشرفت ها برای هر دو واحد سودمند است. 
از ديگر  – که اغلب  به دست می آيند  کنترلی  از سيستم های  از داده های دارايی ها  برخی 

سيستم  طريق  از  داده ها  اين  سازی  يکپارچه  هستند.  مجزا  اطالعاتی  سيستم های 
بهبود  به  که  کند  ارائه  مديريت دارايی ها می تواند اطالعات جديدی دربارۀ دارايی ها 

تصميم گيری در سازمان منجر می شود؛ 
برقراری ارتباط با کارکنان، تأمين کنندگان و خدمات دهندگان طرف قرارداد دربارۀ سيستم  –

کيفيت اطالعات دارايی ها منجر شود؛ همچنين  مديريت دارايی ها می تواند به بهبود 
گاهی افراد را، هم درون و هم بيرون سازمان، دربارۀ نقش خود در تصميم گيری برای  آ
که در حال انجام آن ها هستند بيشتر می کند.  مديريت دارايی ها و ارزش فعاليت هايی 

که اهميت مديريت دارايی ها را درک  – سيستم مديريت دارايی ها با پشتيبانی از افرادی 
هستند  دارايی ها  مديريت  عينی  اهداف  به  دستيابی  برای  تالش  مشتاق  و  می کنند 

می تواند موجب خالقيت و نوآوری شود. 

3.5.2. عناصر سیستم مدیريت دارایی ها 

کلیات   .1.3.5.2
تحت  را  خدمات دهندگان  و  ذی نفعان  جمله  از  سازمان  کل  دارايی ها  مديريت  سيستم 
کند، با  کارکردها و فعاليت های سازمان استفاده  از  تأثير قرار می دهد و می تواند از بسياری 
که تا پيش از اين  کارکردها يا فعاليت هايی  کند،  کند يا آن ها را يکپارچه  آن ها ارتباط برقرار 
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