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مقـدمـه مـولـف 

كنون بر اين باوريم كه با نش��ر و انتش��ار مجموعه اي از كتب حسابداري و حسابرسي و بودجه و برنامه ريزي در زمينه حسابداري و 
گزارشگري مالي شهرداري ها باب جديدي در علوم و فنون مالي كشور گشوده  ايم.

علوم و فنون حس��ابداري و حسابرسي و بودجه و بودجه نويسي شهرداري ها از گذشته هاي دور در كشورهاي مختلف جهان مطرح 
و تحت عنوان يك رشته تخصص خاص به آن توجه شده است.

ابتدا كميته ملي حسابداري شهرداري ها از سال 1934 تا سال 1941 تحت عنوان:
Notional Committee on Municipal Accounting

 در اياالت متحده امريكا وظايف تدوين اس��تانداردهاي حس��ابداري ش��هرداري را عهده دار بوده اس��ت، ولي بعدها وظيفه تدوين 
 G.A.S.B استانداردهاي مالي شهرداري به عهده هيأت استانداري حسابداري دولتي

Gover mmental Accounting Standards Boad
كه همتراز هيأت استاندار حسابداري مالي F.A.S.B مي باشد واگذار گرديد و ما در بخش هاي مختلف اين مجموعه به طور مفصل 

به آن پرداخته ايم.
قانون تاسيس شهرداري ها در سال 1286 به تصويب رسيد ولي در يك صد سال اخير كه شهرداري ها در ايران به تدريج تأسيس 
و توس��عه يافت متأس��فانه كمتر به رش��ته حسابداري و امور مالي ش��هرداري ها توجه الزم مبذول گرديد و س��بك و سياق حسابداري 

شهرداري ها همان است كه بود. به طوري كه در حال حاضر كشور از اين بابت از جمله كشورهاي عقب مانده تلقي مي گردد.
امروزه تعليم علوم و فنون مالي ش��هرداري ها در دانش��گاه و مراكز آموزش عالي و شناس��ايي آن به عنوان يك واحد درسي نه تنها 

ضروري بلكه امري حتمي و غير قابل اجتناب است و در آن صورت است كه:
- به ظرفيت سازي و توانمند سازي مالي شهرداري هاي كشور بهبود بخشيده ايم.

- راه خودكفائي و ساماندهي مالي شهرداري هاي كشور را هموار ساخته ايم.
- نيروي انساني متخصص و كارآمد براي پيشرد وظايف قانوني شهرداري ها را فراهم نموده ايم.

سيس��تم گذاري مالي و حسابداري ش��هرداري ها، بودجه و بودجه ريزي اعم از بودجه برنامه اي و يا بودجه عملياتي و نيز حسابرسي 



شهرداري ها دانش خود را مي طلبد و صالحيت علمي و تخصصي افراد حقيقي يا حقوقي در اين رابطه بايد قبال تأييد گردد.
اقداماتي كه به وسيله افراد غير متخصص تاكنون در اين زمينه صورت گرفته است خود گواه اين مدعا خواهد بود.

امور شهرداري ها در كشور هاي مترقي جهان و نيز سازمان تنظيم كننده و هماهنگ كننده شهرداري ها به بدنه دولت مركزي متصل 
مي باشد تا دولت ملي به تواند نظارت كامل به دولت هاي محلي را عهده دار گردد. در اين راستا دولت هاي محلي نيز خود بايد تصميم 

گيرنده بوده و نتيجه فعاليت هاي انجام شده را در قالب سياست هاي كلي به دولت مركزي گزارش نمايند.
بديهي است در اين تعامل اختيارات بيشتري به شهرداري هاي واگذار مي گردد تا از طرف دولت بعضا اعمال حاكميت نموده و قانونًا 
تصدي گيري نمايند. تا ضمن خودكفائي مستقاًل عمل نمايند و پاسخگوي عملكرد خود باشند. و دولت نيز فارق از مشكالت غيرمربوط 

به سياست گذاري كلي و كالن كشور بپردازد و راه توسعه را هموار سازد.
براي رس��يدن به اين مقصود طراحي يك سيس��تم مالي و حسابداري مطلوب و مناسب همراه با تأمين نيروي ماهر و متخصص و 

كاردان در زمينه هاي مختلف بايد برنامه ريزي گردد و در دستور كار قرار گرفته شود.
كتاب »اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري و كاربرد حساب هاي مستقل در شهرداري هاي ايران« كه با همت حجت االسالم 
و المسلمين جناب اقاي حسن ناصري پور مدير مؤسسه فرهنگي، اطالع رساني و مطبوعاتي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 

چاپ و به انجام رسيد مي تواند بخش عظيمي از اين راه توسعه را تأمين نمايد.
اين كتاب در دو بخش و به ش��كل پيوس��ت تدوين گرديده است تا اس��تفاده كنندگان بتواند همزمان و يكجا به مطالب حسابداري 
و حسابرس��ي ش��هرداري ها دسترسي داشته باشند و به آن بپردازند. به عبارت ديگر سه كتاب كه در تعامل يكديگرند در يك مجموعه 

گردآوري و خالصه شده است.
استفاده كنندگان حسابداري )1( شهرداري هائي خواهند بود كه روش حسابداري آنها به روش حسابداري متمركز طراحي مي گردد 

و حسابداري )2( ويژه مناطق شهرداري با روش حسابداري غيرمتمركز مي باشد.
در فصول مختلف كتاب اول به منظور كاربرد بيشتر مطالب، تا آنجايي كه مقدور و ضرورت داشته به مفاد و قانون شهرداري ها و 

آئين نامه مالي شهرداري و دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت كشور اشاره گرديده است.
عالوه بر اين در برخي موارد س��عي گرديده اس��ت تا نارس��ايي هاي قوانين شهرداري يا دس��تورالعمل هاي صادره و يا عدم رعايت 
استانداردهاي حسابداري شهرداري ها در سيستم هاي دفترداري و ضعف گزارشگري مالي در شهرداري هاي كشور مورد بحث و بررسي 

قرار داده شود.
فصل نخستين اين مجموعه اختصاص به اطالعات كلي در رابطه با تاريخ حسابداري به طور اعم و تاريخچه حسابداري شهرداري 

به طور اخص و نيز روش ها و مباني حسابداري و اصول حسابداري شهرداري ها و تعاريف و اصطالحات فني دارد.
فصل بعدي مربوط به بودجه ش��هرداري و ارتباط آن با حس��ابداري شهرداري مي باش��د و به طور اختصار به تعريف بودجه، اصول 

بودجه ريزي، طبقه بندي بودجه و مراحل بودجه در شهرداري ها اشاره شده است.
در فصل س��وم به اس��ناد و مدارك و دفاتر مورد عمل در حسابداري شهرداري ها پرداخته ايم و فصل چهارم به حسابداري بودجه و 
كنترل بودجه به ش��يوة آماري و و مالي مربوط مي ش��ود، فصل پنجم به حس��ابداري درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و فصل ششم به 
حس��ابداري هزينه و ساير پرداخت ها مربوط مي گردد. حس��ابداري درآمدهاي اختصاصي، حسابداري سپرده هاي پرداختني، حسابداري 
حقوق بازنشس��تگان و موظفين كش��وري در قالب حساب هاي مستقل در فصل هفتم و هشتم و نهم آمده است و فصل دهم به تفريغ 
بودجه و فصل يازده و دوازدهم به حسابداري طرح هاي عمراني در شهرداري و حسابداري خزانه شهرداري اختصاص يافته است كه از 

اهم مباحث اين مجموعه به شمار مي آيد.
با توجه به اينكه در كليه مطالب حسابداري نياز به تمرين دارد عالوه بر حل مسائل مربوط به مباحث مطرح شده، سعي شده است 



به آخر هر فصل پرس��ش ها و مس��ائلي به صورت تمرين اضافه گردد و در بخش جداگانه مسائل امتحاني آورده شده تا استفاده كنندگان 
بتوانند با مطالب ارائه شده و كاربرد عملي آن بيشتر آشنا شوند.

كتاب دوم اختصاص به حسابرس��ي )1( براي ش��هرداري ها دارد در اين كتاب كه در دو فصل تهيه ش��ده است ضمن رعايت اصول 
حسابرس��ي به كليه دس��تورالعمل هاي صادره از طرف وزارت كش��ور در زمينه حسابرس��ي در رابطه با مواد 41، 42، 43 و 44 و نيز 47 
آئين نامه مالي ش��هرداري ها مصوب 1346/4/12 و مقررات مالي و معامالتي ش��هرداري هاي كشور حسب مورد استناد و توجه بيشتري 
مبذول گرديده است به طريقي كه اين بخش از كتاب بتواند به عنوان يك دستورالعمل جامع مورد استفاده حسابرسان داخلي و مستقل 

شهرداري ها قرار گيرد.
توجه و عنايتي كه معاونت محترم عمراني وزارت كش��ور و رياس��ت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مورد اين كتاب و 
ساير كتب حسابداري، بودجه و حسابرسي به عمل آورده اند، بيش از آنچه مي باشد كه اليق و سزاوار آن مي باشم. و براي اينكه ناسپاسي 
نكرده باش��م اذعان دارم كه از اين بابت پاداش خود را به بهترين وجه دريافت داش��ته و بر اين باورم كه كاري عبث و بي فايده صورت 

نگرفته است.
در تهي��ه اي��ن كتاب از همكاري هاي صميمانه و مجدانه مؤسس��ه چاپ و نش��ر گل آذين بي نصيب نب��وده و از معاضدت هاي آقاي 
مهندس نعمتي مدير مؤسسه و نيز سركارخانم منصوري و سركارخانم طاهري و آقاي مهندس گودرزي كه در امر حروفچيني، ويرايش 

و صفحه آرايي كمال دقت الزم را معمول داشته اند سپاسگزار باشم.
آنچه مي ماند س��پاس مؤلف اس��ت از حجت االسالم والمسلمين جناب اقاي حسن ناصري پور مدير مؤسسه فرهنگي، اطالع رساني و 
مطبوعاتي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور است كه مساعدت و پيگيري و دقت نظر ايشان در تدوين و چاپ اين كتاب قابل 
تقدير اس��ت چرا كه فكر و ايده تأليف كتاب »اصول حس��ابداري و حسابرسي شهرداري و كاربرد حساب هاي مستقل در شهرداري هاي 
ايران« در آغاز توسط ايشان به عنوان مأخذي براي تدريس در كالس هاي آموزش حسابداري شكل گرفت و با استعانت از رحمت هاي 

ايزدي و بذل توجه مشاراليه اين فرصت حاصل آمد تا اين مجموعه چاپ و تقديم عالقمند گردد.
مؤلف با اعتقاد به اين اصل كه هر كار فردي كمبودها و ضعف هاي خاص خود را دارد در تدوين و تأليف بخش حسابرسي از معاضدت 
علمي و عملي و س��وابق مس��تمر خانم بهناز بهرامي در امر حسابرس��ي و حسابداري بهره جسته و اين بخش را با همكاري مشاراليها به 

پايان رسانده است.
در تمام تأليفات و نوش��ته هايم به اين امر اذعان نموده ام: اگر در حد ظرفيت و توان خود توفيق خدمتي داش��ته ام، بي شك همسرم و 
شكيبائي او در اين زمينه نقش چشمگير و ارزنده اي داشته است لذا بجاست اين مجموعه را نيز به او، به خاطر همة خوبي هايش تقديم 

نمايم.

پورهنگ بهرامي
تابستان 1388
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پس از مطالعة فصل 
اول بايد مطالب زير 

را آموخته باشيد:

- مختصري از تاريخ تطور سيستم هاي حسابداري
- آشنايي با مفاهيم و كاربرد حسابداري شهرداري و مقايسة آن با حسابداري 
ساير مؤسسات، اعم از مؤسسات انتفاعي داراي سرمايه و يا مؤسسات غيرانتفاعي 

فاقد سرمايه
مبانـي حسـابداري  بـا  مقايسـة آن  و  مبانـي و روش هـاي حسـابداري   -

شهرداري ها
- اصول حسابداري دولتي و شهرداري ها

- حساب هاي مستقل و گروه حساب ها
- تعريف حسابداري شهرداري و مقايسة آن با حسابداري دولتي

- تعريف شهرداري و مقايسة آن با دولت
- آشنايي با اصطالحات مهم و كاربرد آن در فصول بعدي اين كتاب
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كـــلــيـــات

فصل اول 

حسابداري و تاريخ 
تاريخ حسابداري به روزگاران كهن و زندگي اولية انسان ها برمي گردد. حتي قبل از اختراع عدد و عددنويسي، بشر بدون حساب 

و كتاب قادر به اداره زندگي خود نبوده است.
پيداي��ش دولت ها هزينه هاي حكومتي را در پي داش��ت و هزينه هاي حكومتي نياز به كس��ب مالي��ات و تخصيص عوارض از 
طريق باج و خراج و جزيه را ايجاب مي كرد. تأسيسات و تشكيالت حكومتي و تهيه و تدارك تجهيزات و ساز و برگ نظامي براي 
كشورگش��ايي و حفظ س��رحدات، ضرورتي اجتناب ناپذير بود و احداث راه هاي ارتباطي در جهت رونق اقتصادي و توسعة اجتماعي 
و همة اقدامات زيربنايي جز با ايجاد خزانه و تمركز درآمدها و هزينه ها در خزانه مملكتي امكان پذير نمي ش��د. در اين باره يكي از 

صاحبنظران تاريخ در مورد اوضاع و احوال عصر صفوي چنين مي نويسد:
در دوران سلطنت پادشاهان صفوي تمام درآمد و عوايد كشور در اختيار شخص شاه بود و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب 
شخص او صورت مي گرفت. خزانه دولت و آنچه از ماليات هاي گوناگون و عوايد مستقيم و غيرمستقيم و درآمدهاي رسمي و اتفاقي 

به خزانه داخل مي شد، به شخص شاه تعلق داشت و ميان عوايد دولت و سلطنت امتياز و تفاوتي نبود.1
دربارة خزانة كش��ور ايران در زمان هخامنش��يان تا حملة اسكندر اطالعات صحيحي در دست نيست، ولي ذخايري كه از محل 
خزاين ش��وش و تخت جمش��يد به تصرف اس��كندر درآمد، مؤيد اين حقيقت است كه موجودي ها بسيار زياد و در خور اهميت بوده 

است.
در چنين نظامي مس��توفيگري و مستوفيان، كارپردازان و سررش��ته داران به ياري مي آمدند و حفظ مسكوكات و موجودي هاي 
نقدي و نگهداري حس��اب امالك و اموال و دارايي هاي مملكت از وظايف آنان بود تا سررش��تة كارهاي مالي در دست دولت بماند 

 1- نصراهلل فلسفي، زندگي شاه عباس اول، جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1345

17اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



و به نابساماني منجر نگردد. بر اين اساس مي توان گفت نظام  مالي دولتي از قديمي ترين نظام ها و كهن ترين شيوه هاي نگهداري 
حساب محسوب  شده و روش هاي حسابداري دولتي نخستين سنگ بناي حسابداري را تشكيل مي دهند.

نظام هاي مالي، همانند س��اير علوم و فنون با ابزارهاي ابتدايي ش��روع و به تدريج كامل و كامل تر ش��د. كش��يدن خط بر روي 
ديوارها، عالمتگذاري بر روي چوب هاي منشوري شكل، به كار بردن سنگ هاي كوچك و بزرگ و استفاده از دانه هاي گياهي مانند 
نخود و گندم و ش��مارش انگش��تان دست و پا به جاي عدد، از اولين ابزارهاي حسابداري و گزارشگري مالي بودند. آثار و شواهدي 
كه از تمدن هاي شناخته شده باستاني به دست آمده حكايت از آن دارد كه در هر يك از آن تمدن ها، حساب خراج ها و ماليات ها و 

خزاين به نحوي ثبت و نگهداري مي شده است. 
در تمدن هاي باستاني بين النهرين معموال كاهنان كه از اقشار ممتاز در سلسله مراتب اجتماعي بودند، وظيفة نگهداري حساب 
درآمدها و ثروت هاي حكومت را به طور اخص بر عهده داش��تند. به عنوان مثال، در تمدن باس��تاني سومر نظام مالي جامعي برقرار 
بود كه كاهنان س��ومري عالوه بر نگهداري حس��اب درآمدهاي حكومتي، موجودي غالت، تعداد دام ها و ميزان امالك حكومتي را 

نيز محاسبه مي كردند.
اولين مدارك حسابداري كشف شده در جهان لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل است كه قدمت آن به 3600 سال قبل 
از ميالد مي رس��د و مربوط به پرداخت دس��تمزد كارگران مي باشد. از تمدن مصريان و يونان باستان نيز مدارك حسابداري متعددي 
باقي مانده است. سكه به صورت پول 700 سال قبل از ميالد در ليدي ابداع شد. آخرين پادشاه اين سرزمين باستاني كه در آسياي 

صغير و در كنار درياي اژه قرار داشت، از كورش شكست خورد و پادشاهي او منقرض شد.
همچنين از بخشي از كاخ تخت جمشيد، موسوم به خزانه، حدود سي هزار لوح مربوط به اسناد مالي كاخ ها به دست آمده است 

كه تاريخ آن به حدود 480 سال قبل از ميالد مي رسد. 
پيش��رفته ترين روش هاي حسابداري باس��تاني مربوط به روم و يونان باستان است كه نش��ان مي دهد حسابداري باستاني تنها 
جنبه ه��اي مح��دودي از فعاليت هاي مالي را در بر مي گرفته و روش كاملي براي ثب��ت و ضبط فعاليت هاي مالي حكومت ها نبوده 

است.1
شواهد و مداركي دال بر اينكه از عهد باستان تا اواخر قرون وسطي تغييرات قابل مالحظه اي در روش حسابداري دولتي ايجاد 
شده باشد، در دست نيست. تنها مطلب قابل ذكر اين است كه در فعاليت و عمليات دولت ها پيشرفت هايي مشاهده مي شود كه به 

نگهداري حساب هاي مستقل بيشتري منجر گرديد. 
در قرن هفتم كتابي با عنوان »آيين ش��هرداري« دربارة چگونگي ادارة ش��هرها، وضع بازرگاني و كسبه و اصناف، نحوة داوري 
قاضي و حدود اختيارات وي، رفتار محتسب در اجراي مقررات و مراقبت امور شهر، همچنين شيوة داد و ستد مردم، توجه به بهداشت 
عمومي و وضع پزشكان، دامپزشكان، معلمان، مكتب داران، روحانيان و واعظان و مواجهه با قانون و مقررات شهر و شهروندي به 

وسيله محمد احمد قرشي »ابن اخوه« كه محتسبي سختگير بود، تأليف شد.
موضوع كتاب بيان احكام حسبت است و حسبت در اصطالح اداري اسالمي رسيدگي به كار بازار و كوي و برزن، خريد و فروش 
و منع از تقلبات كسبه و اصناف و كارهايي نظير اينهاست كه از لحاظ تشكيالت اداري جديد بخشي از وظايف شهرداري، شهرباني 
)نيروي انتظامي(، دادستاني و ديوان محاسبات را در بر مي گيرد. اين دانشمند كه ظاهراً اهل مصر بود، در زمان خود شهرت چنداني 

نداشته است، اما پس از مرگ به سرعت در سوريه و نقاط ديگر معروف شد.

 1- براي اطالعات بيشتر به كتاب اصول حسابداري جلد اول تأليف مصطفي عليمدد و نظام الدين ملك آرايي از انتشارات سازمان حسابرسي نيز به شماره 78 مراجعه شود
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در قرون س��يزدهم و چهاردهم همزمان با رش��د تجارت و صنعت، پيشرفت زيادي در فنون و علوم اداري و در نتيجه نگهداري 
حس��اب به ش��كل مترادف به وجود آمد، اما گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون كتاب رياضياتي است كه »لوكا 
پاچيولي«1، كشيش معروف و رياضيدان ايتاليايي و پدر علم حسابداري، به سال 1494 تأليف كرد. در گذرگاه زمان به ويژه از قرن 
پانزدهم تاكنون، براي كس��ب اطالعات مالي و قابل اتكا و اعتماد، تحوالت چش��مگيري در حسابداري حرفه اي به وجود آمده كه 
عمدتا در جهت تكميل اصول اوليه اي اس��ت كه لوكا پاچيولي مطرح نمود. تفكيك مؤسس��ات انتقاعي داراي س��رمايه از مؤسسات 
غيرانتفاعي فاقد س��رمايه )ناس��ود(، تش��كيل و تأس��يس كميته ها و هيأت استاندارد حس��ابداري مالي 2FASB و هيأت استاندارد 

حسابداري دولتي G.A.S.B3 از آن جمله اند.
با پيدايش و رواج نظام بودجه، نياز به حس��ابداري مناس��ب دولتي ش��كل گرفت تا عالوه بر ثبت و ضبط درآمد و هزينه هاي 
س��ازمان هاي دولتي، درآمدهاي واقعي با مبالغ پيش بيني ش��ده مقايسه شود و امكان كنترل مخارج در محدودة اعتبارات مصوب در 
بودجه و همچنين گزارش نتايج درآمدها و هزينه هاي دولت فراهم آيد. به اين ترتيب، »حس��ابداري دولتي« به صورت رش��ته اي 

متمايز از حسابداري به وجود آمد.
حسابداري شهرداري نيز در همين راستا تكامل يافت و در سال 1948 كميته اي با عنوان »كميته ملي حسابداري شهرداري ها« 
تأسيس گرديد كه وظيفة آن تدوين استانداردهاي حسابداري شهرداري بود. به اين ترتيب، حسابداري شهرداري از شكل ساده به 
نظامي اصولي و فني تبديل ش��د كه به موجب آن درآمدها و مخارج واقعي اين مؤسس��ة عمومي غيردولتي در قالب وظيفه، برنامه، 
فعاليت و طرح ها نگهداري و با اعتبارات پيش بيني شده در بودجه مقايسه مي شد، اطالعات، گزارش ها و صورتحساب هاي الزم براي 
راهنمايي شهروندان، شهرداران، اعضاي شوراي شهر، مديران درون سازماني و افراد ذينفع برون سازماني تهيه مي گرديد، بررسي و 
كنترل صحت و كفايت كاركنان و كارگزاران امور ش��هري را ممكن مي س��اخت و باالخره گزارش هايي دقيق از وضعيت ادارة امور 

مالي شهرداري ارائه مي داد كه تجزبه و تحليل اقتصاد شهري را امكان پذير مي نمود.
در اين راس��تا حس��ابداري مانند ساير فنون داراي »اصول« ش��د. در اين اصول كه از طرف جوامع حسابداران ارائه شده و مورد 
قبول قرار گرفته اس��ت، مفهوم كلمة »اصل« به »يك قانون« يا قاعدة كلي كه جهت راهنمايي، مورد قبول عموم باش��د« تعبير 
مي گردد. تدوين و تأييد اصول و موازين حسابداري در بسياري از كشورها بر عهدة مجامع حسابداران رسمي يا سازمان هاي حرفه اي 

گذاشته شد.
اس��تانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي س��ازمان هاي دولتي ايالتي و محلي در آمريكا به هيأت استانداردهاي حسابداري 
دولتي4 واگذار گرديد و مس��ؤوليت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي و گزارشگري مالي براي شركت ها و مؤسسات انتفاعي بر 
عهدة هيأت اس��تانداردهاي حسابداري مالي5 است. هيأت اس��تانداردهاي حسابداري دولتي و هيأت استانداردهاي حسابداري مالي 
كه نهادهاي همعرض مي باشند  تحت نظارت بنياد حسابداري ماليFAF( 6( درآمد. قبل از آن استانداردهاي گزارشگري مالي به 

وسيله گروه هاي وابسته به سازمان هاي حرفه اي تدوين مي شد.
 در زمينه حس��ابداري دولتي، پيش از تأس��يس هيأت استانداردهاي حس��ابداري دولتي در سال 1984، شوراي ملي حسابداري 

1  Luca Pacioli
2 - Financial Accounting standards Board (FASB) 
3 - Governmental Accounting Standards Board (GASB)  
4 - Governmental Accounting Standards Board (GASB)  
5 - Financial Accounting standards Board (FASB)  
6 -  Financial Accounting Foundation (FAF)
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دولتي1، كميته مالي حس��ابداري دولتي2 و كميته ملي حسابداري ش��هرداري ها3 )41-1934( وظيفة تدوين استانداردها را بر عهده  
داش��تند. هيأت اس��تانداردهاي حسابداري دولتي مسؤوليت تدوين استانداردهاي حس��ابداري و گزارشگري مالي براي سازمان هاي 
غيرانتفاعي وابسته به دولت را به عهده گرفت و وظيفه تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي سازمان هاي غيرانتفاعي 

غيردولتي به هيأت استانداردهاي حسابداري مالي واگذار شده است.
در انگلستان انستيتوي حسابداري رسمي انگلستان در سال 1880 بنا به تقاضاي رؤساي چهار انجمن حسابداري كه آن زمان 
در ش��هرهاي مختلف اين كش��ور وجود داشت؛ به موجب فرمان دربار سلطنتي انگلستان كه به تاريخ 11 ماه مي همان سال صادر 
شد، تأسيس يافت. عنوان كامل اين مؤسسه »انستيتوي حسابداري رسمي )حسابداران مجاز( انگلستان و ويلز«4 مي باشد. در كشور 

فرانسه، »اتحاديه يا انجمن محاسبين خبره و مجاز« در 19 سپتامبر 1945 تشكيل و در همين زمينه فعاليت خود را شروع كرد.
در ايران پس از پايان جنگ جهاني دوم، با بازگشت عده اي از جوانان ايراني كه براي كارآموزي و تحصيل در رشته حسابداري 
و حسابرسي به كشور انگلستان عزيمت كرده بود، حسابداري عمومي و حسابرسي مستقل در كشور به تدريج معرفي شد. و باالخره 
تصويب مادة 33 قانون »ماليات بر درآمد و امالك مزروعي و مستغالت و حق تمبر« در شانزدهم فروردين 1335 را مي توان تحقق 
مرحلة رسميت حرفه هاي حسابداري و حسابرسي در ايران دانست. »اهداف، وظايف و مسؤؤليت و نيز حقوق و تكاليف اين گروه از 

انجمن ها به موجب اساسنامه اي خواهد بود كه به تصويب مراجعه قانون رسيده باشد«.

تاريخچه تأسيس و رشد شهرداري در ايران5
پيدايش فكر تأسيس شهرداري را در ايران بايد بعد از انقالب مشروطيت از سال 1325 قمري، مطابق با 1286 شمسي هجري 
)100 س��ال پيش( دانس��ت؛ زيرا اقداماتي را كه قبل از آن در زمان سلطنت ناصرالدين شاه با نصب تعدادي فانوس براي روشنايي 
بعضي معابر و گماردن چند سپور )رفتگر( به منظور نظافت بعضي كوچه ها در تهران و پاره اي از شهرهاي بزرگ به عمل آمده است، 

نمي توان نقطة عطف تأسيس شهرداري قلمداد كرد.
پس از اس��تقرار مش��روطيت، اگرچه در دوره اول مجلس شوراي ملي در س��ال 1286 شمسي قانون تشكيل بلديه )شهرداري( 
تصويب ش��د، ولي اجراي آن از دو س��ال بعد، يعني 1288 ش��روع و در تعداد اندكي از ش��هرها بلديه تش��كيل گرديد و آغاز به كار 

نمود.
پس از سال هاي 1300، در نتيجة اصالحات و تغييراتي كه در تمام شؤون اداري و اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور به وجود 

آمد، شهرداري نيز حيات تازه اي يافت و به زودي در كليه شهرها تشكيل گرديد و فعاليت خود را شروع كرد.
قانون بلديه كه در س��ال 1325 قمري )1286 شمس��ي( به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود تا سال 1309 به قوت خود 
باقي بود، زيرا بعضي از مواد آن طي اين مدت بالاجرا مانده و يا قسمت هايي از آن به موجب قوانين مختلف ديگر تغيير يافته بود. 

در سال 1309 قانون ديگري از تصويب گذشت و به موجب آن قانون قبلي كاماًل لغو شد.
سومين قانون شهرداري در سال 1328 از تصويب گذشت، ولي پس از سه سال )در سال 1331( در زمان دولت دكتر مصدق با 
استفاده از اختياراتي كه براي تصويب و اجراي لوايح قانوني به او داده شده بود، تغيير يافت و سپس در تيرماه 1334 اليحه قانوني 

1 - National Council on Governmental Accounting 
2 - National Committee on Government at Accounting  
3 - National Committee on Municipal Accounting 
4 - the institute of chartered Accountants in England and Wales. 

5 6- سالنامة شهرداري ها، انتشارات اتحادية شهرداري هاي ايران 
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فوق با تغييراتي به تصويب كميس��يون مش��ترك مجلسين رسيد و مقرر ش��د تا تصويب نهايي مجلسين موقتًا به موقع اجرا گذارده 
شود. همين اليحه قانوني كه بعدها به تصويب نهايي رسيد، اكنون نيز تحت عنوان »قانون شهرداري« استفاده مي شود. بنا بر آنچه 

گذشت، تاريخچة تأسيس و تكامل شهرداري ها در ايران به چهار مرحله اصلي به شرح زير تقسيم مي گردد:
مرحله اول: از آغاز مشروطيت تا 1309

مرحله دوم: از 1309 تا 1328
مرحله سوم: از 1328 تا 1334
مرحله چهارم: از 1334 به بعد

اين��ك ن��كات عمدة هر يك از مراحل فوق را توضيح مي دهيم و در پايان، ويژگي هاي اليحة جديد قانون ش��هرداري را كه در 
نتيجة مطالعات شهرداري هاي ايران، طي سال هاي 1340 الي 1342 در 205 ماده تهيه و به مجلس تقديم شد، مورد بررسي قرار 

خواهيم داد.

مرحله اول: از 1286 تا 1309
قان��ون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 هجري كه مش��تمل بر 108 ماده و ب��ه مراتب پيچيده تر از قانون 1309 )كه فقط 8 
ماده اس��ت( مي باش��د، ترجمه و اقتباسي است از قوانين شهرداري هاي فرانسه و بلژيك كه بنا به مقتضيات ايران تغييرات جزئي در 

آن داده شده است.
اگرچه همان طور كه گفته ش��د قس��مت هاي اصلي قانون مذكور ترجمه مي باشد، ولي شايد به همين علت معيارها و مباني آن 
به مراتب قوي تر و منطقي تر از قوانين بعدي است كه بدون مطالعه و تحقيق نسبت به قوانين و معيارهاي شهرداري ساير كشورها 

تدوين شده و به تصويب رسيده است.
اگرچه تقليد صرف از ديگران در مسائل اجتماعي و اداري امري مذموم و ناپسند است و سازمان ها و روش هاي اداري و اجتماعي 
را نمي توان عينًا و بدون تغيير از يك كش��ور به كش��ور ديگر منتقل كرد و مورد اس��تفاده قرار داد، ولي مذموم تراز آن اين است كه 
كشوري كه پيشرفت  خود را مديون استفاده يا تقليد از راه و روش علمي ديگر كشورهاست و در دنيايي كه هيچ كشوري، هر چقدر 
هم پيش��رفته، بي نياز از تجربيات ديگران نيس��ت، در يكي از مسائل مهم اجتماعي و اداري خود بخواهد از تجربيات و راه حل هاي 
كش��ورهاي ترقي اس��تفاده كند، ولي تعصب به خرج داده و براي اطالع از تجربيات آنها اقدامي نكند؛ آن هم درباره موضوعي كه 

اصل و اساس آن را از ديگران اقتباس و تقليد كرده است.
تأسيس شهرداري، هدف ها و وظايف آن، روش هاي انجام اين وظايف، شيوة تأمين وجوه الزم براي اقدامات و فعاليت ها، نحوة 
تنظيم بودجه و محاسبات و رسيدگي به حساب ها تابع يك سلسله اصول و قواعدي است كه كشورهاي مترقي جهان پس از سال ها 
مطالعه مداوم به بهترين آنها دس��ت يافته اند و به عنوان راه حل هاي منطقي اس��تفاده مي كنند و به طور مستمر و پيگير نيز در حال 

مطالعه و يافتن راه حل هاي بهتر مي باشند.
بنابراين، چگونه ممكن است كشوري كه در مراحل ابتدايي سير تمدن جديد مي باشد، خود را بي نياز از كشورهاي ديگر دانسته 

و در استفاده از تجربيات ديگران تعصب به خرج دهد؟
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مرحله دوم – از 1309 تا 1328
قانون بلديه مصوب ارديبهش��ت ماه 1309 كه فقط مش��تمل بر هشت ماده است و مادة هفتم آن مبني بر لغو تمام قانون قبلي 

)1325 قمري( مي باشد، تغييرات زيادي نسبت به قانون قبلي داشته كه مهم ترين آن به شرح زير است:
1- تعيين ش��هردار )رئيس اداره بلدي( به وزارت داخله )كش��ور( واگذار شده و مقرر گرديده است نامبرده مسؤول اجراي دستور 

اصالحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن هاي بلدي تصويب شده باشد )ماده 4(.
2- تع��داد اعض��اي انجمن ش��هرها را كه قبال 16 الي 30 نفر بود، به 6 الي 12 نفر تقلي��ل داده و طرز انتخاب و مدت تصدي 
و وظايف آنها را به آيين نامه اي موكول كرده كه به تصويب كميس��يون داخله )كش��ور( مجلس ش��وراي ملي برسد )مادة 5(، سپس 

آيين نامة مذكور و مواد الحاقيه آن در همان سال به تصويب رسيده است.
3- تصويب عوارض را براي شهرداري هر محل موكول به پيشنهاد انجمن شهر، موافقت وزارت كشور و تصويب هيأت دولت 

نموده است )ماده 6(.
4- مقرر گرديده كه 2 درصد از درآمد شهرداري هر محل براي پرداخت اجرت مهندسان بلدي اختصاص يافته به اختيار وزارت 

كشور گذارده شود تا وزارت كشور اجرت مهندسان را از همين محل پرداخت كند )تبصرة 2 ماده 1(.
5- تصويب بودجة هر شهرداري، طبق نظامنامه، موكول به پيشنهاد انجمن شهر و تأييد وزارت كشور شده است.

6- تكليف بسياري از مسائل و موارد نه در قانون و نه در نظامنامه معلوم نيست؛ هر چند به تدريج در سال هاي بعد قوانيني در 
اين رابطه به تصويب رسيد و تعديالتي صورت گرفت.

مرحله سوم – از سال 1328 تا سال 1334
دورة كوتاه شش ساله، از 1328 تا 1334 را بايد دورة تغييرات مكرر ولي كم نتيجة شهرداري هاي ايران دانست.

در تيرماه س��ال 1328 ماده واحد قانوني به تصويب رس��يد كه به وزارت كش��ور اجازه مي داد اليحة قانوني ش��هرداري ها را، به 
تصويب دو ثلث از اعضاي حاضر كميس��يون كش��ور، براي مدت دو سال به صورت آزمايشي به موقع اجرا بگذارد و پس از دو سال 
نواقص آن رفع و براي تصويب به مجلس پيش��نهاد ش��ود، اما مادام كه اليحه به تصويب نرس��يده اس��ت همان اليحه قابل اجرا 

باشد.
اليحة مذكور تحت عنوان »قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات« در تاريخ 4 مرداد ماه 1328 مشتمل بر 50 

ماده به تصويب كمسيون كشور رسيد و براي اجرا به دولت ابالغ شد.

مرحله چهارم – از 1334 تا حال
اليحة قانون شهرداري ها مصوب آبان ماه 1331 دولت دكتر مصدق با تغييراتي كه در آن داده شد، طي 95 ماده در تيرماه 1334 

به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد.
با اينكه اليحة مذكور جنبه موقت داشت و مقرر گرديده بود به تصويب نهايي مجلسين برسد، ولي به نام »قانون شهرداري« 
معروف ش��ده و تا آن زمان در دس��ت اجرا بوده و اعمال مي ش��ده و فقط معدودي از مواد آن ضمن تبصره هاي قانون بودجه س��ال 

1343 و 1344 تغيير يافته است.
پس از تصويب اليحه قانون ش��هرداري، توس��ط كميسيون مشترك، دولت از مجلس ش��وراي ملي تقاضا كرد از طرح اليحة 
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مذكور در مجلسين براي تصويب نهايي خودداري كند تا اليحه جامع تري تنظيم و پيشنهاد گردد. متعاقب آن اتحاديه شهرداري ها 
در صدد برآمد با اس��تفاده از اطالعات و تجربه هاي كارشناس��ان و مطالعه اصول و قواعد ش��هرداري هاي كشورهاي مترقي جهان 

اليحه قانوني جامع و كاملي تهيه نمايد.
كوش��ش پيگير اتحاديه ش��هرداري هاي ايران در س��ال هاي 1340 و 1341 و 1342 كه توأم با مطالعات بس��يار و تش��كيل 
كميسيون هاي متعدد، مركب از مجرب ترين افراد در اين فن بود و ضمن آن پيشنهادها و نظرات شهرداران و فرمانداران و اعضاي 
كاردان وزارت كش��ور نيز مورد بررس��ي قرار مي گرفت، منجر به تهيه اليحه اي در 205 ماده گرديد كه در اواخر س��ال 1342 پس 
از تأييد هيأت وزيران براي تصويب مجلس��ين پيش��نهاد و به وسيله مجلس شوراي ملي طبع و توزيع و به كميسيون ارجاع شد؛ اما 
بعضي از نمايندگان عضو كميس��يون كش��ور شفاهًا اظهار داش��ته بودند كه اين اليحه خيلي پيچيده است و رسيدگي به آن نياز به 
صرف وقت زياد دارد! اگر وزارت كش��ور مي خواهد نقايص قانون فعلي را رفع كند، مي تواند اليحه ديگري را كه حدود 20 الي 30 

ماده بيشتر نباشد، پيشنهاد كند.
بهمين مالحظه وزارت كش��ور در اواخر س��ال 1343 پيش��نهادي به منظور اصالح پاره اي از مواد قانون فعلي و الحاق 17 مادة 
ديگر به آن تنظيم و پيش��نهاد نمود كه بدين ترتيب در كميس��يون كشور مجلس شوراي ملي مورد رسيدگي قرار گرفت و اگرچه با 
تصويب اين اليحه بعضي مش��كالت ش��هرداري ها برطرف مي شد، اما چارة اساسي كار نبود و بسياري ديگر از اشكاالت حل نشده 

باقي ماند.
الزم ب��ه ذكر اس��ت در پي آن آيين نامه هاي ش��هرداري ها در تاريخ 1346/4/12 به تصويب رس��يد ك��ه متعاقب آن آيين نامه 
معامالت شهرداري تهران با اصالحات بعدي به تاريخ 1355/1/25 تصويب شد. در همين رابطه و در سال هاي بعد از انقالب قانون 
تش��كيالت، وظايف و انتخابات ش��وراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مشتمل بر 94 ماده و 51 تبصره در جلسه علني روز 
سه شنبه اول خرداد 1375، به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و پس از تأييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابالغ شد.

با اين همه، ساختار اساسي شهرداري هاي كشور كه اركان اصلي و نهادي جامعه شهري را تشكيل مي دهد بايد به طور كامل 
بازنگري شود و مورد كند و كاو بيشتر و بنيادي قرار گيرد.

امروز شهرداري هاي كشور ما صد سال تجربه كاري را پشت سر گذاشته اند و قانون و دستورالعمل هاي شهرداري فقط منحصر 
به كشور فرانسه و بلژيك نيست. 

امروز شهرداري ها در دنيا خود علوم و فنون علمي خاصي دارند و اين دانش در مدارس عالي و دانشكده هاي تخصصي تدريس 
مي  شود.

 مهارت هاي الزم در كش��ور وجود دارد و علوم نرم افزاري و س��خت افزاري هيچ ممكني را ناممكن باقي نخواهند گذاشت؛ پس 
افسوس اگر غفلت شود و توجه الزم به اين ضرورت اجتماعي، اقتصادي و سياسي مبذول نگردد.

 بنابراين، تأسيس يك شهرداري نوين كه بتواند با شهرداري هاي خرد و كالن كشورهاي جهان برابري و نيازهاي جامعه شهري 
را تأمين كند، نياز به يك ماده واحد دارد كه بايد به تصويب مجلس برسد و جهت اجرا به دولت ابالغ گردد.

»مؤسسات انتفاعي داراي سرمايه« و »مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه«
مؤسس��ه به معناي »تأس��يس كرده شده« و تأسيس به معناي بنياد كردن، بنا نهادن، استوار كردن و پايه گذاري شده مي باشد.1 

 1- فرهنگ فارسي عميد 
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بر مبناي اين تعريف، يك شركت بازرگاني، توليدي، يك وزارتخانه و يا شهرداري و حتي يك مغازه و يا يك واحد كوچك تجاري 
مؤسسه تلقي مي شوند.

مؤسسات از لحاظ ماهيت و فعاليت به دو دسته تقسيم مي شوند: »مؤسسات انتفاعي داراي سرمايه« و »مؤسسات غيرانتفاعي 
فاقد س��رمايه«. مؤسس��ات انتفاعي داراي سرمايه مؤسس��اتي هستند كه هدف آنها كسب س��ود و حفظ سرمايه است و مؤسسات 
غيرانتفاعي فاقد سرمايه، مؤسساتي هستند كه هدف آنها كسب سود و حفظ سرمايه نيست، زيرا اصواًل سرمايه اي ندارند كه براي 

حفظ آن تالش كنند. 
انواع مؤسسات انتفاعي داراي سرمايه عبارتند از: مؤسسات خدماتي، مؤسسات بازرگاني و مؤسسات توليدي يا صنعتي. مؤسسات 
غيرانتفاعي فاقد سرمايه نيز به انواع مختلفي طبقه بندي مي شوند كه عبارتند از: مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه »اختصاصي«؛ 
مانند احزاب و تشكيالت غيرحزبي و مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه »عمومي خاص«؛ مانند شهرداري ها و باالخره، مؤسسات 

غيرانتفاعي »عمومي عام«؛ مانند دولت.
مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه هزينه هاي خود را از طريق شهريه يا حق عضويت و يا عوارض و ماليات از اعضا يا مؤديان 
خود تأمين مي كنند. نظام مالي هريك از مؤسسات نامبرده بر بودجه، حسابداري و خزانه كه اركان اصلي نظام مالي ناميده مي شوند، 
استوار است؛ ولي نظام مالي مؤسسات مذكور به علت ماهيت متفاوت، در بسياري از اصول نيز گاهي متضاد يكديگرند. براي مثال، 
در مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه، مانند شهرداري ها و دستگاه هاي اجرايي دولتي، اصل تقدم قانون بر اصول حاكم است و نيز 
اصل تقدم درآمد بر هزينه از اصول اساسي در بودجه ريزي اين گونه مؤسسات تلقي مي شود. حسابداري مؤسسات غيرانتفاعي فاقد 
س��رمايه، دانش خاص خود را مي طلبد و به عنوان يك رش��تة تخصصي از علوم و فنون حسابداري مطرح مي گردد. تأسيس هيأت 
اس��تاندارد حس��ابداري مالي )FASB( به منظور تدوين استانداردهاي حسابداري مالي و تأسيس هيأت استاندارد حسابداري دولتي 
 )FAF( در رابطه با تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي كه نهادهاي هم عرض تحت نظارت بنياد حسابداري مالي )GASB(
هستند، گواه بر اين حقيقت است. مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي به وسيله افرادي به نام مدير اداره مي شوند. اين مديران در سطوح 
هرم مديريت به سه طبقه تقسيم مي گردند: مديران عالي، مديران مياني و مديران عملياتي. اهم وظايف اين مديران، برنامه ريزي و 
كنترل است. برنامه ريزي يعني آينده نگري و خود را براي آينده مهيا كردن )بودجه( و كنترل يعني تطبيق آنچه انجام شده با آنچه 
بايد انجام مي ش��د )تفريغ بودجه( و حس��ابداري حلقه ارتباط بين برنامه ريزي )بودجه( و كنترل )تفريغ بودجه( است؛ بنابراين نتيجه 

مي گيريم كه:
هيچ مديري نمي تواند بدون يك نظام بودجه و بودجه ريزي هماهنگ با يك نظام مالي و حسابداري منطبق بر اصول متداول 

و پذيرفته شده حسابداري اعمال مديريت كند.
شهرداري يك مؤسسه غيرانتفاعي غيردولتي فاقد سرمايه »عمومي خاص« است.1 

تعريف شهرداري
شهرداري مؤسسه اي است عمومي و غيردولتي كه در حدود وظايف و تكاليف محوله از سوي قانونگذار در محدودة شهر فعاليت 

مي كند.
اين س��ازمان مكلف به ارائه خدمات ش��هري و رفاهي در محدودة تعيين شده اس��ت و با توجه به بودجه و برنامه هاي مصوب و 

 1- كتاب بودجه شهرداري و بودجه ريزي در شهرداري هاي ايران، تأليف پورهنگ بهرامي، انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور
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قوانين و مقررات موضوعه، زير نظر ش��وراي ش��هر و با هماهنگي و راهنمايي وزارت كش��ور ادارة امور مربوط به ش��هر را بر عهده 
دارد.
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تعريف دولت
واحد س��ازمان يافته كه عالوه بر داش��تن ويژگي دولتي، قدرت تصميم گيري كافي در مديريت امور مربوط به خود براي متمايز 

ساختن آن واحد به عنوان واحدي مستقل از ساختار اداري ساير واحدهاي دولتي را دارد.1

مؤسسات عمومي غيردولتي
همان طور كه قبال اش��اره شد، ش��هرداري از جمله مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه عمومي غيردولتي است. به موجب قانون 
محاس��بات عمومي، »مؤسس��ات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با كسب 
مجوز به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند، تشكيل شده و يا مي شوند؛ از قبيل شهرداري و شركت هاي تابعه 

آنها مادامي كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آن متعلق به شهرداري ها باشد.«
هريك از مؤسسات عمومي غيردولتي مي توانند مؤسسه وابسته داشته باشند، مشروط بر آنكه به صورتي غير از شركت و صرفا 
براي مقاصد غيرتجاري و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه غيردولتي تأسيس و اداره شوند و به نحوي مالكيت آن متعلق به 

يك يا چند مؤسسه غيردولتي باشد.
تأسيس و انحالل شهرداري ها به موجب قانون از وظايف وزارت كشور است.

تعريف حسابداري 
اگر ابتدا ضرورت حس��ابداري روش��ن شده و مشخص گردد حسابداري به چه نيازهايي پاسخ مي گويد، بدون ترديد فهم و درك 

آن آسان و فراگيري آن ساده تر مي شود؛ بنابراين تعريف جامع و مانع از حسابداري ضروري است:
در قديمي ترين تعريف، حس��ابداري فن ثبت، طبقه بندي و خالصه كردن وقايع و معامالتي اس��ت كه بيشتر جنبه مالي دارند به 
صورتي گويا، با معني بر حسب پول و تفسير نتايج حاصل آن بيان شده است، و دفترداري فني است كه عمليات پولي يا عملياتي 

كه ارزش پولي دارند، در دفتر ثبت شود؛ به طوري كه همواره بتواند پاسخگوي ضرورت هاي زير باشد.
1- چه عمليات  مالي در مؤسسه اتفاق افتاده است؟

2- نتيجه اين عمليات در يك دوره مالي چه بوده است؟
3- وضع مالي مؤسسه در يك تاريخ چگونه است؟

4- تجزيه و تحليل حساب ها و نتيجه عمليات مالي يك مؤسسه در پايان دوره
ام��روزه حس��ابداري را مجموع��ه قواعد و روش هايي مي دانند كه ب��ا بكارگيري آنها، اطالعات مالي و اقتصادي يك مؤسس��ه 
گردآوري، طبقه بندي و به ش��كل گزارش هاي حس��ابداري تلخيص مي ش��ود و براي تصميم گيري در اختيار اشخاص ذينفع اعم از 
درون س��ازماني يا بيرون س��ازماني قرار مي گيرد. به بيان ديگر، حسابداري عبارت از علم اطالع رساني. مؤلفان و متخصصان تعاريف 
مختلفي براي فن حس��ابداري ارائه داده اند، ولي تعريف زير بيش از س��اير تعاريف مورد پس��ند جوامع حسابداري واقع شده. در اين 

تعريف آمده است:
فراهم ساختن امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهان براي اشخاص ذيعالقه و ذينفع مي باشد.

1 1- مركز آمار اياالت متحده، دولت را به اين شكل تعريف نموده است.

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 26



تعريف حسابداري دولتي
حس��ابداري دولتي عبارت اس��ت از كليه عمليات مربوط به تجزيه و تحليل، ثبت، طبقه بندي، تلخيص، گزارش دهي و تفس��ير 
فعاليت ه��اي مالي س��ازمان هاي دولتي ك��ه با رعايت قوانين و مقررات مال��ي و اصول و موازين متداول حس��ابداري دولتي انجام 

مي شود.1
در حس��ابداري دولتي، اطالعات مورد نياز ناش��ي از فعاليت هاي مالي ادارات و سازمان هاي دولت تهيه و تنظيم مي شود و اكثر 
نسبت هاي مالي مورد استفاده براي تجربه و تحليل صورتحساب هاي مالي شركت هاي تجاري براي تجزيه و تحليل صورتحساب هاي 

مالي واحد گزارشگري دولتي يا مؤسسه غيرانتفاعي كاربرد ندارد.

تعريف حسابداري شهرداري
با گسترش دامنه فعاليت حسابداري در دنيا و نقش مهم آن در اداره مؤسسات و همچنين تنوع فعاليت هاي اين مؤسسات، لزوم 

تقسيم  جنبه هاي مختلف فعاليت هاي حسابداري كامال محسوس است.
امروزه در هريك از شاخه  هاي مختلف حسابداري كارشناساني تربيت مي شود. گروهي به كاربرد تخصص خود در مؤسسات و 
بنگاه هاي مختلف مشغول هستند و برخي ديگر كار تحقيق و توسعة فنون و رشته هاي تخصصي را در مراكز علمي و انجمن ها و 

جوامع حسابداري و حسابرسي بر عهده دارند.
يكي از رش��ته هاي تخصصي مهم كه از حس��ابداري منشعب شده  است، حس��ابداري دولتي و حسابداري شهرداري ها مي باشد. 
حس��ابداري شهرداري كه جزئي از حسابداري دولتي اس��ت، نمي تواند از حدود ضوابط تعريف شده در حسابداري دولتي خارج باشد؛ 
منتها كليه فعاليت هاي مالي سازمان هاي دولتي و شهرداري ها بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوطه امكان پذير است 
و در نهايت در طبقه بندي و تلخيص فعاليت ها اثر مس��تقيم خواهد داش��ت؛ به عبارت ديگر »فن تركيب و تطبيق اصول و موازين 
متداول حس��ابداري )GASB( با قوانين و مقررات مالي شهرداري ها، اس��اس و مباني اصول حسابداري شهرداري ها در ايران« را 

تشكيل مي دهد.
از مطالب فوق چنين بر مي آيد:

1- رعايت قوانين و مقررات مالي در نظام حسابداري شهرداري ها اهميت ويژه اي دارد.
2- توجه به اصول حسابداري )GASB( در درجه دوم اهميت است.

3- تنظيم اسناد مالي جزئي از سيستم حسابداري شهرداري هاست و نمي تواند خارج از آن باشد؛ زيرا، اواًل  بايد با رعايت قوانين 
انجام شود و ثانياً مالك، ثبت دفاتر است و چنانچه نقصي در آنها باشد، كل نظام مالي را دچار مشكل مي كند.

سيستم حسابداري در شهرداري ها
يك سيستم، مجموعة منظمي از عناصر به هم وابسته است كه براي رسيدن به اهدافي مشترك با هم در تعاملند.

سيس��تم گذاري و ايجاد يك نظام مالي مبتني بر قانون و مقررات دس��تورالعمل هاي وزارت كش��ور و منطبق با اصول متداول 
و پذيرفته ش��دة حسابداري )GASB( براي شهرداري هاي كش��ور، با تهيه و تنظيم يك دستورالعمل واحد براي كلية شهرداري ها  

 1- اصول و كاربرد حسابداري در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي، تأليف داور اقوامي و جعفر باباجاني، از انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
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)در اج��راي ماده 43 آئين نامه مالي1 ش��هرداري ها( بدون در نظر گرفتن مراحل سيس��تم گذاري علمي امكان پذير نيس��ت. مراحل 
سيس��تم گذاري عبارتند از: مرحله »ش��ناخت وضع موجود«، مرحله »نظام بودجه اي«، مرحله »س��اخت حس��اب ها«، مرحله »ثبت 
حس��اب ها«، مرحله »تفصيل حس��اب ها«، مرحله »تهيه و تنظيم فرمت ها و دس��تورالعمل هاي الزم« و باالخره مرحله »سيس��تم 
حسابداري براي مناطق و سازمان هاي وابسته« به شهرداري همراه با آموزش هاي الزم در هر مورد و با اصول و موازين حسابداري 

و قانون و مقررات مالي كه مورد استفاده شهرداري ها قرار مي گيرد. 
اين سيستم ها هرچند يكسان است، اما سيستم هاي حسابداري آنها با توجه به نوع و حجم فعاليت شان با يكديگر تفاوت داشته 
و هر كدام خصوصيات خاص خود را دارد. سيستم هاي حسابداري نه تنها در شهرداري ها - كه فعاليت هاي مختلفي دارند - متفاوت 
است، بلكه در مؤسساتي كه داراي يك نوع فعاليت هستند نيز، با توجه به وسعت عمليات و نوع سازمان آنها، در بسياري موارد فرق 
مي كند. بنابراين، سيستم رفتارگرا بوده و در حقيقت رفتار يك سيستم متأثر از وابستگي متقابل عناصر تشكيل دهندة آن مي باشد.

با توجه به موارد فوق، هر ش��هرداري زماني مي تواند اطالعات مورد نياز را با س��هولت و س��رعت به دس��ت آورد كه گزارش 
فعاليت هاي حسابداري يا تفريغ بودجة آن با سرعت و كارايي گردش كند و از سيستم حسابداري متناسبي برخوردار باشد.

بررس��ي و ش��ناخت وضعيت هر شهرداري و برقراري سيس��تم حسابداري متناسب هر ش��هرداري را متخصصان سيستم هاي 
حس��ابداري انجام مي دهد. اين متخصصان در بس��ياري موارد كارشناسان و مش��اوران خارج از سازمان هستند كه ضمن آشنايي با 

اصول و موازين حسابداري و قانون و مقررات شهرداري ها، به سيستم هاي مختلف حسابداري احاطة كامل دارند.
در حال حاضر، كامپيوتر در امر محاسبات و گردآوري اطالعات حسابداري، به خصوص در شهرداري هاي بزرگ و كالنشهرها، 
نقش عمده اي دارد؛ از اين رو، طراحان مربوطه هنگام طراحي سيس��تم حس��ابداري شهرداري ها، توانايي ها و امكانات سخت افزار و 

نرم افزار را در نظر مي گيرند و بخش مهمي از فعاليت هاي حسابداري را به كمك كامپيوتر انجام مي دهند.
اين ماش��ين هاي الكترونيكي زماني مي توانند در حس��ابداري شهرداري ها مفيد باش��د كه سيستم حسابداري شهرداري قباًل بر 
اساس قانون و مقررات و دستورالعمل هاي وزارت كشور و اصول متداول و پذيرفته شده حسابداري )GASB( »تدوين« و با آگاهي 
كامل از اصول و روش هاي حس��ابداري ش��هرداري ها به كار گرفته شده باش��د؛ زيرا كامپيوتر چيزي جز ابزار كار نيست. همچنين، 
كاربران بايد آموزش الزم را در مورد اصول و روش هاي حسابداري شهرداري ها و استفاده از كامپيوتر ديده باشند؛ در غير اين صورت 
استفاده از كامپيوتر نه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه مي تواند خطر كاربرد اطالعات ناقص را هم افزايش دهد. سيستم هاي حسابداري 

بر اساس نيازهاي شهرداري هاي مختلف تغيير مي يابد و تعديل مي شود. 
پس از تدوين يك سيستم حسابداري براي شهرداري، نتايج فعاليت هاي شهرداري در قالب وظيفه، برنامه، طرح و فعاليت ها و 

مواد هزينه و رديف هزينه ها »تشخيص« و سپس در دفاتر مالي ثبت مي گردد. اسناد ثبت شده شامل:
درخواس��ت خريد، برآورد تقريبي قيمت، دس��تور خريد، تأمين اعتبار، فاكتور، قبض انبار، صورت وضعيت پيمانكار  صورتجلسة 
كميس��يون تحويل، حواله يا اجاره پرداخت. پايه اصلي هر سيس��تم حسابداري در هر شهرداري مي باشد و بر اساس همين اسناد و 
اطالعات ثبت شده گزارش هاي مالي متعددي در دوره هاي مختلف تهيه و ارائه مي گردد. گزارش  هاي مالي در شهرداري ها عبارتند 

از: 
»صورت درآمد و هزينه«، »صورت تغيير مازاد«، »صورت ترازنامه يا بيالن«، »صورت مقايسه درآمدها و هزينه هاي بودجه شده 

2- وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كلية شهرداري هاي كشور و فراهم آوردن زمينة اجراي آن، نسبت به ايجاد دوره هاي آموزشي امور مالي و حسابداري و تربيت تعداد 
كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداري يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري و طبقه بندي محاسبه ها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش هاي مالي طبقه بندي قبل از 

پرداخت هزينه ها در شهرداري هاي كشور تنظيم و اجرايي كند. 
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با درآمدها و هزينه هاي قطعي ش��ده« يا »تفريغ بودجه« و يادداشت ها و پيوست هاي صورتحساب هاي مالي در شهرداري ها همراه 
با تفس��ير اطالعات حس��ابداري و كاربرد مناسب و منطقي آن در جهت حل مسائل كلي مديريت شهري كه بخش سازندة سيستم 

حسابداري شهرداري ها مي باشد. 
در اين زمينه اس��تفاده از دانش س��اير رشته هاي تخصصي، شامل اقتصاد شهري، رياضيات، آمار و حقوق مي تواند حسابداران را 

در ايفاي وظيفة تجزيه و تحليل حساب ها ياري كند.
با اين حال، قبل از اقدام به اجراي پروژه طراحي سيستم جديد، انجام يك مطالعه امكان سنجي براي ارزيابي عملي بودن آن از 
جهات مختلف ضروري است تا سررشته كارهاي مالي در دست شهرداري ها و وزارت كشور )سازمان شهرداري ها( باقي بماند و به 

نابساماني منجر نگردد؛ زيرا چنانچه نقصي در آنها باشد، كل نظام مالي شهرداري را دچار مشكل مي سازد. 
اما بايد توجه داش�ت كه در تركيب س�ازماني و تش�كيالت اداري و اجتماعي و حتي اقليمي شهرداري ها كشور تفاوت هايي 
وجود دارد كه تقريباً مانع از آن مي ش�ود كه روش و سيس�تم هاي حسابداري يكسان و يك شكل در تمام شهرداري هاي كشور 

به وجود آيد؛ هرچند بايد از لحاظ اصول سيستم گذاري يكسان باشند. 
همچنين سيس��تم هاي حسابداري شهرداري ها بايد بر مبناي حساب مستقل س��ازماندهي و استفاده شوند. در بند 15 از اصول 
كلي توصيه ش��ده از طرف كميته ملي حسابداري دولتي آمريكا براي نگاهداري حساب هاي شهرداري آمده است: »بهتر است كليه 
شهرداري هايي كه از نظر درآمد و جمعيت مشابه يكديگر هستند، از سيستم واحدي در ادارة امور مالي و نگاهداري حساب هاي خود 

استفاده كنند«. مفهوم مخالف اين اصل اين است كه استفاده از يك سيستم يكسان براي حسابداري شهرداري عملي نيست. 

هدف و كاربرد حسابداري شهرداري
حسابداري شهرداري، كه جزئي از حسابداري دولتي مي باشد، فن تطبيق، تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداري با قانون و 
مقررات و اصول بودجه ريزي شهرداري است و اين آميختگي و تشكل در اصول و روش هاي حسابداري و قانون و مقررات موضوعه 
از لح��اظ سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي، به خص��وص برنامه ريزي و بودجه و نيز مديريت در معناي جام��ع آن اهداف و مباحثي را 
ايجاب مي كند. وظيفه اصلي حسابداري شهرداري ها تهيه اطالعات و گزارشگري مالي براي گروه هاي ذينفع، اعم از درون سازماني 
و برون س��ازماني اس��ت؛ از اين رو كليه وقايعي كه بيش��تر ماهيت مالي دارند بايد به طريقي منظم و منطقي و با استفاده از اصول و 
موازيني معين، تدوين، جمع آوري، طبقه بندي و خالصه شوند تا نتايج حاصله پس از تجزيه و تحليل و تفسير به نحوي مطلوب و 

قابل فهم ارائه گردد. اطالعات حسابداري شهرداري غالبا مورد استفاده گروه هايي كه در زير ذكر مي شوند قرار مي گيرد: 

1- شهرداران و مديران شهرداري
ش��هردار و مديران ش��هرداري براي ارائه عمليات روزانه، طرح ريزي عمليات آينده و ارزيابي عملكرد گذش��ته خود به اطالعات 
حسابداري نياز دارند و اگر مديريت را استفاده از منابع محدود مادي و غيرمادي، به منظور رسيدن به هدف هاي تعيين شده بدانيم، 
به اهميت ارقام و اعداد، به خصوص اطالعات مالي، در اتخاذ تصميمات منطقي پي مي بريم. مديران مؤسسات براي استفاده مديرانه 
از مناب��ع مال��ي و حداكثر بهره وري از منابع موجود، نيازمند اطالعات دقيقي از وضعيت مالي مؤسس��ه، از قبيل وجوه نقد، دارايي ها، 
بدهي ها، وام ها و مازاد هس��تند و كس��ب اين اطالعات جز از طريق صورتحساب هايي كه بر اساس يك سيستم منظم حسابداري 

منطبق بر اصول متداول و پذيرفته شده حسابداري تنظيم شده باشد، امكان پذير نيست.
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2- شوراهاي شهر
اعضاي ش��وراي شهر كه نمايندگان منتخب ش��هروندان مي باشند، مي خواهند از طريق تصويب بودجه و تصويب تفريغ بودجه 
بدانند وجوهي را كه ش��هرداري تحت عنوان عوارض از مؤديان دريافت كرده و يا خواهد كرد، صرف چه نوع هزينه اي نموده و يا 
خواهد نمود. از اين رو تصويب اليحه بودجه پيشنهادي از طرف شهرداري و اليحه تفريغ بودجه حسابرسي شده از طرف حسابرسان 
مس��تقل و منتخب ش��وراي ش��هر از وظايف قانوني شوراهاس��ت و اين مهم بر اساس صورتحس��اب هاي مالي كه از طريق واحد 

حسابداري بر اساس قانون و مقررات و اصول متداول و پذيرفته شده حسابداري تهيه و تنظيم شده باشد، امكان پذير خواهد بود.
بودج��ه و حس��ابداري الزم و ملزوم و در حقيقت مكمل يكديگرند. تهيه بودجه و نظ��ام مالي بر يكديگر تأثير متقابل دارند؛ به 
طوري كه اگر اعتبارات كافي براي انجام امور در نظر گرفته نشده باشد، نظام حسابداري را با مشكالت متعدد مواجه مي كند و به 
همين ترتيب چنانچه نظام حسابداري به طور صحيح و منظم كار نكند و قادر نباشد دفاتر حسابداري را بموقع و اصولي تهيه كند و 
آمارها و گزارش هاي مالي را استخراج و در اختيار نظام و مسؤوالن قرار دهد، پيش بيني بودجه براي دوره  مالي مشكل خواهد بود 

و طبعا نظارت و كنترل بودجه  مالي نيز امكان پذير نيست.

3- بانك ها و مؤسسات اعتباري 
بعضاً شهرداري ها براي سرمايه گذاري بلندمدت و اجراي طرح هاي عمراني خود نياز به اخذ وام از بانك و يا مؤسسات اعتباري 
خواهند داش��ت. در اين گونه موارد وام مورد نياز در بودجه پيش��نهادي و ذيل درآمدها به عنوان س��اير منابع تأمين اعتبار منظور و 

تصويب مي گردد.
اعطاي هرگونه وام و واگذاري اعتبار از طرف بانك ها و مؤسسات اعتباري بر اساس اطالعات و آمار و صورتحساب هاي مالي 
ش��هرداري و با بررسي توان بازپرداخت بدهي ش��هرداري مورد مداقه و بررسي قرار خواهد گرفت. استقرار يك سيستم حسابداري 
منطبق بر اصول متداول و قابل قبول، كمك مؤثري به اتخاذ تصميم در سلس��له مراتب اداري و تصميم گيري و همچنين مراقبت 
در حسن اجراي قراردادهاي منعقده مربوط به اعطاي وام و اعتبار و كمك هاي فني و سرمايه گذاري در كليه مراحل خواهد كرد. در 
صورتي كه شهرداري ها بخواهند همانند مؤسسات دولتي از تنخواه گردان خزانه )اعتبار بانكي( استفاده نمايند، غير از مجوز قانوني 

يك نظام مالي منطبق با اصول حسابداري مورد درخواست بانك اعتباردهنده خواهد بود.

4- كمك  بالعوض به شهرداري هاي كم درآمد
گرچه سياست اصولي و حركت دولت بر پاية خودكفايي شهرداري ها بنا شده است، كمك بالعوض به شهرداري هاي كم درآمد 
در نق��اط مح��روم كش��ور از محل بودجه عمومي - به منظور پيش��برد اهداف و رفع كمبود و تنگناهاي اين قبيل ش��هرداري ها - 
اجتناب ناپذير اس��ت. مطمئن ترين روش براي تش��خيص درجه بندي ش��هرداري ها از لحاظ بنيه مالي و تعيين ميزان كمك به آنها 

بررسي صورتحساب هاي مالي خواهد بود كه به وزارت كشور يا مقامات ذيربط جهت اخذ تصميم و تصويب تسليم مي گردد.

5- تبادل تجربيات و اطالعات سازنده بين شهرداري هاي كشور
ارس��ال و تبادل گزارش ها و صورتحس��اب هاي مالي )تفريغ بودجه( بين يك ش��هرداري و ساير ش��هرداري ها مشابه و مقايسة 
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فعاليت ه��اي انجام ش��ده و اطالع از نظريات و تجربيات و عملكرد يكديگر، به پيش��برد اهداف آنه��ا كمك كرده و موجب افزايش 
كارايي شهرداري و تشخيص نقاط قوت و ضعف واحدهاي اجرايي و لياقت و صداقت كاركنان و در نتيجه اعمال مديريت صحيح 

شهرداران مي شود.

6- خودكفايي شهرداري ها
متحول شدن شهرداري هاي كشور در جهت افزايش هرچه بيشتر مشاركت پذيري مردم و تالش براي خودكفايي شهرداري ها 
از طريق ارائه خدمات و دريافت عوارض بابت خدمات انجام ش��ده، مس��تلزم اعمال مديريت صحيح در تصميمات مناسب و بموقع 

شهرداران است.
اجراي سياست دولت مبني بر خودكفايي شهرداري هاي كشور امكان پذير نخواهد بود مگر با تجزيه و تحليل صورتحساب هاي 
مالي )تفريغ بودجه( كه بر مبناي بودجه و برنامه هاي شهرداري به وسيله واحد مالي تهيه و تنظيم شده باشد. تحليل و تفسير اين 
صورتحساب ها به مسؤوالن و شهرداران اين امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهاي پرهزينه و زايد كه اثر سوء در اقتصاد 
منطقه دارند، اقدام و در زمينه درآمدهاي سهل الوصول با اثر مثبت اقتصادي و اجتماعي توجه بيشتري مبذول دارند. براي ادارة امور 
مالي شهرداري تنها مطالعة وضعيت مالي شهرداري كافي نيست، بلكه بايد عواملي كه آن وضعيت را ايجادكرده اند، مورد تجزيه و 
تحليل قرار داد. اين تغييرات در صورتحساب هاي مالي شامل »صورت درآمد و هزينه«، »صورت تغييرات مازاد«، »صورت ترازنامه« 

و »صورت مقايسه درآمد و هزينه بودجه شده« با » درآمد و هزينه هاي قطعي« منعكس  هستند.

7- طراحان اقتصاد شهري و كارشناسان علوم اجتماعي و برنامه ريزان شهري
با توجه و رويكرد و نقش ارشادي شهرداري ها در توسعه اقتصاد شهري و امور اجتماعي و فرهنگي، به خصوص از نيمة دوم قرن 
بيستم، نياز آنها به آمار و اطالعات مربوط به فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي رو به فزوني است. كارشناسان برنامه ريزي 
شهري از جمع آوري اين آمار و اطالعات و تجزيه و تحليل و ارزيابي آن و تعيين ميزان رشد اقتصاد شهري سال هاي  گذشته و كم 

و كيف حصول به هدف هاي تعيين شده - برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت و ميان مدت خود را طراحي مي كند. 
تهيه و تنظيم صورتحس��اب هاي مالي ش��هرداري كه بر اساس اصول متداول و پذيرفته شده تهيه و به تأييد حسابرسان رسمي 
رس��يده باش��د، يكي از منابع اطالعاتي و آماري مورد نظر اس��ت. با مقايسة درآمدهاي شهرداري ناش��ي از روند رو به رشد جرايم 
راهنمايي و رانندگي به اين مس��ألة مهم مي توان پي برد كه يك ناهنجاري و نافرماني مدني يعني س��رپيچي از قانون و مقررات در 
حال تكوين است. بديهي است اشخاصي كه نسبت به قوانين و مقررات راهنمايي بي اعتنا هستند، به راحتي مرتكب ساير جرايم و 
رفتارهاي غيراصولي و غيرقانوني ديگر نيز خواهند شد و از تعرض و تعدي به جان و مال مردم ابايي نخواهند داشت. در اينجاست 
كه يك نظام مالي عالوه بر مس��ائل محاس��باتي و اقتصادي در مسائل اجتماعي و فرهنگي نيز وارد مي شود و در كنار كارشناسان 
جامعه ش��ناس قرار مي گيرد. همچنين با مقايس��ة درآمدهاي شهرداري ناشي از روند رو به رش��د و يا رو به ركود صدور پروانه هاي 
س��اختماني و يا س��اير درآمدهاي مطلوب مي توان به موقعيت اقتصاد ش��هري و ظرفيت باال و يا رو به كاهش شهروندان در جهت 
بحران اقتصادي، ركود اقتصادي، بهبود اقتصادي و يا رونق اقتصادي پي برد و س��مت و س��وي برنامه شهري را در جهت وضعيت 

مناسب و مطلوب سوق داد.
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ويژگي هاي حسابداري شهردارها و تفاوت آن با حسابداري دولتي
حسابداري شهرداري ها در مقايسه با حسابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي است و تمام ويژگي هاي حسابداري دولتي 
را دارا مي باشد؛ ولي حسابداري شهرداري ها ويژگي خاصي دارد كه موضوع بحث اين كتاب بوده و خود رشته تخصصي جداگانه اي 

را به وجود آورده است.
دستگاه هاي اجرايي دولتي كه اعتبار بودجة برنامه هاي آنها از محل اعتبار بودجه كل كشور تأمين مي گردد، ايجادكنندة تعهدات 
و پرداخت كننده هزينه هاي انجام شده خواهند بود. و هزينه هاي انجام شده را در دفاتر خود، ثبت مي  نمايند و درآمد دولت در دستگاه 
ديگري بنام خزانه داري كل متمركز مي گردد. در حالي كه در شهرداري ها حسابداري درآمد و هزينه در يك واحد مالي مجتمع و در 
دفاتر منعكس خواهد ش��د و مي توان حس��اب درآمدهاي شهرداري )خزانه شهرداري( را توأم يا غيرمتمركز و به طور جداگانه انجام 
داد. پيش از تأس��يس هيأت اس��تاندارد، حسابداري دولتي )GASB( از سال 1984وظيفة تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي و 
ش��هرداري ها را بر عهده  دارد. از سال 1934 »كميته ملي حسابداري ش��هرداري ها« تدوين استاندارد حسابداري شهرداري ها را بر 
عهده داشت كه خود نشان از ويژگي هايي خاص و ماهيت حسابداري شهرداري ها دارد. بودجة دولتي در قلمرو يك كشور قابل اجرا 
مي باشد و به وسيلة مجلس شوراي اسالمي و پارلمان ملي به تصويب و تقريغ مي رسد؛ در صورتي كه بودجة شهرداري براي اجرا 

در محدودة شهري بوده و شوراهاي شهر يا پارلمان محلي موظف به تصويب و توزيع آن خواهند بود.
ش��هرداري ها در قالب يك حكومت محلي )Local Governmet( عمل مي كنند و داراي قواي س��ه گانه محلي هستند و 
هم��ان طور كه پيش تر گفته ش��د، داراي خزانة مخصوص مي باش��ند كه جدا از خزانة مملكتي عم��ل مي  كند. برنامه ريزي و ايجاد 
سياس��ت هاي كالن شهري، هماهنگ با سياست هاي كالن كشوري را وزارت كشور به عهده دارد. اسناد مالي و صورتحساب هاي 
مؤسسات دولتي به وسيلة ديوان محاسبات حسابرسي و گزارش مي شود، ولي اسناد مالي و صورتحساب هاي شهرداري ها به وسيله 

حسابرسان منتخب شوراي شهر حسابرسي شده و به شوراي شهر گزارش مي گردد.
قانون محاس��بات عمومي، ش��هرداري ها را مؤسس��ات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي داند و از نظر قانون محاسبات عمومي 
ش��هرداري ها واحد س��ازماني مشخصي هستند كه با اجازة قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند، تشكيل 

شده يا مي شوند.
بنابراين، حس��ابداري ش��هرداري ها ضمن رعايت اصول متداول و پذيرفته شدة حس��ابداري دولتي، خود ماهيت ويژه اي دارد كه 
مي تواند رش��تة تخصصي خاص و متمايزي را در فن حس��ابداري مطرح  نمايد و اين ماهيت ويژه همراه ديگر سيس��تم هاي مالي 

شهرداري و ساختار آن لحاظ شود.

تعريف معامله يا فعاليت هاي مالي
كلمات و اصطالحات در فن حسابداري، همانند ساير علوم و فنون ديگر معني و مفهوم خود را دارند. معامله در فرهنگ فارسي 
به معني داد و ستد و خريد و فروش است و در اصطالح حقوقي يك نوع ايجاب و قبول تلقي مي شود؛ اما در اصطالح حسابداري 
»معامله به نوعي فعاليت اطالق مي گردد كه داراي آثار مالي بوده و اين آثار مالي موجب تغيير در اقالم ترازنامه گردد.« اس��تخدام 
يك كارمند از لحاظ حسابداري صرفاً فعاليت مالي محسوب نمي گردد، ولي پرداخت حقوق و يا دستمزد مستخدمين در ازاي كار و 
يا خدمت، يك فعاليت مالي است كه در نتيجه باعث كاهش نقدينگي و افزايش هزينة مؤسسه خواهد شد. چنين فعاليت هاي مالي 
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)نه هر نوع فعاليت مالي( كه موجب تغيير در يكي از اقالم ترازنامه )بيالن( گردد، در اصطالح حسابداري معامله ناميده مي شود.

تعريف درآمد و هزينه
چنانچه در اثر يك فعاليت مالي افزايش��ي در س��رماية يك مؤسسه ايجاد گردد، اين افزايش را »درآمد« و در صورتي كه در اثر 
يك فعاليت مالي در س��رمايه مؤسس��ه كاهش يابد، اين كاهش را »هزينه « گويند. در پايان دورة مالي حس��اب هاي درآمد و هزينة 
مؤسس��ات بازرگاني كه به حس��اب هاي موقت يا اسمي موسومند، به حساب خالصه سود و زيان بسته خواهند شد تا سود يا زيان و 

در نهايت »ارزش ويژه« مؤسسه تعيين شود.
تحقق درآمد و هزينه، ايجاد تعهدات قانوني

مؤسسات بازرگاني، صنعتي و خدماتي، اعم از دولتي يا خصوصي، از يك سو عرضه كنندة كاال و ارائه دهندة خدمات و از سوي 
ديگر خود مصرف كننده و نيازمند كاالهاي توليدي و خدمات ساير مؤسسات بازرگاني و خدماتي و صنعتي مي باشند. اين مبادالت، 
خدمت به خدمت و يا كاال به كاال يا كاال به خدمت كه موجب بقاي واحدهاي اقتصادي جامعه هس��تند، همواره براي يك طرف 
معامله، ايجاد هزينه و تعهد مي كند و براي طرف ديگر موجب كسب درآمد خواهد بود. بديهي است اين درآمد و هزينه زماني تحقق 
خواهد يافت كه خدمتي انجام شده و يا كاال و اموالي به تصرف درآمده و مالكيت آن منتقل شده باشد و بدين ترتيب اعمال مالكيت 

براي طرف مقابل قطعي و محرز گردد.
بنابراين، ارسال برگ سفارش خريد براي فروشندگان و يا دريافت پيش فاكتور و انعقاد قرارداد اجاره محل، به خودي خود دين 

يا حقي ايجاد نخواهد كرد، مگر آنكه كااليي تصرف و مالي به تملك و يا خدمتي براي سازمان انجام شده باشد.
مادة 33 آيين نامة مالي شهرداري ها اصل تحقق هزينه و ايجاد تعهد و مراحل پرداخت هزينه را چنين بيان مي دارد:

پرداخت هاي شهرداري مستلزم مراحل سه گانة زير است:
الف- ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كار و خدمت انجام شده يا 

اموالي به تصرف شهرداري درآمده و بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد.
ب- تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هريك از داينين پرداخت شود.

ج- صدور حواله در وجه داين يا داينين در قبال اسناد مثبته، لهذا مراحل پرداخت در شهرداري ها عبارت است از: »تشخيص«، 
»تأمي��ن اعتبار«، »تعهد«، »تس��جيل«، »حواله و درخواس��ت وجه از خزانه ش��هرداري« و باالخره، »پرداخ��ت« كه ايجاد تعهد و 
تشخيص و صدور حواله در صالحيت شهردار و يا كساني است كه از طرف شهردار كتباً و به طور منجز اختيار الزم به آنها تفويض 

مي شود و مسؤوليت تأمين اعتبار و تسجيل با مسؤوليت تضامني شهردار و رئيس حسابداري مي باشد. 
اين تفويض اختيار در هر مرحله از طرف شهردار و مسؤول امور مالي رافع مسؤوليت قانوني آنان نخواهد بود و درخواست وجه به 
منظور پرداخت به ذينفع در حدود اعتبارات بنا به تقاضاي رئيس حسابداري و تصويب شهردار صورت خواهد گرفت كه به موجب آن 
وجه مورد نياز از حساب بانكي درآمد برداشت و جهت انجام هزينه هاي مربوطه به حساب بانكي پرداخت هزينه ها واريز مي گردد.

قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366، عالوه بر تحويل كاال و يا انجام خدمت، اجراي قراردادهايي را كه با رعايت قوانين 
و مقررات منعقد مي شود و نيز احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصالح و همچنين پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در 
سازمان ها و مجامع بين المللي با اجازة قانون را تعهدآور و الزامي بر ذمة دولت دانسته است. در اين مورد پرداخت كمك و اعانه نيز 

كه از وظايف قانوني شهرداري مي باشد، شايان ذكر است.
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روش ها و مباني حسابداري
روش ها و مباني حسابداري عبارتند از:

1- روش تعهدي
2- روش نقدي

3- روش نيمه نقدي
4- روش تعهدي تعديل شده
5- روش نقدي تعديل شده

روش حسابداري تعهدي
 روش تعهدي به روش��ي اطالق مي ش��ود كه ب��ه محض تحقق درآمد و يا تحقق هزينه ها فراين��د معامله در دفاتر ثبت گردد؛ 

صرف نظر از اينكه وجهي دريافت و يا پرداخت شده باشد.
بدين ترتيب مالحظه مي ش��ود كه درآمد هميش��ه به صورت پول نقد نيست. در واقع دريافت نقدي و درآمد با هم تفاوت دارند 
و اين تفاوت در اثر قبول »اصل تعهدي بودن« و »اصل وضع هزينه هاي يك دوره از محل درآمدهاي همان دوره« حس��اب ها به 
وجود مي آيد. ممكن اس��ت مؤسس��ه در »سال جاري« درآمدي به دست آورد، اما در »سال آينده« آن را دريافت كند؛ يعني دريافت 
نقدي در س��ال آينده انجام ش��ود، ولي درآمد حاصل مربوط به سال جاري باشد. در اين حالت اقالم ترازنامة پايان سال، به صورت 

دارايي و تحت عنوان »حساب هاي دريافتني« يا »اسناد دريافتني« ظاهر خواهد شد.
همچنين ممكن است مؤسسه در »سال جاري« بابت خدمت يا كااليي كه در »سال آينده« تحويل خواهد داد، پول نقد دريافت 
كند. اين دريافت نقدي در واقع درآمد س��ال جاري به ش��مار نمي آيد، بلكه جزء درآمد سال آينده منظور مي گردد. اينگونه اقالم در 

ترازنامة پايان سال در قسمت بدهي و تحت عنوان »پيش دريافت درآمد« ظاهر مي شود.
بدين ترتيب، در حسابداري تعهدي، درآمد در سال انجام خدمات يا فروش كاالها به حساب منظور مي شود؛ حتي اگر وجوه نقد 

حاصل از فروش كاالها و خدمات مذكور در سال هاي مالي قبل يا بعد از فروش دريافت شود.
در روش حس��ابداري تعهدي، هزينه ها نيز بر اس��اس تعهدي انجام مي شود؛ يعني وقوع هزينه لزومًا با پرداخت نقدي آن همراه 
نيس��ت. در اي��ن روش ارزش خدمات و دارايي هايي كه براي كس��ب درآم��د مصرف مي گردد، »هزينة قطعي« ناميده مي ش��ود و 
دارايي هاي مصرف نش��ده كه در ترازنامه منعكس شده اند، »هزينه هاي غيرقطعي« به حساب مي آيند. معمواًل آنچه بين حسابداران 

به عنوان »هزينه« متداول است، همان »هزينة قطعي« مي باشد.

مبناي حسابداري تعهدي:
درآمد مبناي تعهدي
هزينه مبناي تعهدي
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روش حسابداري نقدي
در روش نق��دي هزينه ها و يا درآمده��اي تحقق يافته همزمان با دريافت و پرداخت وجه در دفاتر مالي ثبت و ضبط مي گردد و 
بدين ترتيب فقط معامالت نقدي در دفاتر مالي ثبت خواهد ش��د. در اين روش تحقق يا قطعي ش��دن درآمد و تعهد يا وقوع هزينه 
كه معمواًل از آثار دريافت يا ارائه كاال و خدمات است، مبناي تشخيص درآمدها و هزينه ها نيست؛ زيرا شرط اصلي براي ثبت درآمد 

وصول آنها و براي ثبت هزينه ها پرداخت آنهاست.
در ترازنامة اينگونه مؤسسات كه بر مبناي حسابداري نقدي عمل مي  كنند، حساب هاي دريافتي و پرداختي و يا اسناد دريافتني 
و پرداختي و از اين قبيل حس��اب ها وجود ندارد و ممكن اس��ت حساب  دارايي هاي سرمايه اي يا ثابت يا به عبارت ديگر، هزينه هاي 
غيرقطعي مس��تقيماً به حس��اب هزينه هاي قطعي منظور ش��ود؛ ولي حساب هاي سرمايه گذاري و حس��اب هاي بدهي بلندمدت در 

ترازنامه منعكس گردد. اوراق بهادار اهدايي به مؤسسه نيز با ارزش متعارف بازار و تاريخي در حساب ها ثبت خواهد شد.

مبناي حسابداري نقدي:
درآمد مبناي نقد 

هزينه مبناي نقدي

روش حسابداري نيمه تعهدي
تركيبي از حس��ابداري تعهدي و حس��ابداري نقدي را حسابداري نيمه تعهدي مي گويند. در اين روش نيمي از حساب ها تعهدي 
و نيمي ديگر به صورت نقدي انجام مي شود؛ مثاًل درآمدها بر مبناي نقدي و هزينه ها بر مبناي تعهدي در دفاتر مالي ثبت خواهد 
شد. به عبارت ديگر، در مبناي نيمه تعهدي درآمدهايي كه عماًل وصول و هزينه هايي كه تعهد يا تحمل شده است، در حساب هاي 
هر دورة مالي ثبت مي گردد. استفاده از روش نيمه تعهدي در مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه مانند شهرداري، پس از بررسي هاي 

الزم، روش منطقي و قابل قبولي به نظر مي رسد.

مبناي حسابداري نيمه تعهدي:
درآمد بر مبناي نقدي

هزينه بر مبناي تعهدي

روش حسابداري تعهدي تعديل شده
حسابداري به روش تعهدي تعديل شده زماني اتفاق مي افتد كه درآمدها آماده، در دسترس و قابل اندازه گيري باشد؛ به اين معنا 
كه حداقل شصت روز از تاريخ تحقق درآمد قابل دريافت بوده و همچنين طول، عرض، ميزان و نرخ آن قابل اندازه گيري باشد؛ مثل 
اخذ عوارض براي هر شيشه نوشابه و يا عوارض نوسازي كه به موجب مادة 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7، 
در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعالم كند، بر كلية اراضي و 
ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدودة قانوني شهر عوارض خاص ساالنه به »مأخذ پنج در هزار بهاي آنها« )ارزش منطقه اي( 
كه طبق اين قانون تعيين خواهد شد، برقرار مي شود و شهرداري ها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون، عوارض مذكور را وصول 
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نمايند.
بيانيه هاي هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي، »آماده و در دسترس« را چنين تفسير مي كنند: منظور از آماده و در دسترس 
ب��ودن درآمده��ا، قابل وصول بودن آنها در دورة مالي جاري يا مدتي كوتاه پس از پايان دورة جاري اس��ت؛ به ترتيبي كه پرداخت 
بدهي ها و تعهدات دورة جاري از محل درآمدهاي مذكور ميسر باشد. در اين رابطه مادة 24 آيين نامه مالي شهرداري ها چنين مقرر 
مي دارد: »دورة عمل بودجة هر س��ال تا پانزدهم ارديبهش��ت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق 
يافته باشد تا خاتمه دورة عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است«. بنابراين، »مدتي كوتاه پس از پايان دورة جاري« 
به موجب قانون در شهرداري ها 45 روز خواهد بود. در ايران نيز، همانند برخي كشورهاي در حال توسعه، گاه بر حسب اتفاق، نظام 
حسابداري تعهدي در نگهداري حساب و گزارشگري فعاليت هاي غيربازرگاني بخش عمومي و از جمله دولتي و شهرداري ها مورد 
توجه قرار مي گيرد و اين در حالي اس��ت كه مباني نظري و ويژگي هاي محيطي اين قبيل فعاليت ها و ش��رايط و امكانات مورد نياز 
براي تحقق اين امر در نظر گرفته نمي شود. در مقاله اي كه بر مبناي يك تحقيق دانشگاهي، مراحل مختلف فرايند وصول مالياتي 
مورد بررس��ي قرار گرفته، در مورد اس��تفاده از روش حسابداري تعهدي تعديل شده در ايران چنين آمده است: در حال حاضر شرايط 
الزم و كافي براي بكارگيري روش حس��ابداري تعهدي تعديل شده در حسابداري و گزارشگري درآمدهاي مالياتي دولت جمهوري 

اسالمي ايران فراهم نمي باشد.1
بديهي اس��ت اگر امكان احراز آماده بودن و شناس��ايي »درآمدها« قبل از واريز آنها به حس��اب هاي بانكي س��ازمان دولتي و 

شهرداري ها وجود نداشته باشد، تشخيص درآمد و ثبت آن در حساب ها بايد بر مبناي »حسابداري نقدي« انجام شود.
در مورد تشخيص مخارج، روش تعهدي تعديل شده تقريباً شبيه روش تعهدي است.

مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده: 
1- درآمد در كوتاه مدت قابل اندازه گيري و قابل وصول باشد )60 روز( به روش تعهدي

2- درآمد در كوتاه مدت غيرقابل اندازه گيري و غيرقابل وصول باشد به روش نقدي
- هزينه در زمان ايجاد يا تحمل روش تعهدي

روش حسابداري نقدي تعديل شده
در روش حسابداري بر مبناي نقدي تعديل شده شناسايي هزينه ها مشروط به دو شرط »الزم« و »كافي« است:

- شرط الزم تحقق هزينه است.
- شرط كافي پرداخت هزينه است.

بدين ترتيب، درآمدها در روش حس��ابداري نقدي تعديل ش��ده همزمان با دريافت و هزينه ها در صورت تحقق و پرداخت قطعي 
در حس��اب ها ثبت مي گ��ردد؛ لذا در صورتي كه وجهي بابت هزينه هاي تحقق نيافته پرداخت ش��ود، هزين��ه تلقي نمي گردد، بلكه 

پيش پرداخت هزينه است.
مادة 22 قانون محاسبات عمومي در تعريفي از هزينه به شرح زير ثبت هزينه ها را مستلزم تحقق دو شرط الزم و كافي، يعني 
ايجاد تعهد و انجام پرداخت مي داند: »هزينه عبارت از پرداخت هايي است كه به طور "قطعي" به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان 

1- مقاله دكتر جعفر باباخاني در اولين همايش ملي مالياتي كه آبان 1385توسط انجمن حسابداري ايران در تهران برگزار شد. 
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كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد.«
در حس��ابداري مؤسس��ات دولتي ايران، درآمدها و هزينه ها با حسابداري نقدي تعديل ش��ده شناسايي و در حساب هاي مربوطه 

منعكس و ثبت مي گردد.

مبناي حسابداري نقدي تعديل شده:
- درآمد بر مبناي نقدي

- هزينه دو شرط الزم و كافي:
1- تحويل كاال يا انجام خدمات يا اجراي قرارداد

2- پرداخت وجه

مباني قانوني حسابداري شهرداري ها در ايران
به موجب »دستورالعمل حسابداري شهرداري ها« كه در اجراي مادة 43 آئين نامه  مالي شهرداري ها مشتمل بر 8 فصل و 55 بند 
به تصويب وزارت كشور رسيده است، از  نظر مباني ثبت هاي مالي، روش حسابداري در شهرداري ها روش نقدي خواهد بود؛ بدين 
معني كه »درآمد از جمع اقالم وصول شده تا پايان سال مالي و نيز هزينه از جمع اقالم پرداخت شده تا پايان دورة عمل بودجه كه 
15 ارديبهش��ت ماه س��ال بعد مي باشد، تشكيل مي شود« و از طرفي مقرر مي دارد »جمع اقالم درآمدهاي وصول نشده تا پايان سال 
مالي نس��بت به هر يك از منابع درآمد و هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نش��ده تا پايان دورة عمل بودجه بايد در گزارش، وضع 
مالي ساالنه كه همراه با تفريغ بودجه جهت رسيدگي و تصويب شوراي شهر تسليم مي گردد، درج و صورت هاي ريز اقالم مذكور 
ضميمه گزارش فوق الذكر شود كه بدين ترتيب درآمد و هزينه هاي تحقق يافته مي بايست به صورت آماري نگهداري و هنگام تدوين 
بودجه ضميمه گردد. بس��ياري از كارشناسان حس��ابداري و انجمن هاي حرفه اي حسابداري روش حسابداري تعهدي تعديل شده را 

براي حسابداري مؤسسات دولتي و شهرداري ها توصيه كرده اند.

اصول حسابداري شهرداري ها
همان طور كه پيش تر گفته شد، حسابداري شهرداري ها در مقايسه با حسابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي مي باشد و 
كلية ويژگي هاي قائل شده در كتب و منابع مختلف حسابداري دولتي، در مورد حسابداري شهرداري ها نيز صادق است. همچنين به 
اين مهم اشاره شد كه مؤسسات از لحاظ نوع و ماهيت به دو دسته تقسيم مي شود: »مؤسسات انتفاعي داراي سرمايه« و »مؤسسات 
غيرانتفاعي فاقد س��رمايه«. هر يك از اين مؤسس��ات اعم از مؤسسات انتفاعي، با اهداف سودآوري و حفظ سرمايه و نيز مؤسسات 
غيرانتفاعي، با هدف خدمت و انگيزه غيرمادي – نياز به اصول حس��ابداري و گزارش��گري مالي به منظور پاسخگويي به مخاطبان 

خود دارند و  بايد در مقابل آنان پاسخگو باشند.
معادلة حسابداري مؤسسات انتفاعي عبارت است از:

سرمايه + بدهي ها = دارايي ها
و معادلة حسابداري مؤسسات غيرانتفاعي عبارت است از:

مازاد + بدهي ها = دارايي ها
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و يا 
مازاد تخصيص نيافته + هزينه ها = درآمدها

مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي هر كدام داراي »هيأت استاندارد حسابداري« مختص به خود هستند. هيأت استاندارد حسابداري 
مؤسسات انتفاعي »هيأت استاندارد حسابداري مالي« )FASB( و هيأت استاندارد حسابداري مؤسسات غيرانتفاعي »هيأت استاندارد 

حسابداري دولتي« )GASB( ناميده مي شود.
هيأت استاندارد حسابداري مالي و هيأت استاندارد دولتي هم عرض و زيرمجموعة بنياد حسابداري مالي )FAF( مي باشند.

قبل از تأسيس هيأت هاي مذكور در سال 1984، كميته ملي حسابداري شهرداري1 و كميته ملي حسابداري دولتي2، به صورت 
دو تشكيالت جدا از هم، وظايف تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارشگري دولتي و شهرداري ها را بر عهده  داشتند.

واحدهاي حس��ابداري در مؤسس��ات دولتي و ش��هرداري ها از اصول و مباني ويژه اي استفاده مي كنند كه آن را اصول متداول و 
پذيرفته شدة حسابداري دولتي گويند. اين اصول و مباني بعضًا مشابه و گاه متضاد با اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري مالي 
مي باشند و زماني نيز مختص حسابداري دولتي و شهرداري بوده و كاربردي در حسابداري مالي ندارند؛ مانند »اصل تقدم قانون بر 
اصول« يا »اصل تعهدي بودن« و »اصل عدم لزوم ثبت استهالك براي دارايي هاي ثابت« اهم اين اصول بنيادي كه مجموعه اي 
از موازين، استانداردها، معيارها و قواعد كلي مي باشند و بر مبنا و چارچوب نظري حسابداري دولتي و شهرداري ها تدوين مي شوند 
و به عنوان دس��تورالعمل حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرند، توسط كميته ها و انجمن هاي حرفه اي بين المللي تدوين مي شوند 
و عمومًا بر پاية قوانين و مقررات مالي و منطبق با اصول قانون اساسي و ساير قوانين محاسباتي عمومي بيان مي گردند. اصول و 

مباني عمدة حسابداري شهرداري ها به شرح زيراست:
1- اصل تقدم قانون بر اصول

2- اصل كنترل بودجه
3- اصل حساب هاي مستقل و گروه حساب ها

4- اصل تعداد حساب هاي مستقل
5- اصل معيار اندازه گيري و مباني حسابداري

6- اصل استفاده از مباني حسابداري معين در هر يك از حساب هاي مستقل
7- اصل طبقه بندي استاندارد براي درآمدها و هزينه هاي شهرداري

8- اصل لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درآمدها و انجام هزينه ها
9- اصل لزوم تمركز وظايف و مسؤوليت هاي مالي

10- اصل استفاده از طبقه بندي هاي مشترك و يكنواخت در بودجه و حسابداري دولتي و شهرداري ها
11- اصل حسابرسي صورت هاي مالي سازمان هاي دولتي و شهرداري ها

12- اصل عدم لزوم ثبت استهالك براي دارايي هاي ثابت
13- اصل قابليت هاي حسابداري و گزارشگري هاي مالي

14- اصل روش هاي حسابداري دارايي هاي ثابت
15- اصل حسابداري بدهي هاي بلندمدت

1 - National Committee on Municipal Accounting 
2 -  National Committee on Governmental Accounting
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16- اصل گزارشگري مالي ساالنه
قبل از بررس��ي و تفس��ير اصول مطرح شده به اصول كلي زير كه از طرف كميته ملي حسابداري دولتي آمريكا براي نگاهداري 

حساب هاي شهرداري توصيه شده است،1 مي پردازيم:
1- كلية عمليات حس��ابداري بايد زير نظر يك رئيس يا مس��ؤول حسابداري انجام شود و او مسؤول نگهداري كليه حساب ها و 

تنظيم هرگونه گزارش مالي باشد.
- اين مسؤوليت به عهدة شهردار است كه به عنوان خزانه دار شهرداري نيز ايفاي وظيفه مي كند.

2- نگاهداري حساب بايد به طريق دوبل باشد و كلية عمليات مالي در يك دفتر كل خالصه و متمركز گردد. دفاتر فرعي ديگر 
نيز در مواقع لزوم نگهداري شود.

3- اصطالحات مالي و حسابداري به طور يكسان و مداوم به كار روند و در كلية اسناد و عمليات مالي، از قبيل بودجه، حسابداري 
و گزارش هاي مالي با مفهوم واحد مورد استفاده قرار گيرند.

4- حسابداري شهرداري بايد بر حسب وجوه مختلف طبقه بندي و تنظيم گردد.
در تنظيم كلية صورتحساب هاي مربوط به هر دسته يا نوعي از وجوه بايد از همين روش پيروي نمود )حساب هاي مستقل(.

5- طبقه بندي وجوه به صورت زير توصيه مي شود:
- حساب هاي مستقل براي وجوه عمومي

- حساب هاي مستقل براي وجوه اماني
- حساب هاي مستقل براي وجوه تنخواه گردان

- حساب هاي مستقل براي وجوه درآمدهاي اختصاصي
- حساب هاي مستقل براي وجوه حاصله از فروش اوراق قرضه

- حساب هاي مستقل براي وجوه وسايل شهري از قبيل برق و آب
- حساب هاي مستقل براي وجوه حاصل از اوراق قرضه
6- حساب هاي زير بايد كاماًل از يكديگر متمايز گردند:

داراي��ي جاري، بدهي جاري و حس��اب هاي مربوط به عمليات دارايي ثابت و بدهي هاي مالي ثابت به اس��تثناي وجوه تنخواه، 
عمليات اماني و وسايل شهري. وجوه دارايي ثابت نبايد با وجوه اماني جاري يكجا منظور شود، بلكه بايد براي خود حساب جداگانه 

داشته و بيالن جداگانه براي آن تنظيم گردد.
7- سيستم حسابداري عمومي بايد شامل كنترل درآمد و هزينه به وسيلة حساب هاي بودجه باشد.

8- به محض آنكه دس��تور خريد يا قراردادي به امضا رس��يد، بايد تعهدي كه در نتيجة آن ايجاد مي گردد در دفتر به ثبت برسد 
و از ميزان اعتبار كاسته شود.

9- تا جايي كه ممكن اس��ت بايد از سيس��تم حسابداري تعهدي در مورد درآمد و هزينه ها استفاده شود. هرگونه تعهدي بايد به 
عنوان هزينه در دفتر به ثبت برس��د و هرگونه درآمد، حتي اگر به صورت نقدي وصول نش��ده باشد، مورد توجه قرار گيرد. )تعهدي 

تعديل شده(
10- صورت اموال مصرف شدني يا قابل دوام بايد در دفاتر فرعي نگهداري شود. حساب دارايي ثابت بر اساس قيمت تمام شده 

1 - national Committee on Governmentel Accounting Municipel Accounting and Auditing (chicgyo: Municipul Finance officers Associ -
tion 1951) 250 pp.
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و در صورتي كه قيمت تمام ش��ده معلوم نباش��د، بر اساس برآورد تقريبي بهاي آن نگاهداري شود. منظور نمودن »ميزان استهالك 
دارايي ثابت شهرداري لزومي ندارد« مگر در مورد برآورد هزينة واحد كار يا وقتي كه پول نقد براي جبران استهالك كنار گذاشته 

شود.
11- اگرچه منظور كردن استهالك در حساب دارايي ثابت شهرداري ضرورت ندارد، ولي در صورتي كه از سيستم حسابداري 

قيمت تمام شده استفاده شده باشد، بايد ميزان استهالك را منظور نمود. )بودجة عملياتي(
12- در نگاهداري حس��اب هاي بنگاه هاي شهرداري كه به صورت بازرگاني اداره مي شوند، بايد از همان طبقه بندي معمول در 
بنگاه هاي مشابه خصوصي استفاده كرد؛ به عنوان مثال، بيمارستان، كتابخانه يا پرورشگاه بايد از همان روشي استفاده كنند كه در 

بنگاه هاي مشابه خصوصي معمول است.
13- هر چند وقت يكبار كلية حساب هاي شهرداري بايد از طرف حسابرس مستقل مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.

14- گزارش هاي مالي هر ماه يا كمتر از يك ماه بايد تنظيم شود و وضعيت مالي و بودجه و اعتبارات و ساير اطالعات اساسي 
در اختيار شهردار قرار گيرد.

15- بهتر اس��ت كليه ش��هرداري هايي كه از لحاظ وس��عت درآمد و جمعيت نزديك و مش��ابه يكديگر هستند، در امور مالي و 
نگاهداري حساب هاي خود از سيستم واحدي استفاده كنند.

اينك به بحث درباره هر يك از اصول مطرح شده مي پردازيم.

اصل تقدم قانون بر اصول
به موجب اين اصل در صورتي كه بين اصول متداول و پذيرفته ش��دة حس��ابداري و قوانين موضوعه مغايرت و ناسازگاري وجود 

داشته باشد و هريك ديگري را نفي كند، قانون بر اصول تقدم خواهد داشت.
در اياالت متحده آمريكا، »هيأت اس��تاندارد حس��ابداري دولتي« كه نهاد منتخب براي تدوين حسابداري دولتي و شهرداري ها 
ش��ناخته شده است، روش حسابداري براي واحدهاي دولتي و شهرداري ها را روش »تعهدي تعديل شده« و يا »تعهدي« بر حسب 
مورد براي حساب هاي مستقل توصيه نموده است. در حالي كه بعضي از اياالت، الزامات قانوني، واحدهاي دولتي آن ايالت را ملزم 
به پيروي از اعمال حس��ابداري بر مبناي نقدي مي كند. در اين گونه موارد ممكن اس��ت بعضي از واحدهاي دولتي عالوه بر رعايت 
الزامات قانوني، خود را ملزم به رعايت اصول پذيرفته شدة حسابداري بدانند؛ لذا اين گونه واحدهاي دولتي الزاماً دو دسته صورت مالي 

خواهند داشت: يك دسته بر اساس الزامات قانوني و دستة ديگر منطبق بر اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري.
در اجراي »اصل تقدم قانون بر اصول« مديران مالي، حسابداران، حسابرسان، سيستم گذاران، برنامه ريزان و كارشناسان بودجه 
در ش��هرداري ها عالوه بر دانش و تخصص فني و حرفه اي بايد آش��نايي و احاطه كامل به قوانين و مقررات مالي ش��هرداري ها و 

قوانين عمومي داشته باشند.

اصل كنترل بودجه
بودجه و حس��ابداري الزم و ملزوم و مكمل يكديگرند. همان گونه كه »س��رمايه« براي ش��ركت ها و س��ازمان هاي اقتصادي و 
مؤسسات انتفاعي داراي سرمايه عامل بقا به شمار مي رود و بدون آن هيچ گونه فعاليت مالي امكان پذير نيست، بودجه و اعتبارات 
نيز براي ش��هرداري ها و مؤسس��ات غيرانتفاعي فاقد سرمايه موجب بقا و استمرار فعاليت هاي آن است؛ بنابراين سيستم حسابداري 
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براي ش��هرداري ها بايد به طريقي طراحي ش��ود تا به شكلي مناسب بتواند بودجه را كنترل كند. از اين رو يكي از صورتحساب هاي 
مالي اساس��ي براي شهرداري ها »صورت مقايسة درآمد و هزينه هاي پيش بيني شده با درآمد و هزينه هاي قطعي شده« مي باشد. در 
اجراي اصل كنترل بودجه كه در حسابداري شهرداري ها از اهميت ويژه اي برخوردار است، ثبت بودجه در حساب هاي شهرداري بر 

مبناي ساالنه بايد انجام شود. 
در م��ورد ماهيت و نحوة عمليات حس��ابداري بودجه اي در فصلي جداگانه به طور تفصي��ل بحث خواهيم كرد. به طور خالصه 
خواهيم گفت بودجه ابالغي به عنوان يك فعاليت مالي بايد در دفاتر مالي ثبت و در طول دوره  مالي با هزينه ها و يا درآمدهاي واقعي 

مقايسه و در پايان دوره در قالب يك حساب مستقل بسته شود و اين فعاليت ها به صورت يك گزارش مقايسه اي ارائه گردد. 
ع��الوه ب��ر اين، بودجه به صورت هاي ديگر كنترل مي گردد كه به كنترل اداري، كنترل پارلماني، كنترل قضايي معرف اس��ت. 
در اصل كنترل بودجه توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه مبناي حس��ابداري و بودجه بايد همس��و و هم جهت باشد. بدين منظور 
در حس��ابداري ش��هرداري ها اگر از مبناي تعهدي استفاده مي ش��ود، در بودجه بندي نيز از همان مبنا استفاده خواهد شد. دليل اين 
امر آن اس��ت كه اس��تفاده از دو مبناي متفاوت در تهيه و تنظيم بودجه و سيس��تم حسابداري، مقايسة ارقام واقعي درآمد را با ارقام 

پيش بيني شده و هزينه را با اعتبارات مصوب مشكل مي سازد.

اصل حساب هاي مستقل و گروه حساب ها
يكي از اصول متداول و پذيرفته ش��دة حس��ابداري ايجاد و نگهداري حساب هاي مس��تقل است. يك حساب مستقل يك واحد 
حس��ابداري و مالي مس��تقل با مجموعه اي از حساب هاي متوازن ش��امل دارايي ها، بدهي ها، مازاد و درآمد و هزينه مي باشد. يكي 
از ويژگي هاي حس��ابداري دولتي و ش��هرداري ها برخورداري از اصل حس��اب هاي مستقل است. ش��هرداري ها به موجب قانون از 
منابع درآمدي و س��اير منابع تامين اعتبار خود، به گونه اي متفاوت در جهت اهدافي متفاوت اس��تفاده مي كند؛ بنابراين به واحدهاي 

حسابداري با منابع مالي مستقل نياز خواهند داشت. 
انواع حساب هاي مستقل براي وجوه شهرداري ها را مي توان به شرح زير طبقه بندي نمود:

- حساب هاي مستقل براي وجوه عمومي
- حساب هاي مستقل براي وجوه تجاري

- حساب هاي مستقل براي وجوه اماني
- گروه حساب هاي شهرداري

هر حس��اب مستقل بر اساس قانون ايجاد مي ش��ود و به موجب قانون و مقررات مالي فعاليت مي كند. حساب هاي مستقلي كه 
زيرمجموعة »حساب مستقل عمومي« هستند و الزم است شهرداري ها از آن استفاده كنند، به شرح زير است:

الف( حساب مستقل وجوه عمومي
حساب مستقل وجوه جاري

حساب مستقل وجوه عمراني
حساب مستقل وجوه اختصاصي

حساب مستقل وجوه تأمين مالي و بازپرداخت بدهي ها
به موجب مادة 39 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1334/4/11، در مواردي كه شهرداري براي فعاليت هاي مختلف عمومي 
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و اختصاصي حساب هاي مجزا )حساب مستقل Fund( داشته باشند، استقراض از يك حساب براي استفاده در حساب ديگر منوط 
به موافقت ش��وراي ش��هر است و در موافقتنامة مذكور مدت اس��تقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حساب 
بدهكار به ميزاني كه پرداخت مبلغ اس��تقراضي را تكافو كند فرضًا كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باش��د، به حس��اب بستانكار 
برگشت داده شود. در اين رابطه »حساب بدهي به حساب هاي مستقل« در حساب وام گيرندة بدهكار و »حساب بدهي حساب هاي 

مستقل« در حساب وام دهندة بستانكار مي گردد. 
همچني��ن، به موجب مادة 68 قانون ش��هرداري ها مصوب 1334/4/11، هزينه هاي ش��هرداري با ح��د نصاب 60 درصد براي 
هزينه هاي جاري و 40 درصد براي هزينه هاي عمراني تقس��يم مي ش��ود. وظيفة خدمات اداري و وظيفة خدمات ش��هري از محل 
اعتبار جاري تأمين مي گردد و 40 درصد هزينه ها به اعتبارات عمراني وظيفة خدمات عمران شهري اختصاص دارد. قانون نوسازي 
و عمران شهري درآمد حاصل از عوارض نوسازي را در قالب يك حساب مستقل براي وجوه اختصاصي تعريف نموده است و طبق 
مادة 2 قانون نوسازي مصوب 1347/9/7، شهرداري ها مكلفند درآمدهاي حاصل از عوارض نوسازي را وصول و منحصراً به مصرف 

نوسازي و عمران شهري برسانند. 
مصرف وجوه مذكور در غير موارد مطرح در قانون نوسازي، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت عنوان شده است. بنابراين 
از حساب هاي مستقل براي درآمد اختصاصي و ثبت عوايد حاصل از منابع درآمد خاص كه بر اساس قانون براي مصرف با اهداف 
محدود شده مي باشد، استفاده مي گردد. و اما از »حساب هاي مستقل براي تأمين مالي و بازپرداخت بدهي ها« براي ثبت بدهي هاي 
بلندمدت عمومي و بازپرداخت اصل و فرع آنها استفاده مي شود. در اين حساب مستقل، عالوه بر حساب هاي اعتبارات پيش بيني شده 
و درآمدهاي مصوب، ساير حساب هاي عادي نيز ثبت مي گردد؛ ولي حساب هاي تعهدات قطعي نشده ضرورتي ندارد، زيرا اين حساب 

مختص بازپرداخت ديون و اوراق قرضة بلندمدت مي باشد.
مبناي حسابداري اين حساب مستقل روش حسابداري تعهدي تعديل شده است.

ب( حساب هاي مستقل براي وجوه تجاري
- حساب هاي مستقل براي وجوه انتفاعي

- حساب هاي مستقل براي خدمات و تداركات داخلي
حساب هاي مستقل براي وجوه تجاري معمواًل به حساب هايي اطالق مي شود كه عمليات آنها به صورت بازرگاني اداره شده و از 
لحاظ حسابداري مشابه شركت هاي خصوصي اداره مي شوند. به موجب مادة 84 قانون شهرداري ها، مصوب تيرماه 1334، مؤسسات 
وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي، آب، برق و اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي شوند، مي توانند با اصول بازرگاني اداره 

شوند. اساسنامة اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب شوراي شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
»حساب هاي مستقل براي خدمات و تداركات داخلي« مربوط به بنگاه هاي وابسته به شهرداري است كه مسؤوليت تأمين كاال 
يا خدمات براي ش��هرداري و يا مؤسس��ات وابس��ته را بر مبناي پرداخت بهاي تمام شده بر عهده دارند. اين مؤسسات يا بنگاه هاي 

خدماتي معمول در كالنشهر ها كاربرد خواهند داشت. 
براي ثبت حس��اب هاي مس��تقل مورد بحث، از روش حسابداري تعهدي كامل اس��تفاده مي شود و معادلة حسابداري سرمايه + 

بدهي ها = دارايي ها و ساير اصول پذيرفته شدة حسابداري بازرگاني در اين گونه حسابداري مستقل اجرا مي گردد. 
در شهرداري هاي ايران حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي متناسب را ايجاد نمي كنند و اين فعاليت را به عنوان قسمتي 
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از حساب مستقل عمومي به ثبت مي رسانند.1
ج( حساب هاي مستقل براي وجوه اماني

- حساب هاي مستقل براي وجوه اماني قابل مصرف
- حساب هاي مستقل براي وجوه اماني غيرقابل مصرف

- حساب هاي مستقل براي وجوه بازنشستگان
- حساب هاي مستقل براي وجوه وصولي به نمايندگي از ساير مؤسسات و سازمان ها

به موجب تبصرة 2 مادة 78 قانون ش��هرداري ها مصوب تيرماه 1334، وجوهي كه به نام س��پرده يا امانت به ش��هرداري داده 
مي شود بايد در حساب مخصوص نگهداري شود )حساب هاي مستقل اماني( و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و 
يا امانات دخل و تصرفي كند؛ ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبة ذينفع، شهرداري مي تواند وجوه 

مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.
شهرداري بايد هر سال اعتبار مناسبي در بودجة خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعة ذينفع 
يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق، از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه اين اعتبار كافي نباشد، شهرداري مكلف است اين قبيل 

وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد. 
اين گونه حس��اب  ها را حس��اب مستقل غيرقابل مصرف گويند. وجوهي كه توس��ط دستگاه هاي دولتي به موجب مقررات تحت 
عنوان وديعه و يا حق اش��تراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظاير آنها از اش��خاص دريافت مي ش��ود، از نظر قانون سپرده تلقي 
نمي گردد و از هر نظر مش��مول مقررات مربوط به خود مي باش��د. اين گونه حساب ها، از جمله حساب هاي مستقل وجوه اماني قابل 

مصرف تلقي مي گردد.2
روش حس��ابداري هريك از انواع حساب هاي مس��تقل وجوه عمومي مي تواند نقدي، تعهدي، تعهدي تعديل شده و حساب هاي 

مستقل وجوه تجاري تعهدي كامل باشد و حساب هاي مستقل براي وجوه اماني بر حسب مورد تعيين مي شود.

اصل تعداد حساب هاي مستقل
ش��هرداري براي رس��يدن به اهداف خود بر اساس تفكيك مبناي مالي مي تواند حس��اب هاي مستقل داشته باشد. يك حساب 
مس��تقل به عنوان يك واحد حس��ابداري و مالي، شامل مجموعه اي از حساب هاي خود تراز براي ثبت وجوه نقد و ساير منابع مالي، 
همراه با كلية بدهي هاي مربوط و حقوق باقيمانده يا مانده ها و جزئيات تغييرات در آنها به منظور انجام فعاليت هاي خاص يا تحصيل 
اهداف معين بر طبق مقررات و محدوديت هاي خاص پيش��نهادي، تعريف ش��ده اس��ت. هر واحد مالي و حسابداري مستقل بايد بر 
اساس قانون و مقررات ايجاد شود. استقرار و ايجاد حساب هاي مستقل كه بيشتر غيرقانوني و غيرضروري هستند، ادارة امور مالي 
را پيچيده و غيركارا مي كند. به اين منظور بايد حداقل حساب هاي مستقل ايجاد گردد. در ساده ترين حالت چنانچه فقط يك حساب 
مس��تقل، حساب مستقل عمومي، براي ثبت كلية فعاليت هاي مالي در يك ش��هرداري ايجاد گردد، اصول پذيرفته شدة حسابداري 

رعايت گرديده است.

1 - در صورتي كه يك شهرداري نياز به نگهداري مقادير زيادي موجودي ملزومات و تجهيزات به منظور استفادة تعدادي از ادارات و حساب هاي مستقل داشته باشد، پيشنهاد مي شود كه وظيفة خريد 
و ثبت اين فعاليت در يك حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي متمركز شود. تاسيس سازمان هاي همياري استان ها براي همين موضوع بوده است.

 2- تبصرة ذيل ماده 30 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366/6/1 
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گروه حساب ها دارايي هاي ثابت و بدهي هاي بلندمدت
عالوه بر حساب هاي مستقل، شهرداري ها به دو گروه حساب ديگر هم نيازمندند:

الف – گروه حساب هاي دارايي هاي ثابت عمومي و حساب هاي مستقل
ب – گروه حسابَ هاي بدهي هاي بلندمدت عمومي و حساب هاي مستقل

كلية دارايي هاي ثابت عمومي و حساب هاي مستقل و بدهي هاي بلندمدت عمومي و حساب هاي مستقل به استثناي داراي هاي 
ثابت و بدهي هاي بلندمدت حس��اب هاي مس��تقل اماني و س��رمايه اي بايد در گروه حس��اب ها كه به نوعي حس��اب مستقل تلقي 
مي گردند، ثبت و ضبط شود. دارايي هاي ثابت عمومي و بدهي هاي بلندمدت عمومي به دارايي و بدهي غيرجاري اطالق مي گردد 
كه متعلق به يك حساب مستقل خاص نباشد. يك گروه حساب، يك واحد حسابداري مستقل با مجموعه اي از حساب هاي متوازن 
اس��ت كه در آن فقط فعاليت ه��اي مربوط به دارايي هاي ثابت و بدهي هاي بلندمدت ثبت مي گردد. به عبارت ديگر، حس��اب هاي 
مس��تقل هم واحد حس��ابداري و هم واحد حسابداري مالي مستقل اس��ت؛ در صورتي كه گروه حساب ها فقط يك واحد حسابداري 

مستقل براي ثبت و ضبط دارايي هاي ثابت و بدهي هاي بلندمدت خواهد بود و فارق از منابع مالي نقدي مي باشد.

اصل معيار اندازه گيري و مباني حسابداري
معيار اندازه گيري و قضاوت در مؤسس��ات بازرگاني ميزان دارايي ها در مقايس��ه با سود يا زيان بر مبناي تعهدي كامل مي باشد؛ 
در صورتي كه معيار اندازه گيري ش��هرداري ها در مؤسس��ات مذكور ميزان درآمد در مقايس��ه با خدمات انجام شده بر مبناي تعهدي 

تعديل شده خواهد بود.

اصل استفاده از مباني حسابداري معين در هر يك از حساب هاي مستقل
اكنون كه با حساب هاي مستقل براي وجوه شهرداري آشنا شديم و مباني حسابداري را به خوبي دريافتيم، بر اين نكته نيز بايد 
تأكيد شود كه حساب هاي مستقل براي وجوه عمومي بر مبناي تعهدي تعديل شده انجام شود. در شهرداري هاي ايران هرچند به 
موجب قانون مبناي حسابداري نقدي مي باشد، عماًل روش نقدي تعديل شده اعمال مي گردد. براي حساب هاي مستقل سرمايه اي 
از روش تعهدي كامل در ثبت فعاليت هاي مالي اس��تفاده مي ش��ود و حس��اب هاي مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف وجوه اماني 
بازنشس��تگي، معمواًل بر مبناي حس��ابداري تعهدي ثبت مي گردند. به طور كلي در حساب هاي مستقل اماني بايد مباني حسابداري 

هماهنگ و متناسب با اهداف اندازه گيري فعاليت هاي مالي آنها ثبت شود.

اصل طبقه بندي استاندارد براي درآمدها و هزينه هاي شهرداري
در مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه،  از جمله شهرداري، درآمدها و هزينه ها بايد بر اساس ماهيت آنها و بر حسب حساب هاي 
مس��تقل طبقه بندي ش��وند. انواع طبقه بندي در ش��هرداري ايران عبارتن��د از: طبقه بندي عمليات، طبقه بن��دي درآمد، طبقه بندي 
دستگاه هاي اجرايي و مناطق، طبقه بندي اقتصادي، طبقه عمليات خود بر حسب وظيفه و برنامه و در قالب هر برنامه فعاليت هاي 

جاري و طرح هاي عمراني طبقه بندي مي شوند. طبقه بندي درآمدها در فصول بعد به تفصيل تشريح خواهد شد.1

 1- براي اطالع بيشتر به كتاب بودجه شهرداري و مديريت بودجه ريزي شهرداري ها در ايران، تاليف پورهنگ بهرامي مراجعه شود.
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اصل لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درآمد و انجام هزينه ها
ب��ه موج��ب اين اصل دريافت درآمد و پرداخت هزين��ه فقط با رعايت كامل مقررات مربوطه امكان پذير اس��ت. به اين ترتيب، 
پيش بيني درآمدها يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه شهرداري مجوزي براي وصول آنها از اشخاص نيست و در هر مورد احتياج 
به مجوز قانوني دارد؛ ولي وصول درآمدهايي كه حتي در بودجه منظور نشده اند، طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.

همچنين، برابر قانون وجود اعتبارات در بودجه به خودي خود براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از 
اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود صورت گيرد. آيين نامة مالي ش��هرداري ها و نيز آيين نامة معامالت ش��هرداري تهران 

منابع قابل استناد براي انجام هزينه و دريافت و وصول درآمدهاي شهرداري مي باشد.

اصل لزوم تمركز وظايف و مسؤوليت هاي مالي
به موجب اين اصل كلية عمليات حسابداري بايد زير نظر يك رئيس يا مسؤول حسابداري متمركز شود و اين شخص مسؤول 
نگاهداري كلية حساب ها و تنظيم هرگونه گزارش مالي باشد. »شهردار، خزانه دار شهرداري و مسؤول كلية دريافت ها و پرداخت هاي 

شهرداري است.«

اصل استفاده از طبقه بندي هاي مشترك و يكنواخت در بودجه و حسابداري دولتي و شهرداري ها
پيش تر گفته شد، مبناي حسابداري و بودجه بايد همسو و هم جهت باشد. بدين منظور در حسابداري شهرداري ها اگر از مبناي 
نقدي اس��تفاده مي ش��ود، در بودجه بندي نيز بايد از همان مبنا اس��تفاده گردد. در اجراي اصل استفاده از طبقه بندي هاي مشترك و 
يكنواخت در بودجه و حساب هاي دولتي و شهرداري ها اين مطلب نيز بايد اضافه گردد. سرفصل ها و طبقه بندي درآمدها و هزينه ها 

در بودجه و حسابداري بايد يكنواخت عمل شود و همسوي يكديگر باشند.
بديهي است در صورت عدم استفاده از طبقه بندي هاي مشترك و يكنواخت در بودجه و حسابداري، امكان مقايسة صورتحساب هاي 

مالي و گزارش هاي مالي حسابداري با ارقام برآوردي مندرج در بودجه مصوب وجود نخواهد داشت.

اصل حسابرسي صورت هاي مالي سازمان هاي دولتي و شهرداري ها
بر اساس اين اصل هر چند وقت يكبار كلية حساب هاي شهرداري بايد از طرف حسابرس مستقل مورد رسيدگي قرار گيرد. به 
موجب مادة 44 آئين نامه شهرداري ها، رسيدگي و مميزي حساب شهرداري ها در سه مرحله شامل: حسابرسي به وسيلة شهرداري 
قبل و بعد از خرج؛ حسابرسي به وسيلة حسابرسان رسمي منتخب شوراي شهر و در مرحلة سوم رسيدگي نهايي انجام خواهد شد 

كه به وسيلة شوراي شهر بر اساس گزارش حسابرسان انجام مي گردد.

اصل عدم لزوم ثبت استهالك براي دارايي هاي ثابت
منظور كردن استهالك در حساب دارايي ثابت شهرداري ضرورت ندارد و سازمان هاي دولتي و شهرداري ها معمواًل هزينه هاي 
خريد و هزينه هاي جايگزيني دارايي هاي ثابت اساس��ي خود را از محل اعتبارات مصوب )اعتبارات س��رمايه داري( تأمين مي كنند؛ 
بنابراين، در اين س��ازمان ها اصواًل نيازي به ذخيرة بخش��ي از درآمدهاي هر دورة مالي تحت عنوان هزينة استهالك، جهت تأمين 
هزينه هاي جايگزين دارايي هاي ثابت نيست؛ ولي در صورتي كه سيستم حسابداري بهاي تمام شده مورد استفاده باشد، بايد ميزان 
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استهالك را منظور نمود.
دارائي هاي ثابت و اموال شهرداري فاقد ارزش ريالي و منابع اقتصادي مي باشند.

اصل قابليت هاي حسابداري و گزارشگري هاي مالي
حس��ابداري دولتي و شهرداري ها بر اس��اس اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري بايد نتيجة عمليات مالي و اطالعات الزم 
مربوط به فعاليت هاي مالي شهرداري ها را به طور كامل در صورتحساب ها و گزارش هاي مالي افشا كنند. پيروي از اصول متداول 
و پذيرفته شدة حسابداري در جهت مقبوليت صورتحساب هاي مالي و قابل مقايسه نمودن ارقام و اعداد مندرج در گزارش هاي مالي 

درجة مقبوليت گزارشگري مالي را تأمين مي كند.
بر اس��اس مادة 71 قانون ش��هرداري ها، شهرداري  مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد، صورت جامعي از 

درآمد و هزينة شهرداري را كه به تصويب شوراي شهر رسيده براي اطالع عموم منتشر نمايد.
صورت هاي مالي شهرداري بايد متضمن اطالعات زير باشد:

1- اطالعات و ارقام مفيد و صحيح جهت تصميم گيري در مورد تخصيص منابع مالي به مصارف مربوط1
2- اطالعات مربوط به دارايي ها، بدهي ها و مازاد يا دريافت ها، پرداخت ها و موجودي هاي شهرداري در تاريخ معين و تغييرات 

در عوامل مذكور در مدت معين
3- اطالعات مالي الزم جهت ارزيابي عملكرد شهرداري و شهردار

4- اطالعات الزم و مفيد براي ارزيابي خدمات ارائه شده و توانايي بالقوة ارائه خدمات
5- اطالعات مالي و مفيد جهت تهية صورت گردش وجوه و پيش بيني گردش وجوه و مازاد شهرداري براي مدت معين

6- اطالعات الزم براي برنامه ريزي و تصميم گيري مالي، به منظور ارائه خدمات بيشتر و مطلوب تر، يا مصرف اعتبارات و منابع 
مالي سازمان، جهت نيل به اهداف عملياتي

7- اطالعات الزم براي مقايس��ة  عمليات انجام ش��ده با برنامه ها و طرح هاي مصوب و تطبيق هزينه هاي انجام شده با اعتبارات 
مصوب و قوانين و مقررات مالي و بودجه اي

8- اطالعات الزم براي برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسط مديران عالي
9- اطالعات درس��ت و منصفانه از وضع مالي و نتيجة عمليات مالي هريك از حس��اب هاي مس��تقل و نيز نتايج كلي عمليات 

عمومي حساب هاي مستقل
10- اطالع��ات مالي مفيد براي برنامه ري��زي و بودجه ريزي و پيش بيني اثرات تخصيص منابع مالي بر نيل به اهداف عملياتي 

شهرداري
11- اطالع��ات الزم ب��ه عنوان مبنايي جه��ت حصول اطمينان از رعايت قوانين و مق��ررات در انجام و ثبت فعاليت هاي مالي 

شهرداري
12- ارقام مقايسه اي درآمدها و هزينه هاي جاري با درآمدها و هزينه هاي سال مالي قبل

1- اصول و كاربرد حسابداري در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي – داود اقومي- جعفر باباجاني- از انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتاب هاي دانشگاهي 
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اصل روش هاي حسابداري دارايي هاي ثابت
به علت اهميت موضوع دارايي هاي ثابت ش��هرداري و روش هاي ثبت و ضبط دارايي ها در دفاتر مالي و حس��اب هاي مستقل و 
گروه حساب ها، بر اساس اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري به بحث خواهيم نشست و در مورد قيمت گذاري دارايي ها و نحوة 

ثبت دارايي هاي ثابت خريداري و اهداشده به تفصيل و با ذكر مثال سخن خواهيم گفت.

اصل حسابداري بدهي هاي بلندمدت
بدهي هاي بلندمدتي كه به فعاليت هاي مالي عادي حساب هاي مستقل ارتباطي ندارد و ضرورتًا ديون و تعهدات شهرداري تلقي 

مي گردد، در گروه حساب هاي بدهي هاي بلندمدت نشان داده مي شود.

اصل گزارشگري مالي ساالنه
هدف نهايي حسابداري تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي براي اشخاص ذينفع مي باشد كه در شهرداري ها به تفريغ بودجه موسوم 
است. »تفريغ بودجه« اطالعات مفيد و حسابرسي شده براي تصميم گيري در مورد نحوة  تخصيص منابع، براي ارزيابي توانايي ارائه 
خدم��ات، براي ارزيابي وظيفه و باالخ��ره، اطالعات دربارة منابع اقتصادي، تعهدات، خالص منابع و تغييرات در آنها و ارائه عملكرد 

مديريت مي باشد. 
گ��زارش مالي س��االنه باي��د دربرگيرندة »بخش مقدمه، »بخش مالي« و »بخش آماري« بوده و با »يادداش��ت هاي پيوس��ت 

صورتحساب هاي مالي« همراه باشد. در مورد گزارش  مالي در فصول بعد به تفصيل صحبت خواهيم كرد.
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1- حسابداري را تعريف كنيد.
2- تفاوت حسابداري و دفترداري چيست؟

3- حسابداري شهرداري ها را تعريف كرده و با حسابداري بازرگاني مقايسه كنيد.
4- درآمدها و هزينه ها در حسابداري شهرداري ها كه فاقد سرمايه مي باشند، در كدام حساب اثر مي گذارد؟

5- تحت چه شرايطي درآمد و يا هزينه، تحقق يافته تلقي مي گردد؟
6- تعهد از نظر قانون و آيين نامة مالي شهرداري و قانون محاسبات عمومي چگونه ايجاد مي گردد؟

7- مراحل پرداخت هزينه هاي شهرداري ها را به ترتيب نام ببريد.
8- حسابداري نقدي به چه نوع حسابداري اطالق مي گردد و تفاوت آن با حسابداري تعهدي چيست؟

9- اصول حسابداري شهرداري ها بر اساس حسابداري تعهدي است يا نقدي؟ به نظر شما در حسابداري شهرداري ها 
كدام روش مطلوب تر است و كاربرد بهتري دازد؛ چرا؟

10- تفاوت روش ها و مبنا هاي زير را بيان كنيد:
»حسابداري نقدي«، »حسابداري تعهدي«، »حسابداري تعهدي تعديل شده« و »حسابداري نقدي تعديل شده«

12- شهرداري هاي ايران از كدام مبناي حسابداري استفاده مي كنند؟
13- خصوصيات اصول حسابداري شهرداري ها چيست؟

13- چگونه مي توان از صورتحساب هاي مالي براي خودكفايي شهرداري استفاده نمود؟
14- تبادل نظر و تجربيات بين شهرداري هاي كشور به چه صورت امكان پذير است؟

15- در حسابداري دولتي و شهرداري ها به جاي حساب سود و زيان از چه حسابي استفاده مي شود؟
16- فرق بين ماليات و عوارض چيست؟

17- فوايد و موارد استفاده از حسابداري شهرداري ها را بيان كنيد.
18- تفاوت و تشابه حسابداري بازرگاني با حسابداري شهرداري چيست؟

19- آيا ترازنامه اي كه با استفاده از »حسابداري نقدي« تهيه شده داراي حساب هاي دريافتي و پرداختي است؟
20- پنج اصل از اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري شهرداري را نام بريد.

21- درآمد آمادة در دسترس قابل اندازه گيري به چه معناست؟ توضيح دهيد.

سؤاالت
 فصل اول
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با مطالعة فصل 
دوم مطالب زير را 
خواهيد آموخت:

- انواع بودجه و نوع بودجة شهرداري

- مفهوم بودجه و ارتباط آن با حسابداري شهرداري و به طور كلي مؤسسات 

غيرانتفاعي و فاقد سرمايه

- آشـنايي با اصول و مفروضات بودجه و بودجه بندي به طور اعم و مقايسـه و 

انطباق آن با بودجة شهرداري ها بر اساس قانون و مقررات و دستورالعمل هاي 

صادره به طور اخص

- آشـنايي با مراحل چهارگانة بودجه طبق قانـون و مقررات و آيين نامه هاي 

شهرداري

- زمـان تهيـه و تنظيم بودجه، اجراي بودجه، تصويب بودجه و تفريغ بودجه 

بر اساس مقررات شهرداري

پذيرفته شـدة  اصـول  بـا  آن  مقايسـة  و  شـهرداري  بودجـه  طبقه بنـدي   -

بودجه ريزي

- كاربـرد طبقه بندي عمليات، طبقه بندي هزينه و درآمد و سـاير منابع تأمين 

اعتبار و نقش طبقه بندي واحدهاي سـازماني شـهرداري ها در تهيه و تنظيم و 

اجراي بودجه

- به طور كلي انطباق اصول و موازين بودجه ريزي با مواد قانون شـهرداري 

و ارتباط آن با حسابداري
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مقدمه
ما در اين فصل، بودجه را در ارتباط با حس��ابداري ش��هرداري مورد بررس��ي قرار خواهيم داد و از بحث تفصيلي در مورد بودجة 

شهرداري كه قطعاً به عنوان پيش نياز مورد مطالعه قرار گرفته است، خودداري خواهد شد. 
فلسفة وجودي بودجه بر اساس دو اصل استوار است: يكي نياز نامحدود بشر و جوامع بشري و ديگر منابع محدود تأمين كنندة 
اي��ن نيازه��ا. به عبارت ديگر مي توان گفت، گس��تره و دامنة انجام هزينه ها براي رس��يدن به اهداف و اج��راي برنامه هاي از پيش 
تعيين شده اختياري است؛ ولي ميزان تالش و انجام اين وظايف و برنامه ها و فعاليت ها اسير محدوديت »درآمد« و ساير منابع تأمين  

اعتبار مي باشد. 
بنابراين جامعه و افراد آن و همچنين دستگاه هاي دولتي كه در حقيقت نمايندة جامعه و مسؤول رفع نيازهاي عمومي و اجتماعي 
مي باشند، ناچار خواهند بود ابتدا اهداف خود را جهت انجام وظايف محوله مشخص نموده، سپس بر اساس آن برنامه ريزي نمايند 
و منابع محدود خود را به گونه اي بين نيازهاي نامحدود توزيع كنند كه در ش��رايط مطلوب به حد متناس��ب خواسته  هاي خود دست 

يابند و اين نخستين پيام »سند بودجه« است.
منظ��ور از عن��وان نمودن بودج��ه در اين فصل از كت��اب توضيح دربارة اصول مت��داول بودجه، مانند آنچ��ه در كتب بودجه و 
بودجه نويس��ي به طور مفصل بيان گرديده، نيس��ت؛ بلكه غرض شرح مختصري دربارة  تهيه و تنظيم و اجراي بودجه و رابطة آن با 

اصول حسابداري در شهرداري هاست.
حس��ابداري و بودجه الزم و ملزوم و در حقيقت مكمل يكديگرند و در مورد مؤسس��ات دولتي و ش��هرداري ها اين همبس��تگي 
و پيوس��تگي دائمي آنچنان اس��ت كه بايد گفت بودجه و حسابداري ش��رط الزم و كافي جهت ادارة امور و اعمال مديريت صحيح 

مي باشند كه بودجه شرط الزم و حسابداري شرط كافي محسوب مي گردد.

بــودجـه و اصــول حـسـابـداري شـهـرداري

فصل دوم
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تعاريف بودجه
بودجه از آغاز تاكنون به علت گسترش وظايف دولت در زمينه هاي مختلف پيوسته دستخوش تحول و دگرگوني بسياري بوده 
است؛ به نحوي كه ارائه تعريفي جامع و مانع از بودجه به طوري كه در بر گيرندة كلية مفاهيم و شمول و مقاصد بودجه در حال و 

آينده باشد، مشكل و حتي غيرممكن به نظر مي رسد؛ لذا بودجه تعاريف مختلفي دارد.
در قانون محاسبات عمومي مصوب 1366/06/01 بودجه چنين تعريف شده است: بودجة كل كشور برنامة مالي دولت است كه 
براي يك سال مالي تهيه مي گردد و شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است 

كه منجر به نيل سياست ها و به هدف ها قانوني مي شود و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:
1- بودجة عمومي دولت كه شامل اجزاي زير است:

الف( پيش بيني دريافت ها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيلة دستگاه ها 
از طريق حساب هاي خزانه داري كل اخذ مي گردد.

ب( پيش بيني پرداخت هايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه هاي 
اجرايي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد.

2- بودجة شركت هاي دولتي و بانك ها، شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.
3- بودجة مؤسساتي كه تحت عنوان غيرعناوين فوق در بودجة كل كشور منظور مي شود.

در اين تعريف اصل وحدت كه يكي از اساس��ي ترين اصول بودجه مي باش��د به طور كامل مورد توجه قرار گرفته است. هر چند 
اجراي اين اصل با اش��كال مواجه خواهد بود، اما نتيجة مطلوب زماني حاصل مي ش��ود كه دخل و خرج كلية مؤسس��ات دولتي در 
بودجه تلفيقي كل كش��ور منظور و يا حتي االمكان به صورت بودجة الحاقي و يا به صورت بودجة مس��تقل ضميمه بودجة عمومي 
تقديم مجلس گردد تا ضمن تمركز كلية اقالم درآمد و هزينه در يك بودجة واحد، جريان امر چه از نظر مالي و چه از نظر سياسي 

و اقتصادي مورد مطالعه و بررسي مسؤوالن مملكتي قرار گيرد.
به موجب قانون شهرداري ها مصوب تير ماه 1334، »هر شهرداري داراي بودجه اي است كه پس از تصويب شوراي شهر قابل 

اجرا مي باشد«.
و در قسمت دوم از فصل اول آيين نامة مالي شهرداري ها مصوب تيرماه 1346، بودجه چنين تعريف شده است: »بودجة ساالنة 
شهرداري عبارت است از يك برنامة جامع مالي كه در آن كلية خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود، 
همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي الزم براي تأمين هزينة انجام آنها پيش بيني مي ش��ود و پس از تصويب ش��وراي 

شهر قابل اجراست.« 
در تعريف فوق عالوه بر تعيين نوع بودجه، به اصول بودجه و عناصر تشكيل دهندة آن نيز توجه الزم مبذول گرديده است كه 

در زير به طور اجمالي به آن اشاره مي گردد:
الف( بودجه يك برنامة يكس��اله اس��ت كه در آن درآمدها براي يك دورة مالي پيش بيني و هزينه ها براي همين مدت برآورد 

مي شود.
ب( بودجه وسيله اي است براي كنترل در جهت اعمال حسابداري و مديريت مالي توسط شوراي شهر و شهرداري.

ج( بودجه اساس و مبناي سيستم حسابداري و نظام مالي در جهت دريافت ها و پرداخت هاي شهرداري است.
د( بودج��ه وس��يله اي اس��ت براي اطمين��ان پرداخت كنندگان ع��وارض از لحاظ پرداخ��ت هزينه ها و مناب��ع درآمد و عوارض 
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شهرداري.
ه( بودجه وسيله اي است براي اطمينان از اعمال مقررات و قوانين مالي و مصوبات شوراي شهر.

انواع روش هاي بودجه ريزي
بودجه از لحاظ برآورد هزينه به انواع زير تقسيم مي شود:

1. بودجة متداول: نوعي از بودجه است كه در آن هزينه ها بر حسب فصول و مواد هزينه برآورد مي گردد؛ بدون اينكه برنامه و 
يا عمليات مورد نظر در بودجه منعكس و يا اينكه مشخص شود هزينه ها براي چه منظوري برآورد شده است.

2. بودج�ة برنام�ه اي: نوعي از بودجه اس��ت كه در آن هزينه ها بر اس��اس وظايف، برنامه ها و طرح ي��ا فعاليت هاي گوناگون 
دس��تگاه هاي اجرايي برآورد و تنظيم مي ش��ود. به موجب مادة 25 آيين نامة مالي ش��هرداري ها »بودجة ش��هرداري بايد بر اساس 
برنامه ها، وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينة هريك از آن تنظيم گردد«؛ بنابراين بودجة مورد عمل در ش��هرداري ها بودجه اي 
اس��ت برنام��ه اي كه ب��ه موجب آن ابتدا بايد وظايف قانوني ش��هرداري را طبقه بندي نمود؛ س��پس در داخل ه��ر طبقه از وظايف 
طبقه بندي شده، برنامه هاي مربوط گروه بندي و مشخص شود. در قالب هر برنامه، طرح و يا فعاليت هايي وجود دارد كه هزينة هريك 
از اين فعاليت ها بر اساس فصول چهارگانه و مواد بيست گانه و بر مبناي اصول متداول، بودجه بندي و طبق دستورالعملي كه وزارت 

كشور تصويب و ابالغ خواهد كرد، برآورد و جهت تصويب به شوراي شهر پيشنهاد مي گردد.
3. بودجة عملياتي: نوعي از بودجه است كه در آن هزينه ها بر حسب حجم عمليات و با روش هاي مختلف، از جمله حسابداري 

قيمت تمام شده و يا اندازه گيري كار، محاسبه و در بودجه منظور خواهد شد.

اصول بودجه
متخصصان و كارشناس��ان براي تهي��ه و تنظيم بودجه اصولي را مطرح مي كنند كه رعايت آنها مي تواند ضوابطي مش��ترك و 

هماهنگ در عمليات بودجه و نتيجه حاصل از آن ايجاد كند.
در مورد تعداد و اهميت و انواع اصول ذكرشده در كتابهاي مالية عمومي و بودجه نظريات مختلفي ارائه  گرديده كه در اينجا از 
شرح جزئيات آن صرف نظر و تنها به ذكر اصولي  پرداخته شده كه رعايت آن در مورد تهيه و تنظيم بودجة شهرداري ها ضروري و 

بلكه اجتناب ناپذير است. 

اصل تعادل بودجه
به موجب اين اصل، تهيه و تنظيم بودجه در ش��هرداري ها به گونه اي انجام مي ش��ود كه همواره توازن بين درآمد و هزينه هاي 
پيش بيني ش��ده را برقرار س��ازد. ممكن است درآمد ش��هرداري متأثر از ش��رايط گوناگون اقتصادي، اجتماعي و مالي، گاه كمتر از 
هزينه هاي آن برآورد شود كه در اين صورت شهرداري با كسر بودجه مواجه مي گردد. اين كسر بودجه به ميزان متعارف و معقول، 

قابل قبول است، ولي بيش از حد متعارف آن نامعقول و غيرقابل قبول مي باشد.
لذا جهت برقراري اصل تعادل بودجه الزم است نخست سقف درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار شهرداري براي يك سال مالي 

قبال مشخص شود، سپس بر اساس آن درآمدها پيش بيني و هزينه ها برآورد و تعيين گردد.
به منظور احتراز از كسر بودجه در شهرداري و ايجاد تعادل حسابداري بين درآمدها و هزينه ها، اصل ديگري به نام »اصل تقدم 
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درآمد بر هزينه ها« اعمال مي شود كه به استناد آن كارشناسان بودجه برآورد درآمد را مقدم بر هزينه دانسته و بر اين اساس بودجة 
شهرداري را تهيه و تنظيم مي كنند.

اصل جامعيت بودجه
به موجب اين اصل كه آن را اصل كامليت بودجه نيز ناميده اند، كلية درآمدها و هزينه ها بايد بدون هيچگونه دخل و تصرف و 

به طور ناخالص در بودجة شهرداري منعكس گردد.
قانون و مقررات مالي ش��هرداري براي اصل جامعيت بودجه اهميت بس��ياري قائل شده است؛ به طوري كه به موجب مادة 37 
آيين نامة مالي مصوب تير ماه 1346 »اس��تفاده از وجوه حاصل از درآمدها قبل از منظور داش��تن آنها به حساب قطعي درآمد به هر 
عنوان به طور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري ممنوع است«. به اين ترتيب، هنگام تهيه و تنظيم بودجه هيچيك 
از اق��الم درآمد و هزينه در ش��هرداري ها با يكديگر تهاتر نخواهد ش��د و در اجراي بودجه نيز كلي��ة عوارض وصولي و هزينه هاي 
انجام شده به تفكيك و تحت سرفصل هاي جداگانه به حساب هزينه ها بدهكار و يا به حساب درآمدها )عوارض وصولي( بستانكار 

مي گردد.

اصل ساليانة بودجه
بودجه به عبارتي برنامة كار يك مؤسسه در قالب ارقام و اعداد قابل پيش بيني است؛ لذا همانند ساير برنامه ها بايد آغاز و فرجامي 

داشته باشد كه اين فاصله زماني را »دورة مالي بودجه« گويند.
دورة مالي بودجه كاماًل اختياري و در ش��رايط خاص تغييرپذير اس��ت و مي تواند براي مدت يك روز، يك هفته، يك ماه، يك 
سال و حتي بيشتر از يك سال تهيه و تنظيم گردد؛ اما دورة دوازده ماهه كه همواره منطبق با سال مالي مي باشد، بدون تعارض و 

به طور متعارف به عنوان يك اصل مورد قبول قرار گرفته و آن را »اصل ساليانة بودجه« مي نامند.
در مادة 66 قانون شهرداري ها مصوب تير ماه 1334، »اصل ساليانة بودجه« به صورت زير تعريف شده است:

»سال مالي شهرداري ها يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع مي شود و در آخر اسفندماه خاتمه مي يابد«.
در شهرداري ها به منظور پرداخت تعهداتي كه از محل اعتبارات سال بودجه ايجاد شده است »دورة عمل« معمول است؛ بدين 
معني كه هزينه هاي تعهدشده و پرداخت نشده بايد از محل اعتبارات سال بودجة همان سال تأمين و پرداخت شود؛ هر چند هزينة 

انجام شده بعد از انقضاي سال مالي صورت گرفته باشد.
مادة 14 آيين نامة مالي شهرداري ها مصوب تير ماه 1346، در اين مورد چنين مقرر مي دارد:

»دورة عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد، 
تا خاتمة دورة عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است«.

البته بايد توجه داش��ت كه پس از پايان مهلت مقرر دين ش��هرداري ها كان لم يكن تلقي نمي ش��ود، بلكه هر مقدار از اعتباراتي 
كه تا روز آخر سال مالي تعهد شده ولي تا آخر 15 ارديبهشت سال بعد تاديه نشده باشد، تا آخر همان سال از محل اعتبار مادة 20 
»ديون و تعهدات« كه براي مخارج پرداخت نشدة سنوات گذشته در بودجة هر سال شهرداري ها پيش بيني مي شود، به حساب سال 

جاري پرداخت خواهد شد.
ضمنا از مفاد ماده فوق الذكر چنين مستفاد مي گردد كه در آمد تحقق يافتة سال بودجه مشمول »دورة عمل بودجه« نمي شود.
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عمليات حسابداري در رابطه با دورة عمل بودجه در فصل مربوط به خود به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اصل وحدت بودجه

در اجراي اين اصل كلية درآمدها و هزينه هاي شهرداري در يك سند واحد به نام بودجة كل تهيه و تنظيم و به مرجع قانوني 
ذيربط جهت تصويب تقديم مي گردد.

به موجب بند 9-3 از دس��تورالعمل تهيه و تنظيم بودجة شهرداري ها كه در اجراي مادة 25 آيين نامة مالي شهرداري ها مصوب 
تيرماه 1346 به وسيلة وزارت كشور تصويب و ابالغ شده است، هر شهرداري عالوه بر بودجة عمومي شهرداري ممكن است داراي 
يك يا چند بودجة اختصاصي براي وظايف و برنامه ها و فعاليت هاي مختلف باشد و درآمدهاي مربوط به همان وظيفه يا برنامه يا 
فعالي��ت را ب��ه هزينه هاي مربوط به آن اختصاص دهد و يا پاره اي از منابع درآمد را به برنامه ها يا فعاليت هاي بخصوص اختصاص 
دهد. كيفيت اين قبيل بودجه هاي اختصاصي بنا به مقتضيات هر ش��هرداري، به تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار خواهد رسيد 

و مجموع بودجه هاي عمومي و اختصاصي بودجة كل شهرداري ها را تشكيل خواهد داد.
به طوري كه مالحظه مي شود هر چند دستوالعمل صادره از طرف وزارت كشور اصل عدم تخصيص بودجه را مورد عنايت قرار 
نداده است، اما به اصل وحدت و اصل جامعيت توجه خاصي داشته و بر آن تأكيد مي كند. در موارد استثنايي ممكن است الزم باشد 
شهرداري عالوه بر بودجة كل، ضمن سال مالي اقدام به تهيه و تنظيم بودجه نمايد. كارشناسان بودجه اين انحراف از اصل وحدت 

بودجه را توصيه نمي كنند.
با پيروي از اصل وحدت بودجه، از منابع محدود مالي ش��هرداري حداكثر اس��تفاده به عمل مي آيد و در جهت پيش��برد اهداف 

شهرداري از دوباره كاري ها و همچنين مخفي كردن كسر بودجه جلوگيري مي شود.

اصل انعطاف پذيري بودجه
هر قدر درآمدها و هزينه هاي برآوردشده در بودجه بر اساس معيارهاي فني و عملي و طبق اطالعات دقيق آماري و به وسيلة 
كارشناس��ان باتجربه و مطلع تهيه و تنظيم ش��ده باش��د، به دليل حوادث غيرقابل پيش بيني نمي توان انتظار داشت در عمل اعتبار 
مصوب يا هزينه هاي قطعي به طور كامل برابر و منطبق گردد؛ لذا به منظور اجتناب از هرگونه مشكل در امر تصميم گيري و اعمال 

مديريت، اصل انعطاف پذيري بودجه مورد قبول قرار گرفته است.
مادة 28 آيين نامة ش��هرداري ها مصوب تيرماه 1343 در مورد »اصل انعطاف پذيري بودجه« در ش��هرداري ها چنين ارائه طريق 

مي كند:
»شهرداري مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه را براي هريك از موارد هزينه يا فعاليت هاي داخل در يك وظيفه تا ده درصد 

تقليل يا افزايش دهد؛ به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود«.

مراحل بودجه
بودجه از زمان شروع تا خاتمه داراي چهار مرحله به شرح ذيل است:

- مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه
- مرحله تصويب بودجه
- مرحله اجراي بودجه
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- مرحله كنترل و نظارت بر اجراي بودجه )تفريغ بودجه(
اينكه هريك از مراحل چهارگانة فوق در رابطه با قانون و مقررات و آيين نامة مالي شهرداري ها مورد بحث و بررسي قرار خواهد 

گرفت.
به موجب قانون، بودجة شهرداري بايد بر اساس برنامه ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينة هريك از آنها تنظيم گردد. 
طرز تنظيم برنامه و بودجه، تفريغ بودجه، نحوة تفكيك وظايف و فعاليت ها، انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و 

هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد كرد.
بدين ترتيب، ابتدا پيش نويس بودجه در قالب وظايف كلي و طبق دس��تورالعملي كه از طرف وزارت كش��ور صادر خواهد ش��د 
تدوين، س��پس بر اس��اس ب��رآورد، مبلغ و ميزان مخارج و درآمده��اي الزم براي تأمين هزينه ه��اي آن پيش بيني مي گردد؛ آنگاه 
پيش نويس بودجه پس از بررسي و اعمال نظر كارشناسان و تأييد سطوح عالي شهرداري به صورت بودجه پيشنهادي تسليم مرجع 
تصويب كننده خواهد ش��د. مسؤوليت تنظيم بودجه در س��طوح عالي به عهدة شهردار و مسؤول امور مالي است )مدير امور مالي تا 

رئيس حسابداري بسته به وضع تشكيالت شهرداري( و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار رفع مسؤوليت نخواهد كرد.

مرحلة تهيه و تنظيم بودجه
شهرداري مكلف است حداكثر تا روز آخر دي ماه بودجة ساليانة خود را به شوراي شهر پيشنهاد كند. همچنين، شهردار موظف 
اس��ت به محض پيش��نهاد بودجه به شوراي شهر با استفاده از اختياري كه طبق مادة 38 قانون شهرداري به او تفويض شده است، 
موضوع را تا حصول نتيجه  پيگيري نموده و دست كم هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسة شورا را بنمايد و شخصاً نيز در جلسات 

حضور يافته و توضيحات الزم را دربارة اقالم مندرج در بودجه بدهد.

مرحلة تصويب بودجه
بودجه پيشنهادي شهرداري زماني قابل اجراست كه از تصويب شوراي شهر بگذرد1 و در اين رابطه شوراي شهر نيز بايد قبل از 
اسفندماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد. بنابراين، موعد تصويب نهايي بودجة ساليانه به وسيلة شوراي شهر و ابالغ آن به شهرداري 
طبق مادة 67 قانون حداكثر تا اول اسفندماه سال قبل مي باشد و در صورتي كه شورا رأس موعد مقرر به وظيفة قانوني خود در اين 
مورد عمل نكند، شهرداري موظف است مراتب را به استانداري و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطالع دهد تا طبق مادة 41 
اصالحي قانون ش��هرداري اقدام الزم معمول گردد. بودجة پيش��نهادي پس از تصويب جهت اجرا به شهرداري ابالغ خواهد شد و 

شهردار مكلف است نسخه اي از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيلة فرمانداري به وزارت كشور ارسال دارد.

مرحلة اجراي بودجه
همان طور كه اشاره شد بودجه پس از تهيه و تنظيم و تصويب جهت اجرا به شهرداري ابالغ مي شود. در اين مرحله است كه 
بودجه به عنوان يك برنامه از قوه به فعل در آمده و طي آن عايدات برابر قانون وصول و مخارج در پس اجراي فعاليت و برنامه ها 

با رعايت كامل مقررات تعهد و پرداخت مي گردد.
پيش بيني درآمد يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه و تصويب آن، مجوزي براي وصول از اشخاص نيست و در هر مورد احتياج 

1 1- به موجب قانون، بعد از انقالب اسالمي نام انجمن شهر به شوراي اسالمي شهر تغيير يافت. 
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به مجوز قانوني دارد. همچنين، وجود اعتبار در بودجة مصوب به خودي خود براي اش��خاص، اعم از حقيقي و حقوقي، ايجاد حق 
نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.

اجراي بودجه از لحاظ انجام هزينه خود به دو مرحله تقسيم مي شود:
الف( مرحلة اداري و حقوقي شامل: تشخيص، تأمين اعتبار، تسجيل، حوالة درخواست وجه از خزانة شهرداري و پرداخت كه به 

موجب قانون الزم االجرا مي باشد.
ب( مرحلة مالي و حسابداري شامل: ثبت عمليات و فعاليت هاي مالي شهرداري در دفتر روزنامه و نقل به حساب هاي دفتر كل 
و دفاتر معين، تهية تراز عمليات ماهيانه )تراز آزمايش��ي(، انجام اصالحات در پايان دوره و انعكاس آنان در س��رفصل هاي مربوطه 
در دفتر كل از طريق دفتر روزنامه، بس��تن حس��اب هاي دائمي و موقت در پايان دورة مالي و نقل حس��اب هاي دائمي از طريق تراز 
اختتاميه و تراز افتتاحيه به سال مالي بعد و باالخره، تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي و صورتحساب هاي نهايي در پايان سال مالي 
همراه با ضمايم مربوط به آن. اجراي اين مرحله با برقراري يك سيس��تم صحيح حس��ابداري كه در فاصلة زماني مناس��ب نظارت 

مستمر بر امور مالي را ايجاد نمايد، امكان پذير است.

مرحلة كنترل و نظارت بر اجراي بودجه )تفريغ بودجه(
در پايان س��ال مالي و در پايان دورة عمل بودجه، امور مالي نس��بت به بس��تن حس��اب هاي موقت و دائمي ش��هرداري و نقل 
ماندة حس��اب هاي دائمي از طريق تراز افتتاحيه و اختتياميه )به ش��رحي كه در فصول آتي مورد بحث قرار خواهد گرفت( اقدام و 
صورتحس��اب هاي مالي را تهيه و مراتب را جهت تصويب تفريغ بودجه تا آخر ارديبهش��ت ماه س��ال به شوراي شهر گزارش خواهد 

نمود و شوراي شهر نيز بايد تا آخر خردادماه به آن رسيدگي كند.
همچنين، ش��هرداري مكلف اس��ت نسخه اي از تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز پس از تصويب به وسيلة فرمانداري به وزارت 
كش��ور ارس��ال دارد. به موجب مادة 44 آيين نامة مالي شهرداري ها مصوب 1346، رس��يدگي و مميزي حساب شهرداري ها در سه 

مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:
الف( حسابرس��ي به وس��يله ش��هرداري قبل و بعد1 از خرج توسط كاركنان ثابت ش��هرداري كه اطالعات كافي در امور مالي و 

حسابداري داشته باشند.
ب( حسابرس��ي به وس��يله حسابداران قسم خورده2 )حسابداران رس��مي( يا متخصص كه از طرف شوراي شهر انتخاب خواهند 
ش��د. در اجراي مفاد مادة 67 و تبصرة آن، ش��هرداري مكلف است نتيجة گزارش حسابرسان را همراه تفريغ بودجه به شوراي شهر 

و وزارت كشور ارسال دارد.
ج( رس��يدگي نهايي از طرف شوراي شهر با بررس��ي گزارش هاي مالي و گزارش حسابرسان مذكور در بند ب مادة فوق. بدين 
ترتيب، انجام مرحلة اول )تهيه و تنظيم بودجه( از اختيارات ش��هرداري، مرحلة دوم )تصويب بودجه( از اختيارات ش��وراي ش��هر، 
مرحلة سوم )اجراي بودجه( از وظايف شهرداري و مرحلة چهارم )نظارت بر اجراي بودجه( از وظايف شوراي شهر، مراجع قضايي و 

شهرداري است كه به نظارت قضايي، پارلماني و اداري معروف مي باشد.3

1 - Pre Audi-Post Audi 
2 - Auditor –Public Accountant 
3- براي اطالعات بيشتر به كتاب »بودجة شهرداري« و »مديريت بودجه ريزي در شهرداري هاي ايران« تأليف پورهنگ بهرامي از انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مراجعه شود. 
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طبقه بندي بودجه
بودجه در شكل نوين خود به صورت زير طبقه بندي شده است:

1. طبقه بندي عمليات
2. طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

3. طبقه بندي هزينه ها و ساير پرداخت ها
4. طبقه بندي واحدهاي سازماني و اجرايي شهرداري

5. طبقه بندي اقتصادي
ب��ه منظ��ور كمك به تس��هيل در ام��ر تهيه و اج��راي بودجه و آم��ار مال��ي و اقتصادي و برق��راري يك نظ��ام هماهنگ و 
 وح��دت روي��ه در امور مالي ش��هرداري هاي كش��ور، دس��تورالعمل ط��رح طبقه بندي بودجه براس��اس مادة 55 قان��ون و نيز مواد
25-26- 36 آيين نامة مالي شهرداري ها مصوب تيرماه 1346 تهيه و پس از تصويب وزارت كشور جهت اجرا به كلية شهرداري ها 

به شرح ذيل ابالغ گرديده است.
طبقه بندي، آرايش س��ازمان يافته اي اس��ت كه تصميم گيري، تفكر، انتخاب، چگونگي كيفيت، مديريت اجرا و نظارت بر آنهارا 

تسهيل مي كند.
تس��هيل در تصميم گيري، برنامه ريزي، اصالح سيستم و بهبود روش ها و تجزيه و تحليل هزينه ها از اهداف طبقه بندي بودجه 

مي باشد.

1. طبقه بندي عمليات
اساس��ي ترين گام در ساختمان بودجه، وجود يك طرح طبقه بندي اس��ت. عناوين طبقه بندي عمليات در شهرداري هاي ايران، 

طبق دستورالعمل وزارت كشور عبارتند از:
وظيفه و در قالب هر وظيفه، برنامه و در قالب هر برنامه، فعاليت يا طرح و در هر طرح نيز پروژه بشرح زير مي باشد:

 طبقه بندي عمليات شهرداري هاي ايران در اولين دستورالعمل بودجة برنامه هاي مربوط به دهة چهل، وزارت كشور
100- وظيفه، امور عمومي شهرداري )شامل 7 برنامه و 28 فعاليت(

200- وظيفه، طراحي شهر و خدمات مهندسي و نظارت ساختماني و شهرسازي )شامل 6 برنامه و 12 فعاليت(
300- وظيفه، خيابان سازي و آسفالت )شامل 5 برنامه و 12 فعاليت(

400- وظيفه، خدمات بهداشتي شهري )شامل 4 برنامه و 10 فعاليت(
500- وظيفه، پارك سازي و درختكاري و زيبايي شهر )شامل 3 برنامه و 10 فعاليت(

600- وظيفه، حفاظت شهر )شامل 6 برنامه و 5 فعاليت(
700- وظيفه، آب، فاضالب، برق و گاز )شامل 5 برنامه و 12 فعاليت(

800- وظيفه، خدمات اجتماعي )شامل 6 برنامه و 19 فعاليت(
900- وظيفه، خدمات تعاوني و خيريه )شامل 4 برنامه و 10 فعاليت(

اضافه مي شود:
- كلية اقدامات و عمليات هر شهرداري به شرح جدول فوق به 9 وظيفه تقسيم گرديده است.
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- در ش��ماره هاي قراردادي سه رقمي اين جدول، رقم اول سمت چپ نش��ان دهندة شمارة وظيفه، رقم دوم نشان دهندة شمارة 
برنامه هاي داخل در هر وظيفه و رقم سوم نشان دهندة شمارة فعاليت هاي داخل در هر برنامه مي باشد.

- در صورتي كه يك برنامه مركب از چند طرح باشد، طرح هاي وابسته به آن با شمارة سه رقمي مربوط به آن فعاليت و با درج 
شمارة مسلسل طرح در سمت راست آن، بعد از يك مميز مشخص مي گردد.

 طبقه بندي عمليات شهرداري هاي ايران در دومين دستورالعمل بودجة برنامه اي مربوط به دهة هفتاد، وزارت كشور
 به موجب اين دستورالعمل، فعاليت شهرداري به سه طبقة اصلي شامل: وظيفة خدمات اداري، وظيفة خدمات شهري و طبقة  
عمران ش��هري تقسيم مي شود كه قالب هاي بودجه اي ش��هرداري بوده و برآورد هزينه هاي اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مختلف 
داخل در هر يك از دو وظيفة اول مجموعاً در فرم هاي مربوط به تفكيك مواد بيست گانه انجام مي شود؛ ولي اعتبار وظيفه )عمران 
ش��هري( حداق��ل به تفكيك برنامه هاي هش��ت گانه و در قالب فرم هاي مربوطه بر اس��اس هزينة اج��راي پروژه هاي مورد نظر از 

طرح هاي مختلف برآورد مي گردد. همچنين، در اين دستورالعمل آمده است:
- ش��هرداري مي تواند هزينه هاي اجراي هريك از برنامه هاي وظايف خدمات اداري و خدمات ش��هري را به صورت جداگانه و 
به موجب فرم هاي بودجه تنظيم و به عنوان جزئي از برآورد هزينه هاي وظيفة مربوط منظور نمايد. ولي در شهرداري هاي مشمول 
مادة 2 قانون نوسازي تفكيك برآورد هزينه هاي جاري فعاليت نوسازي از محل 10 درصد اعتبارات موضوع تبصرة 5 مادة 2 الزامي 
است. كد شناسايي وظيفه، برنامه، فعاليت يا طرح و پروژه عددي 5 رقمي است كه اولين عدد سمت چپ نمايندة وظيفه، رقم بعدي 

نشان دهندة برنامه، دو رقم بعدي نمايندة طرح يا فعاليت و رقم سمت راست نشان دهندة پروژه است.
10000- وظيفة خدمات اداري )شامل 1 برنامه و 10 فعاليت(

20000- وظيفة خدمات شهري )شامل 8 برنامه و 20 فعاليت در قالب برنامه ها(
30000- وظيفة عمران شهري )شامل 8 برنامه و 46 طرح در قالب برنامه ها(

طبقه بندي عمليات شهرداري هاي ايران در دستورالعمل اصالحي بودجه برنامه اي 
 در آخرين دس��تورالعمل اصالحي وزارت كش��ور كه طي بخشنامة ش��مارة 8356/3/32 مورخ 79/08/24 جهت اجرا به كلية 

شهرداري  ها ابالغ شده است، طبقه بندي كلي عمليات بودجه به شرح زير است: 
الف( وظيفة خدمات اداري
ب( وظيفة خدمات شهري
ج( وظيفة عمران شهري

در م��ورد وظيفة خدمات اداري، در اين دس��تورالعمل چنين آمده اس��ت: »چون اين وظيفه خود ب��ه خود در برگيرندة وظايف و 
فعاليت هاي اصلي ش��هرداري نيست و انجام آن براي تس��هيل در اجراي وظيفه هاي برنامه هاي اصلي شهرداري مي باشد، معمواًل 
طبقه بندي برنامه هاي آن منطبق بر فعاليت واحدهاي اداري مختلف اس��ت؛ لذا تعريف س��طوح بعدي طبقه بندي براي آن، يعني 
»برنامه«، كاربردي ندارد؛ چرا كه برآورد هزينة اجراي برنامه هاي مختلف و وظيفة خدمات اداري در بودجه ش��هرداري جز حجيم 
شدن بودجه شهرداري بي فايده است. بنابراين، برآورد هزينة كلية فعاليت هاي اداري شهرداري در قالب كلي وظيفة خدمات اداري 

تعيين مي شود.«
- به نظر مي رسد استدالل فوق مغاير با اصول بودجه و بودجه ريزي برنامه اي است و وظيفة خدمات اداري دست كم بايد به يك 

برنامه و سه فعاليت به شرح بند »الف« تقسيم گردد:
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الف:
10000- وظيفة خدمات اداري از محل اعتبارات جاري

11000- برنامة مالي و اداري
11010- فعاليت حسابداري

11020- فعاليت درآمد
11030- فعاليت اداري و رفاه كاركنان

ب:
20000- وظيفة خدمات شهري از محل اعتبارات جاري

21000- برنامة رفت و روب و نظافت شهر
21010- فعاليت رفت و روب و نظافت شهر

21020- فعاليت جمع آوري و دفع زباله
21030- فعاليت دفع حيوانات مزاحم

22000- برنامة نگهداري و بهبود محيط شهري
22010- فعاليت ادارة امور كشتارگاه ها
22020- فعاليت ادارة امور گورستان ها

22030- فعاليت ادارة امور پارك ها و فضاي سبز
22040- فعاليت پالك كوبي و نامگذاري

23000- برنامة امور آتش نشاني و خدمات ايمني و حفاظت شهر
23010- فعاليت انجام عمليات اطفاي حريق
23020- فعاليت انجام عمليات امداد و نجات

23030- فعاليت امور اجرايي آموزش و پيشگيري
23040- فعاليت رفع خطر از ساختمان هاي شكننده و كهنه و مزاحم

23050- فعاليت نگهداري و اليروبي مسيل ها
23060- فعاليت هدايت آب هاي سطحي

23070- فعاليت نگهداري و مراقبت از شبكة فاضالب ها
24000- برنامة بهبود ترافيك شهري

24010- فعاليت امور ترافيك شهري )مطالعه و مديريت سيستم حمل و نقل ترافيك(
24020- فعاليت ادارة امور پاركينگ ها و پاركومتروها

25000- برنامة حمل و نقل شهري
25010- فعاليت ادارة امور اتوبوسراني و ميني بوسراني

25020- فعاليت ادارة امور تاكسيراني
25030- فعاليت ادارة امور حمل و نقل زيرزميني
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26000- برنامة شهرسازي و نظارت بر توسعه و عمران شهر
26010- فعاليت امور صدور پروانه هاي ساختماني مسكوني، تجاري و غيره

26020- فعاليت رسيدگي به نقشه هاي تفكيكي و صدور اجازة تفكيك
26030- فعاليت امور مربوط به برنامة شهرسازي و نظارت بر توسعة عمران شهرها

ج:
30000- وظيفة عمران شهري از محل اعتبارات عمراني

31000- برنامة »برنامه ريزي توسعه شهري«
31010- طرح تهيه و تصويب طرح هاي جامع و هادي و تفصيلي

31020- طرح تملك اراضي و امالك مورد نياز اجراي توسعه و عمران شهري
31030- طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري

31040- طرح توسعة كاربري فن آوري اطالعات و ارتباطات
32000- برنامة »هدايت و دفع آب هاي سطحي داخل شهري«

32010- طراح احداث كانال هاي دفع آب هاي سطحي
32020- طرح بهسازي مسيل هاي داخل شهر

32030- طرح مرمت و پوشش انهار
32040- طرح حفر چاه در معابر داخل شهري

33000- برنامة »حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري«
33010- طرح زيرسازي، جدول گذاري و آسفالت معابر

33020- طرح پياده روسازي
33030- طرح احداث و تكميل پل روي رودخانه و احداث و تكميل زيرگذر معابر شهري

33040- طرح احداث و تكميل پاركينگ هاي عمومي
33050- طرح احداث سيستم هاي حمل و نقل عمومي )مترو، تراموا و...(

33060- طرح خريد اتوبوس و ميني بوس و قطعات يدكي
33070- طرح خريد و نصب دستگاه هاي پاركومتر

33080- طرح بهبود عبور و مرور در بافت هاي قديمي شهر
33090- طرح كمك به اتوبوسراني

33100- طرح بهبود ترافيك
33110- طرح جامع ساماندهي حمل و نقل شهري

33120- طرح احداث ميادين
33130- طرح احداث كمربندي داخل شهر

33140- طرح كمك به ساير سيستم هاي حمل و نقل عمومي
34000- برنامة »ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها«
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34010- طرح احداث و تكميل تجهيزات ساختمان مركزي و ايستگاه هاي آتش نشاني
34020- طرح مسيل بند، مسيل برگردان و ديوار ساحلي
34030- طرح خريد ماشين آالت و تجهيزات آتش نشاني

35000- برنامة »بهبود محيط شهري«
35010- طرح احداث پارك و ايجاد فضاي سبز و كمربند سبز حاشية خيابان ها

35020- طرح احداث مراكز انباشت و بازيافت زباله و دفن، سوزاندن و تبديل زباله و كود آلي
35030- طرح خريد وسائط نقليه و ماشين آالت حمل و دفع زباله

35040- طرح بهبود محيط بافت هاي قديمي شهر
36000- برنامة »ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي«

36010- طرح احداث شهر بازي
36020- طرح احداث اماكن ورزشي

36030- طرح احداث كتابخانه
36090- ايجاد ساير تأسيسات و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي و توريستي

37000- برنامه »ايجاد ساير تأسيسات و تسهيالت شهري«
37010- طرح خريد، احداث، تكميل و توسعة ساختمان هاي اداري

37020- طرح احداث و تكميل كشتارگاه ها
37030- طرح احداث و تكميل گورستان و غسالخانه

37040- طرح احداث و تكميل حمام بهداشتي
37050- طرح احداث توالت هاي عمومي
37060- طرح احداث و تكميل بازار روز

37070- طرح احداث و تكميل ميادين ميوه و تره بار
37080- طرح احداث و تكميل ترمينال مسافربري

37090- طرح احداث و تكميل مجتمع كارگاهي
37100- طرح احداث خانه هاي ارزانقيمت
38000- برنامة »ايجاد تأسيسات درآمدزا«

38010- طرح احداث هتل، متل و رستوران
38020- طرح احداث سينما و تأتر

38030- طرح احداث و تكميل سردخانه و كارخانة يخسازي
38040- طرح احداث و تكميل نانوايي

38050- طرح احداث پمپ بنزين
38060- طرح احداث كارخانة آسفالت و تجهيزات مربوطه

38070- طرح احداث تأسيسات سنگ شكن و توليد شن و ماسه و تجهيزات
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38080- طرح احداث كارگاه هاي توليد تيرچه بلوك و تجهيزات مربوطه
38090- طرح احداث ساير كارگاه ها و كارخانجات توليد مصالح ساختماني 

38100- طرح احداث انبارها و سيلوهاي نگهداري مصالح ساختماني
38110- طرح خريد ماشين آالت عمراني و تعميرات اساسي

38120- طرح – احداث باسكول
38130- ساير طرح هاي توليدي

39000- هزينه هاي پيش بيني  و ديون عمراني
39100- ديون عمراني

2. طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
درآمدها منابع مالي ش��هرداري و معيار اندازه گيري فعاليت و عمليات ش��هرداري هستند. بخشي از اين عوايد، به موجب قانون، 
از جامعة ش��هري به عنوان عوارض مستقيم )ش��امل عوارض پروانه ساختمان و عوارض نوسازي( يا عوارض غيرمستقيم از طريق 
دس��تگاه هاي ديگر وصول مي ش��ود )مانند عوارض برق، آب و گاز( و به عنوان وس��يله اي در جهت ايجاد تعادل اقتصاد شهري، در 
جامعه شهري ظاهر مي گردد. بخش ديگر به صورت كمك از بخش خصوصي يا عمومي تأمين مي شود و بخشي نيز از طريق انتشار 

اوراق قرضه يا اوراق مشاركت يا به شكل وام داخلي و خارجي به صورت »ساير منابع تأمين اعتبار« فراهم مي آيد.
درآمدها و منابع مالي شهرداري هاي ايران قباًل به نه طبقه طبقه بندي شده بود كه هر طبقه چند منبع درآمدي را شامل مي شد. 
عناوين اين طبقه بندي به صورت زير است )شماره هاي قراردادي درآمدها دورقمي است كه رقم اول سمت چپ نشان دهندة شمارة 

طبقه و رقم دوم سمت راست نمايندة شمارة منبع داخل در هر طبقه مي باشد(1:
10- سهمية شهرداري از پرداخت وزارت كشور

20- عوارض توأم با ماليات وصولي در محل
30- عوارض بر ساختمان ها و اراضي

40- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
50- عوارض بر پروانه ها، كسب و فروش و تفريحات

60- درآمدهاي حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات
70- درآمد تأسيسات شهرداري و جرايم و تخلفات

80- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري
90- كمك بالعوض، هدايا، وام ها و استفاده از موجودي هاي نقدي و دوره هاي قبل

توضيح: در صورتي كه شهرداري درآمدهاي ديگري بر حسب مقتضيات محلي وصول كند كه در اين جدول نام آن ذكر نشده 
است، بايد با رعايت طبقات نه گانه رديف مناسبي در جدول مذكور براي آن درآمد اختصاص دهد.

در آخرين دستورالعمل اصالحي بودجه كه از طرف وزارت كشور در اجراي مادة 25 آيين نامة مالي شهرداري، تهيه و جهت اجرا 
به كلية ش��هرداري ها ابالغ ش��ده، طبقه بندي درآمد ش��هرداري ها به هفت طبقه و هر طبقه به چندين گروه درآمدي و هر گروه به 

 1- جهت مطالعة بيشتر و آگاهي از جزئيات آن به پيوست كتاب »بودجه شهرداري« و »مديريت بودجه ريزي در شهرداري هاي ايران« تأليف پورهنگ بهرامي از انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مراجعه 
شود. 

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 62



رديف هاي متعدد درآمدي به شرح زير تغيير داده شده است:
طبقة 1000- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر(؛ شامل چهار گروه و 43 رديف درآمدي

طبقة 2000- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي؛ شامل دو گروه و 15 رديف درآمدي
طبقة 3000- بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري؛ شامل دو گروه و 26 رديف درآمدي

طبقة 4000- درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري؛ شامل دو گروه و 10 رديف درآمدي
طبقة 5000- كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي؛ شامل يك گروه و 5 رديف درآمدي

طبقة 6000- اعانات و هدايا و دارايي ها؛ شامل سه گروه و 17 رديف درآمدي
طبقة 7000- ساير منابع تأمين اعتبار؛ شامل چهار گروه و 16 رديف درآمد

3. طبقه بندي هزينه ها و ساير پرداخت ها
هر چند در س��ال هاي اخير طبقه بندي هزينه ها در س��ازمان هاي دولتي تغيير يافته، اما هزينه هاي شهرداري هاي ايران كماكان 
به چهار فصل و 20 ماده به شرح زير تقسيم گرديده كه هر فصل شامل چند ماده و هر ماده مشتمل بر چند جزء است. شماره هاي 
قراردادي هزينه ها چهاررقمي اس��ت كه رقم اول س��مت چپ نشان دهندة شمارة فصل و رقم دوم و سوم نشان دهندة شمارة ماده و 

رقم چهارم )اولين رقم سمت راست( شمارة جزء از ماده و فصل مربوطه مي باشد.
1000- فصل اول: هزينة پرسنلي

1010- مادة 1: حقوق و دستمزدها
1020- مادة 2: مزايا و كمك ها

2000- فصل دوم: هزينه هاي اداري
2030- مادة 3: هزينة سفر، مأموريت، حمل و نقل و ارتباطات

2040- مادة 4: اجاره و كرايه
2050- مادة 5: خدمات قراردادي اداري و جاري

2060- مادة 6 : سوخت، برق، آب
2070- مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني
2080- مادة 8: هزينه هاي پيش بيني نشده
3000- فصل سوم: هزينه هاي سرمايه اي

3090- مادة 9: مطالعه براي ايجاد ساختمان و تأسيسات
3100- مادة 10: خريد ساختمان، زمين، حقوق انتفاعي

3110- مادة 11: ساختمان
3120- مادة 12: ماشين آالت و تجهيزات عمده
3130- مادة 13: ساير كاالهاي مصرف نشدني

3140- مادة 14: خريد مصالح و لوازم ساختماني و تأسيساتي
3150- مادة 15: وام يا مشاركت در سرمايه، بخش خصوصي و عمومي
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4000- فصل چهارم: پرداخت هاي انتقالي
4160- مادة 16: كمك و اعانه و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي

4170- مادة 17: كمك و اعانه به بخش خصوصي
4180- مادة 18: بازپرداخت وام و پرداخت بهرة وام ها

4190- مادة 19: پرداخت هاي انتقالي به كاركنان
4200- مادة 20: ديون و تعهدات

4. طبقه بندي واحدها و سازمان هاي اجرايي شهرداري
در شهرداري هاي بزرگ و كالنشهرها يك فعاليت ممكن است توسط چند واحد سازماني تابعه انجام شود.

واحد سازماني در شهرداري به مناطق، نواحي، شعب، دفاتر، ادارات و ادارات كل اطالق مي شود كه عهده دار وظايف و برنامه هاي 
مختلف مي باشند.

صرف نظر از جزء و كل بودن و يا تابع و متبوع بودن، اينگونه سازمان ها و مناطق وابسته به شهرداري را مي توان يك واحد مالي 
مستقل تلقي نمود. امور مالي مناطق در شهرداري هاي بزرگ بايد به روش بودجه و حسابداري غيرمتمركز عمل كند و تفريغ بودجة 
ش��هرداري بايد با بودجه و صورتحس��اب هاي مالي مناطق تلفيق شود. در اين صورت بودجة مناطق با رعايت دستورالعمل مربوطه 
تهيه، تنظيم و پيشنهاد مي گردد و اتخاذ تصميم در مورد كيفيت، وظايف، برنامه ها، فعاليت ها و طرح ها در هر شهرداري به عنوان 
قالب بودجه كه مبناي تنظيم فرم هاي بودجه قرار مي گيرد، با توافق رؤساي واحدهاي سازمان ها و مناطق تابعة شهرداري، مسؤول 
تنظيم بودجه، تصويب شهردار و تأئيد شوراي شهر خواهد بود و نتايج تقسيمات مذكور بايد در بخشنامة داخلي بودجه كه هر سال 

بموقع با امضاي شهردار صادر و به واحدهاي سازماني و مناطق ارسال و ابالغ مي شود، منعكس گردد.
در مورد حسابداري مناطق در فصل مربوطه به تفصيل توضيح خواهيم داد.

5. طبقه بندي اقتصادي بودجه
بودجة ش��هرداري در واقع برنامه هاي ش��هرداري اس��ت كه به منظور تنظيم دخل و خرج عمومي شهري تهيه مي شود. دخل و 
خرج عمومي شهري براي رسيدن به اهداف شهرداري بر اساس وظيفه يا وظايف طبقه بندي مي گردد و در پي آن شهرداري براي 
ايفاي وظايف قانوني خود متحمل هزينه خواهد ش��د و براي تأمين هزينه ها نيز ناچار به كس��ب درآمد مي باشد. بنابراين، شهرداري 

بايد برنامه مالي خود را بر اساس سياست هاي مشخص، هماهنگ با سياست اقتصادي جامعه شهري پي ريزي و تنظيم نمايد.
آثار فيزيكي ناش��ي از اجراي بودجه عيني و مش��هود است، اما تأثيرات اقتصادي ناشي از اجرا در صورتي مشخص و محسوس 
خواه��د ب��ود كه آمار و اطالعات صحيح و قابل قبول به منظور تجزيه و تحليل آثار اقتصادي در اختيار كارشناس��ان امور اقتصادي 
ق��رار گي��رد و اين آمار و اطالعات از طريق طبقه بندي اقتصادي بودجه ش��هرداري ها ممكن مي گردد. طبقه بندي اقتصادي بودجه 
شهرداري ها مي تواند نقش آنها را در اقتصاد شهري به طور اعم و براي هر شهرداري به طور اخص مورد بررسي و تجزيه و تحليل 

قرار دهد.
ساير طبقه بندي هاي بودجه )شامل طبقه بندي عمليات، طبقه بندي هزينه، طبقه بندي سازمان هاي اجرايي( نتيجة اجراي بودجه 

را روشن مي سازد؛ در حالي كه طبقه بندي اقتصادي بودجه نتيجة اقتصادي بودجه را بيان مي كند.
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در طبقه بندي اقتصادي بايد هزينه هاي سرمايه اي از هزينه هاي جاري و نيز خريد كاال از خريد خدمات و پرداخت هاي اقتصادي 
شهرداري و يا دولت تفكيك شود.

ه��دف اصلي از طبقه بندي اقتصادي بودجه كس��ب اطالعات الزم از اوضاع اقتصادي در مح��دوده اجراي بودجه و ارائه آن به 
مقامات مس��ؤول جهت تصميم گيري اس��ت. اين طبقه بندي، نموداري از دريافت ها و پرداخت هاي طبقه بندي ش��دة شهرداري و يا 
دولت را در قالب اقتصادي در اختيار سازمان بودجه بندي قرار خواهد داد تا تأثير عمليات مالي بر اقتصاد شهري و يا اقتصاد عمومي 

را مشاهده كند.
طبقه بندي اقتصادي جنبه آماري دارد و ضرورتي براي درج دقيق ارقام آن مانند بودجه نيس��ت. مهم ترين مرجع در طبقه بندي 
اقتصادي ش��ناخت اجزاي تش��كيل دهندة حساب هاي آن است. همچنين بايد به خاطر داش��ت كه طبقه بندي اقتصادي فقط براي 
برنامه ريزي و تصميم گيري در س��طوح عالي سياس��ي مفيد اس��ت و كمكي به تهيه و تنظيم بودجه و اجراي آن در سطوح پايين تر 

نمي كند.
طبقه بندي حساب هاي زير براي رسيدن به منظورهاي فوق ضرورت دارد:

- حساب هاي سرمايه اي
- حساب هاي جاري

- حساب هاي مؤسسات بازرگاني
- ساير حساب ها
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1- تعاريف مختلف بودجه را با يكديگر مقايسه نموده و عناصر تشكيل دهنده و وجوه مشترك آنها را بيان نماييد.

2- انواع بودجه را نام ببريد و بودجة عمليات را شرح دهيد.

3- بودجة برنامه  اي را تعريف كنيد.

4- فعاليت در بودجة برنامه اي چيست؟ تفاوت آن را با طرح بيان نماييد.

5- بودجة مورد عمل شهرداري هاي ايران طبق قانون چه بودجه اي است؟

6- تعداد و اهميت انواع اصول متداول در بودجه را به ترتيب نام ببريد.

7- اصل ساليانه بودن بودجه را شرح دهيد.

8- دورة مالي بودجه چيست و تفاوت آن با دورة عمل بودجه در شهرداري چه مي باشد؟

9- در صورتي كه هزينه هاي تعهدشـده و پرداخت نشـده در طي دورة عمل بودجه پرداخت نگردد، نحوة پرداخت اينگونه 

هزينه ها چگونه است؟

10- به نظر شما بودجه در امور مالي مؤسسات دولتي و شهرداري چه نقشي دارد؟

11- سقف بودجه يعني چه و به چه منظور به كار برده مي شود؟

12- اصل جامعيت بودجه چيست و اين اصل با كدام مادة قانوني شهرداري ها و قانون اساسي كشور منطبق مي باشد؟

13- مراحل بودجه را بيان كنيد و مرحلة نظارت كنترل بودجه )تفريغ بودجه( را توضيح دهيد.

14- مرجع تصويب كنندة بودجه در شهرداري چه نهادي است؟

15- تاريخ تسليم و تاريخ تصويب بودجه طبق قانون شهرداري را ذكر كنيد.

16- طبقه بندي بودجه را نام برده و طبقه بندي عمليات را توضيح دهيد.

17- بودجة شهرداري آبادان داراي سه برنامه به شرح زير است:

- برنامة اداري و مالي

- برنامة نظافت و رفت و روب

- برنامة كشتارگاه

 در صورتي كه شـهرداري مذكور بودجة خود را در سـطح وظايف خدمات اداري و خدمات شـهري و عمران شهري تهيه و 

تنظيم نمايد، يك بودجة فرضي براي اين شهرداري تهيه و تنظيم و پيشنهاد كنيد.

18- در مورد كنترل اداري، كنترل پارلماني و كنترل قضايي به طور كامل توضيح دهيد. 

سؤاالت
 فصل دوم
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 -آشـنايي بـا اسـناد و دفاتـر مورد عمـل در واحـد مالي شـهرداري و طرز 

بكارگيري آنها

- شناسـايي و رديابـي اسـناد و مـدارك اداري كـه بـر اسـاس مقـررات و 

دستورالعمل هاي مالي و به منظور كنترل هاي داخلي تهيه شده اند، به عنوان 

اسناد مثبته در سيستم اطالعاتي حسابداري شهرداري ها

- آشـنايي با اسـناد و مداركي كه بر اسـاس اصول متداول و پذيرفته شـدة 

حسـابداري جهت ثبت و نگهداري حساب ها و كسب اطالعات الزم استفاده 

مي شوند و نحوة گردش عمليات و فعاليت هاي مالي

- تعريـف دفاتـر كل و روزنامـه و معيـن و نقـش آنهـا در سيسـتم اطالعاتي 

حسابداري شهرداري ها

- تعريـف سـرفصل هاي حسـاب هاي كل، معيـن و تفصيلـي بـا توجـه بـه 

سرفصل هاي مربوطه

- صورتحسـاب ها و گزارش هـاي مالي  اساسـي شـهرداري شـامل: صورت 

درآمد و هزينه، صورت تغييرات در مازاد، صورت ترازنامه، و صورت مقايسة 

درآمدهـا و هزينه هاي پيش بيني شـده با درآمدها و هزينه هاي قطعي شـده 

)تفريغ بودجه(

با مطالعة فصل 
سوم مطالب زير را 
خواهيد آموخت:
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اسناد و دفاتر مورد عمل در واحد مالي شهرداري ها در دو بخش اداري و مالي به شرح زير خالصه مي شود:
الف( اس��نادي كه به منظور رعايت كامل مقررات و به موجب قانون تهيه مي گردد و به عنوان اس��ناد مثبته در موقع تس��جيل 
اس��ناد قابل استناد است. اين اس��ناد عبارتند از: اجازة خرج )تشخيص(، تأمين اعتبار، برگ درخواست خريد، قبض انبار، حوالة انبار، 
صورتجلسة تحويل كاال و يا انجام خدمت، فاكتور فروشندة كاال يا انجام دهندة خدمت، ليست حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان، 
اس��تعالم بها، فيش بانكي، پيش آگهي، چك، حوالة وجه، درخواس��ت وجه از خزانة شهرداري، سند هزينة قطعي، احكام مأموريت، 

كارت كارگري، الشة اسناد پرداختي و به طور كلي هر سندي كه به موجب قانون و دستورالعمل هاي صادره قابل استناد باشد.
ب( اسناد و دفاتر حسابداري كه به منظور ثبت و طبقه بندي و تلخيص فعاليت ها در واحدهاي مالي شهرداري نگهداري مي شود 

و مورد عمل قرار خواهد گرفت شامل:
- برگة حسابداري
- دفتر صدور برگه

- دفتر روزنامه
- دفاتر معين

- تراز عمليات )تراز آزمايشي(
- صورتحساب ها يا گزارش هاي مالي )تفريغ بودجه(

برگة حسابداري
برگة حس��ابداري مبين جامع و مانع بودن يك فعاليت  مالي در يك مؤسس��ه اس��ت. برگة حسابداري طبق قانون چنين تعريف 

شده است:1

 1- آيين نامة نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر موضوع تبصرة 1 مادة 95 قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 1346/12/03 كه از تاريخ 67/12/28 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي 
رسيده است. 

فصل سوم 

اســنـاد و دفـاتـر مـورد عـمـل 
در حـسـابـداري شـهـرداري ها
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»برگه يا مدرك حس��اب يا س��ند حس��ابداري عبارت از نوش��ته اي اس��ت كه در آن يك يا چند مورد از عمليات مالي و پولي و 
محاس��باتي انجام ش��ده به حساب هايي كه حسب مورد بدهكار يا بس��تانكار گرديده، تجزيه مي شود و چنين مدركي پس از امضاي 
مرجع ذيصالح قابل ثبت در دفاتر معين و روزنامه و كل اس��ت.« اهميت اين فرم به مراتب بيش از س��اير امور مربوط به ثبت و 
نگاهداري حساب است و مسؤوليت تشخيص بدهكار حساب و بستانكار حساب كه در باالي برگه هاي حسابداري نوشته مي شود، 
با نظر رئيس حسابداري از وظايف مختص متصدي تنظيم برگه حسابداري مي باشد. در سيستم دفترداري دوبل براي شهرداري ها 
برگة حس��ابداري بدهكار و بس��تانكار قابل تفكيك بوده و به ترتيب با رنگ هاي س��فيد براي بدهكار و زرد براي بس��تانكار حساب 
مش��خص مي ش��ود و نويسندة برگه مجبور نيس��ت در هريك از برگ ها توضيح جداگانه بدهد و شرحي كه يك بار نوشته مي شود، 
ش��امل ارقام بدهكار و بس��تانكار هر دو بوده و به اين ترتيب در وقت صرفه جويي مي گردد. در سيس��تم ماشيني امروز همة اينها به 

وسيلة ماشين هاي حساب )كامپيوتر( انجام و سند هزينه و برگة حسابداري يكجا عمل مي شود:
برگة بدهكار را سند بدهكار و برگة بستانكار را سند بستانكار نيز مي گويند.

مشخصات برگة حسابداري
برگة حسابداري مورد عمل در سيستم حسابداري براي شهرداري ها داراي مشخصات زير است:

- نام شهرداري
- شمارة برگه
- تاريخ برگه

- بدهكار حساب براي سرفصل دفتر كل و عنوان حساب دفاتر معين
- بستانكار حساب براي سرفصل دفتر كل و عنوان حساب دفاتر معين

- شمارة رديف دفتر روزنامه
- شمارة دفتر معين

- امضاي تنظيم كنندة برگه
- امضاي رئيس حسابداري و يا رئيس واحد

يك برگة حسابداري هنگامي كامل مي شود كه نه تنها مشخصات فوق در آن تكميل شود، بلكه شرح كافي و مانع يك فعاليت 
مالي نيز در آن نوشته شده باشد.

در سند بدهكار، بدهكار حساب ... و در سند بستانكار، بستانكار حساب ... در يك مربع مستطيل قرار دارند.

شيوة تنظيم برگة حسابداري )صدور برگه(
صدور برگة حس��ابداري اس��اس كار دفترداري مترادف در شهرداري اس��ت. دقت در صحت تنظيم برگه ها بسيار اهميت دارد و 

هرگونه اشتباهي در تنظيم آنها موجب از هم پاشيدگي حساب ها خواهد شد.
هم��ان ط��ور كه قباًل نيز توضيح داده ش��د، اهميت اين فرم به مراتب بيش��تر از س��اير امور ثبت و نگهداري حساب هاس��ت و 
مسؤوليت تشخيص بدهكار حساب و بستانكار حساب كه در باالي برگه هاي حسابداري نوشته مي شود، از وظايف مختص متصدي 
تنظيم برگة حس��ابداري مي باش��د؛ بنابراين متصدي مربوطه تمام تخصص هاي حس��ابداري خود را روي اين فرم اعمال مي كند. 
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شهرداري هايي كه سيستم حسابداري تدوين شده دارند، از دفترچة ساخت حساب ها )كدئيگ( استفاده مي كنند.
مراحل تنظيم برگة حسابداري به شرح زير است:

1- تش��خيص حس��اب بدهكار و بس��تانكار كه ش��رح آن در بخش پاياني همين فصل به تفصيل بيان گرديده، از اهم وظايف 
متصدي تنظيم برگة حس��ابداري اس��ت. متصدي مربوطه پس از تجزيه و تحليل حساب و تشخيص بدهكار و بستانكار آن، نتيجة 
تش��خيص خود را در س��ند حسابداري منعكس مي كند؛ بدين معني كه داخل شكل مربع مستطيل بدهكار حساب و در زير بستانكار 

حساب مربوطه نوشته مي شود.
2- شرح اقالم: در برگة  محاسباتي ستوني تحت عنوان شرح در نظر گرفته شده كه در آن شرح اقالم پرداخت، دريافت يا كسور 

به صورتي كه به عنوان مثال در زير كالسه شده است، بايد نوشته شود.
الف( درآمد

دريافتي از مؤدي بابت عوارض پروانة كسب طبق اعالمية شمارة ..................... تاريخ .....................
ب( بابت سپردة پيمانكاران

دريافتي از آقاي .................. بابت سپردة حسن انجام كار .................... اعالمية شمارة .................. تاريخ ...................
پ( بابت واريز پيش پرداخت

دريافتي از آقاي .................. بابت پيش پرداخت شمارة .................. اعالمية شمارة .................. تاريخ ..................
ت( بابت پيش پرداخت

پرداخت��ي ب��ه آقاي .................. بابت خريد لوازم التحرير پيش پرداخت ش��مارة .................. طي چك ش��مارة .................. تاريخ 
..................

ث( بابت سند هزينة قطعي
پرداختي به آقاي .................. بابت هزينة سفر و فوق العادة انتقال سند شمارة .................. طي چك شمارة ..................

ج( بابت استرداد سپرده
پرداختي به آقاي .................. بابت استرداد سپردة شركت در مناقصه طي چك شمارة .................. تاريخ ..................

چ( دريافت سند هزينة قطعي از »تنخواه گردان پرداخت« به كارپرداز.
پرداختي به آقاي .................. بابت 25 فقره سند هزينه و تكميل تنخواه طي چك شمارة .................. تاريخ ..................

3- متصدي صدور برگه پس از ثبت اقالم دريافت يا پرداخت در س��تون مربوطه و نوش��تن جمع به حروف، آن را امضا مي كند 
و پس از امضا هاي مجاز براي صدور نزد متصدي دفتر صدور برگه ارسال مي دارد. شماره و تاريخ در مرحلة ثبت دفتر صدور برگه 

و روزنامه و معين تكميل مي شود.
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پشت نمره كردن برگه ها )بايگاني(
پشت نمره كردن برگه ها عبارت از مرتب و رديف كردن آنها به ترتيب شماره هايي است كه از روي دفتر صدور برگه صادر شده 

و پس از انجام اين عمل برگه ها بايد در كالسور هاي مخصوص بايگاني شود.

دفتر صدور برگه
دفتر صدور برگه دفتري است كه روزانه كلية برگه هاي حسابداري به ترتيب تنظيم در آن ثبت و شماره گذاري مي شود. شماره و 
تاريخ اين دفتر همان شماره و تاريخ برگه ها خواهد بود. در اين دفتر به هريك از برگه هاي بدهكار و بستانكار يك شماره اختصاص 
داده مي شود كه شماره ها در اول سال شروع مي شود و پشت سر هم تا پايان سال ادامه خواهد داشت؛ بنابراين در مدت يك سال 
هرگز دو برگة حسابداري با يك شماره وجود نخواهد داشت. در صورت بروز اشتباه و تكرار يك شماره در مقابل شمارة آخر كلمة 

تكرار يا مكرر گذاشته مي شود. اين شماره ها معرف تعداد برگه هاي صادره خواهد بود.
دفتر صدور برگه حاوي پنج س��تون اس��ت كه ستون اول به ش��مارة رديف اختصاص دارد، از ستون دوم براي ثبت تاريخ صدور 
برگه استفاده مي شود و در ستون سوم شرح، كه فقط سرفصل حساب دفتر كل و معين كه در باالي سند بدهكار و بستانكار داخل 

مربع مستطيل ثبت شده، نوشته مي شود.
ستون هاي چهارم و پنجم نيز به ثبت ارقام بدهكار و بستانكار برگه هاي حسابداري مربوط است. اين دفتر وسيله اي براي حصول 
اطمينان از ثبت ارقام بدهكار و بستانكار در دفتر روزنامه مي باشد و جمع هر كدام از اين دو ستون نه تنها بايد با يكديگر برابر باشد، 
بلكه با جمع ستون هاي مربوطه از دفتر روزنامه مطابقت داده مي شود و هرگونه اختالف بايستي همان روز پيدا و اصالح شود تا در 

پايان ماه موجبات آشفتگي و به هم ريختگي حساب ها را فراهم نكند.
در پايان هر هفته جمع ستون هاي بدهكار و بستانكار معين و به صفحة بعد منتقل مي شود. همچنين جمع ستون هاي بدهكار و 
بستانكار دفتر صدور برگه روزانه و يكجا با روزهاي قبل انجام مي شود و در پايان هر ماه اين جمع كه گردش بدهكار و بستانكار يك 
ماه را نشان مي دهد، به جمع ماه هاي قبل اضافه مي گردد، ولي از ابتداي ماه بعد مجدداً روزانه جمع زده مي شود. ماه دوم نيز جمع 
يكماهه بس��ته مي ش��ود كه باز بايد جمع ماه قبل در سطر بعد به آن اضافه گردد. متصدي صدور برگه پس از ثبت و شماره گذاري، 
برگه هاي حسابداري را از اسنادي كه مالك تنظيم برگة حسابداري بوده اند، جدا مي كند و شمارة برگة بدهكار در روي سند ضميمه 
ثبت و جداگانه بايگاني مي شود. نمونه اي از دفتر صدور برگه در صفحة بعد درج شده است. كلية دفاتر حسابداري بايد تميز و خوانا و 
بدون خط خوردگي نوشته شوند. تراشيدن، حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است 

و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن جايز نيست. به طور كلي، اعمال زير در دفترنويسي برابر قانون ممنوع مي باشد.
- قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و كل و بين سطور و حاشيه نوشتن آن

- تراشيدن و پاك كردن مندرجات دفتر روزنامه و كل
- گذاشتن جاي سفيد بيش از حد معمول در صفحة دفاتر روزنامه و يا كل و همچنين سفيد ماندن تمام يك يا چند صفحه از 

دفاتر روزنامه در اثناي عمليات 
- محو كردن مندرجات دفتر روزنامه يا كل با وسايل شيميايي و نظاير آن

- بستانكار شدن حساب هاي نقدي يا بانكي
- استفاده از دفاتر ناتمام سال هاي قبل و ثبت عمليات سال بعد در آنها.
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امور مالي بايد تمام دفاتر حسابداري را از تاريخ ختم هر سال، الاقل تا 10 سال نگهداري كند.
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         جمع
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دفتر روزنامه يا دفتر ثبت اوليه
بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم،1 دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كلية عمليات مالي و پولي خود 
را اعم از خريد، فروش، ديون و مطالبات، ظهرنويس��ي و هرگونه فعاليتي كه ايجاد دين يا طلب كند و نيز عمليات محاس��باتي را با 
تاريخ وقوع و همچنين ساير عمليات را كه طبق اصول حسابداري و عرف متداول دفترداري در پايان دورة مالي براي تنظيم حساب 

سود و زيان و تراز الزم است، بالاستثنا به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت كنند.
تعريفي كه قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين مادة 7 قانون تجارت از دفتر روزنامه نموده است، براي شهرداري ها كه از جمله 
مؤسسات غيرانتفاعي و فاقد سرمايه مي باشند نيز صادق است و مي توان گفت دفتر روزنامه دفتري است كه در آن كلية فعاليت هاي 
مالي در هر مؤسسه به ترتيب تاريخ وقوع و با توجه به جنبة بدهكار و بستانكار، ثبت و توضيح داده مي شود و هر چند وقت يكبار، 
كه به موجب قانون حداكثر تا پانزدهم ماه بعد تعيين شده است،  بايد به حساب ها و سرفصل هاي مربوطه در دفتر كل منتقل گردد. 
به اين ترتيب، كلية معامالت ش��هرداري بايد در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت ش��ود؛ ولي به موجب قانون تاريخ مندرج در 
مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره مالك قطعي تأخير تحرير شناخته نمي شود؛ زيرا ممكن است انجام و ختم معامله با توجه 
به ش��يوه و سيس��تم كار مؤسسه، تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا معامله آماده براي ثبت در دفتر روزنامه شود؛ بنابراين فاصلة 

بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن معامله براي ثبت در دفتر مزبور، تأخير ثبت تلقي نخواهد شد.
دفت��ر روزنامه انواع مختلفي دارد كه س��اده ترين و متداول ترين نوع آن دفتر روزنامه اي اس��ت ك��ه آن را دفتر روزنامه ايتاليايي 

مي نامند؛ به طوري كه در شكل صفحة بعد مالحظه مي شود، اين دفتر داراي شش ستون است كه به ترتيب عبارتند از:
شماره يا رديف، شمارة برگة حسابداري، شمارة دفتر كل، شرح، مبلغ جزء و باالخره، مبلغ كل كه به ستون بدهكار و بستانكار 

تقسيم مي گردد.
پس از اينكه كلية برگه ها در دفتر صدور برگه به ثبت رسيد و شماره و تاريخ دفتر مذكور بر روي آنها نوشته شد، ابتدا برگ هاي 
بس��تانكار و بدهكار از يكديگر جدا ش��ده و هر كدام نيز مجدداً به ترتيب سرفصل  حساب هاي دفتر كل از يكديگر جدا مي گردند و 

جداگانه در دفتر روزنامه  نوشته مي شوند.
در دفتر روزنامه به هر دس��ته يك ش��مارة رديف اختصاص داده مي شود. اين شماره از يك در اول سال شروع شده و پشت سر 

هم تا پايان سال ادامه مي يابد. اين شماره روي برگه هاي حسابداري مقابل – شمارة دفتر روزنامه نيز نوشته مي شود.
بنابراين، منظور از ش��مارة دفتر روزنامه كه بر روي برگه هاي حسابداري نوشته شده، شمارة رديف دفتر روزنامه است نه شمارة 
صفحة دفتر روزنامه. همچنين، در دفتر روزنامه بايد توضيح كافي و جامع نوش��ته ش��ود. مبلغ برگه  هاي حسابداري در رابطه با يك 

حساب اصلي در ستون جزء دفتر روزنامه نوشته خواهد شد و جمع آن در ستون بدهكار و بستانكار نوشته مي شود.
در صورتي كه حسابي فقط يك برگه داشته باشد، مبلغ آن برگه مستقيمًا در ستون بدهكار يا بستانكار نوشته مي شود و نيازي 
به نوشتن آن در ستون جزء نخواهد بود. اگر كلية برگه هاي مربوط به يك حساب اصلي، يا به اصطالح يك دسته، را نتوان در يك 
صفحه ثبت كرد، بقية برگه ها بايستي در صفحة بعد با شمارة رديف ما بعد قبلي ثبت گردند و قبل از عنوان حساب، كلمة »بقيه« 

قيد شود.
ستون جزء در دفتر روزنامه جمع زده نمي شود؛ با اين حال جمع كل اقالم جزء براي يك حساب اصلي جمع زده مي شود و در 
س��تون مبلغ بدهكار يا در صورت لزوم در س��تون مبلغ بستانكار ثبت مي گردد كه اين رقم در دفتر روزنامه به سرفصل هاي خود در 

 1- مادة 3آ يين نامة نحوة تنظيم و تحرير و نگهداري دفاتر موضوع تبصرة 1 مادة 95 قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 66/12/03 
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دفتر كل منتقل مي شود.
جمع در ستون بدهكار و بستانكار دفتر روزنامه نه تنها بايد با يكديگر برابر باشد، بلكه مي بايست با جمع ستون بدهكار و بستانكار 

در دفتر صدور برگه نيز برابري كند.
چنانچه در پايان روز اين دو دفتر با يكديگر برابري نكند، در نوشتن برگه هاي حسابداري اشتباهي رخ داده است كه بايد همان 

روز كشف و اصالح شود.
جمع ستون هاي بدهكار و بستانكار در دفتر روزنامه مانند دفتر صدور برگة روزانه ولي يكجا با روز قبل انجام مي شود. در پايان 

هر ماه اين جمع به جمع ماه هاي قبل اضافه شده و از ابتداي ماه بعد مجددا روزانه جمع زده مي شود.
به طور خالصه مي توان گفت، دفتر روزنامه دفتري است كه فعاليت هاي مقدماتي در آن ثبت و به طور مناسبي براي وارد كردن 

در دفتر كل طبقه بندي مي گردد.
در باالي صفحة دفتر روزنامه عالوه بر ذكر عنوان دفتر روزنامه، تاريخ و نام شهرداري كه دفتر متعلق به آن است، چاپ شده 
و ش��مارة صفحات نيز نوش��ته مي شود. اين دفتر و دفتر صدور برگه و نحوة صدور برگه كه به ترتيب صادر مي گردد، فقط به جهت 

محكم كاري و محافظه كاري در ثبت وقايع است و به تنهائي رفع نياز نمي كند.
دفاتر روزنامه به صورت دوس��توني و چندس��توني هم وجود دارد كه به دفتر مش��ترك روزنامه و كل معروف اس��ت و بعضي از 
س��تون هاي آن به ثبت اقالمي اختصاص مي يابد كه حجم عمليات آن زياد باش��د؛ مثال اگر جمع عمليات روزانة حساب بانك زياد 
باشد، براي اينكه اقالم مربوط به بانك جداگانه در دفتر كل تكرار نشود، يك ستون از دفتر روزنامه كه خود آن ستون طرف بدهكار 
و بستانكار دارد، به بانك اختصاص داده و تمام اقالم مربوط به بانك در آن ستون عمل مي شود و بعد جمع آن در آخر روز يا آخر 
هفته كاًل به حساب دفتر كل منتقل مي گردد؛ به اين ترتيب از انتقال تك تك اقالم به دفتر كل خودداري مي شود. چون از اين دفتر 

مي توان براي درآمد شهرداري ها استفاده نمود، در موقع مناسب توضيح بيشتري در اين باره داده خواهد شد.
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دفتر كل
دفتر كل دفتري است كه به حساب هاي اصلي اختصاص داشته و كلية حساب ها در اين دفتر تحت سرفصل هاي معيني متمركز 

مي شود.
به موجب قانون،1 »دفتر كل، دفتري اس��ت كه كلية عمليات ثبت ش��ده در دفتر يا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل يا كدگذاري 

حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود«.
تقسيم بندي صفحات دفتر كل بايد با توجه به احتياجات شهرداري صورت بگيرد. اين تقسيم بندي قبل از شروع سال انجام شده 

و فهرست آن در ابتداي دفتر منعكس مي شود تا راهنماي مراجعه كنندگان باشد.
انواع سرفصل هاي مورد استفاده در دفتر كل شهرداري به سه گروه قابل تفكيك است: 

گروه اول: حس��اب هاي دائمي يا حقيقي كه ماندة آنها از يك دورة مالي به دوره هاي ديگر انتقال داده مي ش��ود؛ شامل: حساب 
صندوق، تنخواه گردان، بانك، اس��ناد دريافتني، بدهكاران، موجودي انبار، پيش پرداخت ها، حساب هاي انتظامي، زمين و ساختمان، 
وسايط نقليه، تأسيسات و ماشين آالت، اثاثية اداري، وام دريافتني، وام پرداختني، اسناد پرداختني، بستانكاران، پيش دريافت ها، سپردة 

اشخاص، اوراق قرضه، وديعه ها و سپرده هاي پرداختني.
گروه دوم: حس��اب هاي موقت يا اس��مي كه در يك دورة مالي به وجود آمده و در پايان همان دوره به حس��اب خالصه حساب 
درآمد و هزينه بسته مي شود و ماندة اينگونه حساب ها به سال بعد نقل نخواهند شد؛ مانند حساب هزينه هاي انجام شده و درآمدهاي 

وصول شده در يك دورة مالي در شهرداري ها.
گروه س��وم: حس��اب هاي بودجه اي يا حس��اب  هاي اعتباري كه با ابالغ بودجه در دفتر كل ثبت و با تفريغ بودجه از طريق دفتر 
روزنامه در پايان دوره مالي بسته شده و به سال بعد منتقل نمي شوند. گردش بدهكار و بستانكار اين گونه حساب ها مقايسه اي است 
بين بودجه و اعتبارات مصوب با هزينه و يا درآمدهاي قطعي ش��ده. س��رفصل هاي اينگونه حساب ها، يعني حساب هاي بودجه اي يا 

اعتباري، عبارتند از: »حساب اعتبار برنامه ها«، »حساب اعتبار تخصيصي«، »حساب بودجه مصوب«.
با توجه به فعاليت هاي گوناگون در ش��هرداري، همان طوري كه در بخش سيس��تم حسابداري شهرداري ها آمده، ممكن است 
سرفصل حساب ها در شهرداري هاي مختلف، متفاوت بوده و بنابراين تعداد حساب هاي دفتر كل در يك شهرداري بيش از شهرداري 

ديگر باشد.
چون كلية عمليات دفترداري دوبل بايستي روزانه انجام شود، بنابراين تاريخ دفتر كل با تاريخ دفتر روزنامه و دفتر صدور برگه 

يكسان خواهد بود.
در س��تون ش��مارة دفتر روزنامه، شمارة رديف دفتر روزنامه نوشته مي شود. شمارة صفحة مربوطه در دفتر كل نيز مقابل شمارة 

رديف دفتر روزنامه در ستون صفحة كل دفتر روزنامه نوشته مي شود.
در س��تون ش��رح دفتر كل تنها جمله »به شرح دفتر روزنامه« كافي است. ارقامي كه در ستون جزء دفتر روزنامه نوشته شده به 
هيچ  وجه در دفتر كل نوش��ته نخواهد ش��د و ارقامي كه در ستون مبلغ )بدهكار و بستانكار( دفتر كل نوشته مي شود، بايد بالفاصله 
با آخرين رقم همان س��تون در قس��مت »مانده« جمع و يا از آخرين رقم س��تون ديگر كسر شود تا به هر حال آخرين رقم قسمت 
»مانده« نتيجة نهايي آن حساب بخصوص به دست آيد. برابر شكل صفحه بعد، دفتر كل مورد استفاده در شهرداري ها داراي هشت 
ستون مي باشد: ستون شمارة رديف براي ثبت شمارة فعاليت هاي مالي، ستون تاريخ كه به دو ستون جداگانه براي تاريخ روز و ماه 

 1- مادة 4، آيين نامة نحوة تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر، موضوع تبصرة 1 مادة 95 قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 66/12/3 
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تقس��يم مي گردد، س��تون شماره صفحة دفتر روزنامه، ستون شرح كه در آن توضيح اجمالي و كوتاهي از روي برگه محاسباتي داده 
 ش��ده و يا فقط به ذكر »به ش��رح دفتر روزنامه« اكتفا مي شود، ستون بدهكار، ستون بستانكار كه به ثبت اقالم بدهكار و بستانكار 

مربوط است و باالخره ستون 7 و 8 كه ماندة بدهكار يا بستانكار حساب در آن درج مي گردد.
معمواًل، دفتر كل از روي دفتر روزنامه نوش��ته مي ش��ود؛ ولي در مواردي كه براي حسابي دفتر معين نگهداري نشود، دفتر كل 
مس��تقيماً از روي برگه هاي حس��ابداري نوشته مي شود. در اين موارد مقابل شمارة دفتر معين كه پايين برگه هاي حسابداري نوشته 

شده است، شماره صفحة دفتر كل نوشته خواهد شد.
در دفتر كل براي هر سرفصل، حساب جداگانه اي باز مي شود. در ستون تاريخ در دفتر كل بايستي تاريخ ثبت دفتر روزنامه كه 

همان تاريخ برگه ها مي باشد، نوشته شود.
هريك از حس��اب هاي دفتر كل را حس��اب اصل و يا حس��اب كنترل مي نامند و به حساب هاي دفاتر معين كه در قالب حساب 

اصلي نگهداري مي شوند، حساب هاي فرعي يا حساب دفتر معين گفته مي شود.
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موازنة حساب هاي دفتر كل
دفتر كل در آخر هر ماه جمع بسته مي شود. براي اين كار ابتدا جمع گردش بدهكار و جمع گردش بستانكار و ماندة آن تعيين 
 ش��ده و در س��طر بعد به جمع ماه هاي قبل افزوده مي گردد و بدين ترتيب، جمع كل بدهكار و بس��تانكار كه آن را گردش بدهكار و 

گردش بستانكار نيز مي گويند، به دست مي آيد.
حال، در آخر هر ماه اگر جمع بدهكار تمام س��رفصل ها را روي هم بريزيم، با جمع بس��تانكار همة سرفصل ها برابر است و اين 
حاصل جمع بايد با جمع آخر ماه در دفتر روزنامه و همچنين با حاصل جمع دفتر صدور برگه برابر باشد؛ در غير اين صورت اشتباهي 
رخ داده اس��ت كه بايس��تي آن را جس��تجو كرد. به همين دليل، اين جمع را در آخر ماه ابتدا با مداد انجام مي دهند تا چنانچه اشتباه 

باشد، پس از ثبت اقالم اشتباه، حساب تصحيح و با جوهر به شرح زير موازنه شود:

ماندة بستانكارماندة بدهكارگزارش بستانكارگزارش بدهكار

××××××جمع عمليات ماه جاري

××××××جمع عمليات ماه هاي گذشته

×××××××××جمع كل عمليات

×××مانده نقل از ماه قبل

دفتر معين
دفتر معين دفتري است كه حساب هاي فرعي هر كدام جداگانه در آن نوشته مي شود. معمواًل براي هر حساب اصلي دفتر كل 
يك دفتر معين نگهداري مي ش��ود و اين دفتر ش��امل حساب هاي فرعي مربوط به آن حساب اصلي خواهد بود و كلية فعاليت هاي 

يك شهرداري در اين دفتر ثبت مي شود.
قانون، دفتر معين را چنين تعريف مي كند1: »دفتر معين دفتري اس��ت كه براي تفكيك و مجزا س��اختن هريك از حساب هاي 

دفتر كل بر حسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب در حكم دفاتر معين است.«
به عنوان مثال، در دفتر كل يك حساب درآمد نگهداري مي شود و نتيجتًا جمع مانده و انواع مختلف منابع درآمدها بايد با ماندة 

حساب درآمد در دفتر كل مطابقت كند. 
نگهداري دفاتر معين بستگي كامل به احتياجات شهرداري دارد و در صورتي كه اقالم مربوط به يك حساب اصل متعدد نباشد 
و يا حساب هاي فرعي نداشته باشد، نيازي به نگهداري دفتر معين نخواهد بود؛ مانند: »حساب خالصه درآمد و هزينه« و غيره. دفتر 
معين برابر شكل صفحه بعد مي باشد. اين دفاتر از روي برگه هاي حسابداري نوشته مي شوند و شماره صفحة مربوط به هر حساب 
فرعي نيز روي برگه در قسمت »شمارة دفتر معين« درج مي گردد تا معلوم شود كه برگه هاي حسابداري در دفتر معين نوشته شده 
است. تقسيم صفحات دفاتر معين به حساب هاي فرعي، بستگي كامل به احتياجات شهرداري دارد و هر شهرداري بايد قبل از آغاز 
سال، دفاتر جديد را با توجه به تجربيات گذشته تقسيم بندي و فهرست آن را در ابتداي دفتر منعكس كند تا راهنماي مراجعه كنندگان 
به دفتر و حس��اب ها باش��د. اينگونه حساب ها بايد به طور صحيح و به جاي خود نگهداري شوند و تمام اين تشريفات و ساير دفاتر 

 1- مادة 7، آيين نامة نحوة تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر، موضوع تبصرة 1 مادة 95 قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 66/12/03 
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و اوراق براي صحت ثبت اينگونه حساب هاس��ت. به عبارت ديگر، س��اير حس��اب ها و دفاتر در خدمت اين نوع حساب ها مي باشد و 
نگهداري اين حساب ها هدف عمدة حسابدار است و ساير حساب هاي دفاتر ديگر وسيله محسوب مي شوند، نه هدف.

دفترداري دوبل در شهرداري ها براي تهيه، تنظيم، پيشنهاد، تصويب و اجراي بودجه و نيز كنترل و نظارت بر اجراي آن نقش 
بسزايي دارد.

 وزارت كشور
شهرداري سنندج
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  دفات��ر معي��ن هزينه ها و درآمدها در تأمين اين منظور كمك مؤثري خواهد بود و باي��د در ثبت اقالم هزينه و درآمد در دفاتر 
مذكور مراقب الزم به عمل آيد تا اطالعات مفيدي از آنها به دست آيد.

نحوة ثبت ارقام در اين دفاتر بدين شرح خواهد بود كه ابتدا در ستون تاريخ دفتر معين همان تاريخ روي برگه هاي حسابداري 
نوشته مي شود و در ستون شرح دفتر معين كافي است شرح برگه هاي محاسباتي نوشته شود. مبلغ هر برگة بدهكار در ستون بدهكار 

و مبلغ هر برگة بستانكار در ستون بستانكار نوشته شده و بالفاصله با رقم ماندة قبلي جمع و يا از آن كسر مي شود.
بدين ترتيب، آخرين رقمي كه در س��تون بدهكار يا بس��تانكار قسمت »مانده« مش��اهده مي شود، بايد نتيجة نهايي آن حساب 
بخصوص باشد. در دفتر معين يك ستون به شماره رديف دفتر روزنامه اختصاص دارد كه با استفاده از برگه هاي محاسباتي شمارة 

مورد نظر در اين ستون درج مي گردد.

مشخصات دفتر معين
مشخصات دفتر معين به شرح زير است:

ستون شماره رديف: در اين ستون تعداد برگه هاي مربوط به هر حساب فرعي به ترتيب ثبت و شماره گذاري مي شود.
ستون تاريخ: در اين ستون تاريخ و نوع فعاليت  مالي از برگة حسابداري نقل و ثبت مي شود.

ستون شمارة برگة حسابداري: در اين ستون شمارة برگة حسابداري استخراج و ثبت مي گردد.
س��تون ش��رح: در اين س��تون توضيح مختصري در مورد دريافت يا پرداخت داده مي شود و باالخره ستون بدهكار و بستانكار و 

ماندة بدهكار و بستانكار آنها اختصاص به ثبت اقالم بدهكار و بستانكار و ماندة هر حساب دارد.

تراز عمليات دفتر كل يا تراز آزمايشي
تراز عمليات يا تراز آزمايش��ي فهرس��تي از مانده هاي بدهكار و بستانكار حساب هاي دفتر كل است كه بايد حداقل در پايان هر 

ماه از دفتر كل استخراج و تنظيم شود.
در حس��ابداري و دفترداري دوبل هر مبلغي كه در بدهكار يك يا چند حس��اب منظور گردد، به همان مبلغ يك يا چند حس��اب 
ديگر در مقابل بستانكار خواهد شد. بنابراين چنانچه در يك زمان ماندة بدهكار دفتر كل جمع بندي شود، علي االصول  بايد با جمع 
مانده هاي بس��تانكار برابري كند؛ در غير اين صورت به طور حتم در ثبت يا نقل يا جمع معامالت اش��تباهي رخ داده اس��ت كه  بايد 

كشف و اصالح گردد. 
در آخر هر ماه ابتدا بايد از صحت ثبت اقالم در دفاتر اطمينان حاصل نمود. براي اين منظور ستون هاي بدهكار و بستانكار كلية 
حس��اب هاي دفتر كل جمع بسته مي ش��ود و ماندة حساب هاي دفتر كل مشخص مي گردد و جمع ستون هاي بدهكار و بستانكار و 
ماندة حساب هاي ماه جاري هريك در سرفصل هاي دفتر كل در تراز عمليات مطابق شكل صفحه بعد منتقل و موازنه داده خواهد 

شد.
همان طور كه اگر جمع دفتر روزنامه در پايان روز با جمع دفتر صدور برگه برابري نكند بايد همان روز اشتباه را پيدا كرد و اصالح 
نمود، اگر تراز عمليات دفتر كل نيز صحيح نباش��د بايد همان موقع و قبل از آنكه برگه هاي ماه جديد در دفاتر نوش��ته شود، اشتباه 
را پيدا و اصالح كرد. بديهي است هرگونه اشتباهي اثر دوجانبه خواهد داشت و بايد با صدور برگه هاي اصالحي بدهكار و بستانكار 
رفع اش��تباه ش��ود. هرگاه ستون هاي بدهكار و بستانكار تراز عمليات دفتر كل مساوي نباشد، بدون شك در يكي از مراحل عمليات 
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دفترداري اش��تباهي رخ داده اس��ت كه بايد به نحو ممكن كشف و برطرف گردد. از طرفي بايد توجه داشت كه تساوي ستون هاي 
بدهكار و بستانكار تراز عمليات دفتر كل نيز دليل صحت عمل حسابداري نيست؛ زيرا از قلم  افتادن كامل، اشتباهات اصولي، بدهكار 
و بستانكار كردن يك حساب به جاري حساب ديگر، عدم انتقال يك فعاليت مالي از دفتر روزنامه به دفتر كل، ثبت يك معامله به 
مقدار كمتر يا بيشتر از مقدار واقعي در دفتر روزنامه و انتقال آن به حساب هاي دفتر كل و اين قبيل اشتباهات احتمالي، هيچ كدام 

تاثيري در موازنة اقالم تراز عمليات دفتر كل ايجاد نخواهد كرد.
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تراز عمليات يا تراز آزمايشي دفاتر معين
همان طور كه قباًل اشاره شد دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزا ساختن هريك از حساب هاي دفتر كل بر حسب 

مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگاهداري شود.
حساب دفتر كل را حساب اصلي و حساب كنترل و حساب هاي دفتر معين را حساب هاي فرعي آن حساب مي نامند. حساب هاي 
فرعي تابع حس��اب اصلي مربوط به خود مي باش��ند و در صورت افزايش و يا كاهش ماندة حساب اصلي، مانده يا مانده هاي حساب 
فرعي نيز به همين ميزان كاهش يا افزايش خواهد داش��ت؛ لذا ماندة يك حس��اب اصلي دفتر كل همواره مس��اوي جمع جبري 

مانده هاي حساب فرعي مي باشد.
تراز عمليات دفتر معين از لحاظ فرم و شكل و طرز تهيه مانند تراز عمليات دفتر كل مي باشد؛ با اين تفاوت كه در تراز عمليات 
دفتر كل تمامي فعاليت هاي مالي شهرداري منعكس است، در صورتي كه تراز عمليات دفتر معين فقط شامل حساب هاي فرعي از 

يك حساب اصلي دفتر كل مي باشد.

شيوة تنظيم تراز عمليات دفتر كل و معين
براي اس��تخراج تراز عمليات يا تراز آزمايش��ي دفتر كل ابتدا حس��اب هاي دفتر كل موازنه داده  شده، سپس تمامي حساب هاي 
دفتر كل، تحت س��رفصل هاي عنوان ش��ده در ستون مربوطه درج و تعداد آن در ستون رديف به ترتيب شماره گذاري مي شود، آنگاه 
گردش بدهكار و بس��تانكار عمليات ماه هاي قبل و ماه جاري به اولين و دومين س��تون دوتايي تراز عمليات نقل داده خواهد شد و 

بدين ترتيب جمع كل عمليات و ماندة هر حساب مشخص و در مقابل آن ثبت مي گردد.
جمع ستون هاي تراز عمليات بايد دوبه دو با هم مساوي و با جمع دفتر روزنامه مطابقت داشته باشد.

ش��يوة تنظيم تراز آزمايش��ي يا عملي��ات دفتر معين نيز عيناً به ترتيب فوق مي باش��د؛ منتها در تراز عملي��ات دفتر معين جمع 
س��تون هايي كه دو به دو با هم مس��اوي مي ش��وند، به جاي دفتر روزنامه  بايد با هريك از رديف هاي تراز عمليات دفتر كل مطابقت 

داشته و برابري كنند.
عالوه بر دفاتر معين، شهرداري ها مي توانند از دفاتر معين تفصيلي با استفاده از نرم افزار با قابليت باال استفاده نمايند.

تشخيص حساب
در دفترداري دوبل فعاليت هاي مالي و عمليات پولي و همچنين عملياتي كه داراي ارزش پولي مي باش��ند، دوبار در دفاتر عمل 
مي ش��وند؛ يك بار به عنوان بدهكار حس��اب و يك بار به عنوان بستانكار حساب. تشخيص دو عامل بدهكار و بستانكار از يكديگر 
مهم ترين نكته در دفترداري دوبل1 است و در حقيقت پايه و اساس اصول حسابداري را تشكيل مي دهد. تشخيص صحيح اين دو 
عامل از يكديگر عملي نيست، مگر با ممارست و دقت و توجه در ماهيت حساب ها از لحاظ درآمد و هزينه، دارايي، بدهي و سرمايه. 

تشخيص عوامل دوگانة بدهكار و بستانكار به دو طريق امكان پذير است:

1. افزايش و كاهش حساب در اثر يك فعاليت مالي2
اين روش زماني اعمال مي گردد كه حسابدار نسبت به ماهيت حساب هاي مورد عمل خود آگاهي كامل داشته باشد؛ لذا در اين 

1 -book. Keeping 
 2- فعاليت مالي به فعاليتي گفته مي شود كه باعث تغيير در يكي از اقالم ترازنامه گردد. 
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رابطه نخس��ت صورتحساب هاي مالي شامل: صورت عملكرد و س��ود زيان و ترازنامه )بيالن( را به منظور شناخت انواع درآمدها و 
هزينه ها و دارايي ها و بدهي و سرمايه به دقت مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد داد و پس از كسب اطالعات كافي از محتويات و 
طبقه بندي حساب ها، با استفاده از ضوابط هشت گانه زير بدهكار و بستانكار حساب را تشخيص داده و در دفاتر مالي ثبت مي كند:

- بدهكار مي گردد حساب هزينه ها در اثر افزايش 
- بستانكار مي گردد حساب هزينه ها در اثر كاهش

 - بستانكار مي گردد حساب درآمد ها در اثر افزايش 
- بدهكار مي گردد حساب درآمدها در اثر كاهش

- بدهكار مي گردد حساب دارايي ها در اثر افزايش
- بستانكار مي گردد حساب دارايي ها در اثر كاهش

- بستانكار مي گردد حساب بدهي ها و سرمايه در اثر افزايش
- بدهكار مي گردد حساب بدهي ها و سرمايه در اثر كاهش

در هر حال، رابطة زير كه به معادلة حسابداري معروف است،  بايد همواره برقرار باشد.
سرمايه + بدهي ها = دارايي ها

انواع درآمدها و هزينه ها در يك مؤسسة دولتي و شهرداري ها در سند بودجه مصوب و در قالب وظايف و برنامه ها و فعاليت ها و 
مواد هزينه تعيين گرديده و دارايي ها و بدهي ها شامل حساب صندوق و بانك، بدهكاران و بستانكاران، اسناد دريافتني و پرداختني، 
س��رمايه گذاري در س��اير مؤسسات، تنخواه گردان دريافتني و پرداختني، اوراق قرضه، سپرده و ودايع دريافتني و پرداختني و به طور 
كلي س��اير حس��اب هاي دائمي تحت عناوين حساب حقيقي و دائمي و حس��اب هاي اعتباري قابل تشخيص است. در شهرداري ها 

معادلة حسابداري به شكل زير برقرار مي گردد:
مازاد + بدهي ها = دارايي ها

 براي روشن شدن مطلب به ذكر مثالي مي پردازيم:
فرض كنيد مبلغ 450/000 ريال بابت تعمير اتومبيل ش��هرداري با تنظيم س��ند و صدور چك از محل موجودي بانك در وجه 

تعميرگاه آزادي پرداخت شده است. براي تشخيص دو عامل بدهكار و بستانكار:
ابتدا بايد ماهيت حس��اب بانك و حس��اب تعمير وس��ايط نقليه در طبقه بندي پنج گانة درآمد،  هزينه، دارايي، بدهي و مازاد مورد 
شناسايي قرار گيرد؛ سپس بايد ديد در اثر اين فعاليت مالي حساب بانك كه يك حساب دارايي است و حساب تعمير وسايط نقليه 

كه هزينه تلقي مي گردد، كاهش داشته يا افزايش.
اينك با شناخت از ماهيت حساب ها و با توجه به افزايش و كاهشي كه به وجود آمده است، خواهيم گفت:

بستانكار مي گردد حساب بانك در اثر كاهش و بدهكار مي گردد حساب هزينة تعمير وسايط نقليه در اثر افزايش.

2. منتفع شدن حسابي به وسيلة حساب ديگر در اثر يك فعاليت مالي
- بدهكار مي كنيم حساب گيرندة انتفاع را
- بستانكار مي كنيم حساب دهندة انتقاع را

در اين روش براي تشخيص حساب بدهكار و بستانكار بايد همواره دوضابطة فوق مورد توجه قرار گيرد. با كمي دقت مالحظه 
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خواهد ش��د كه كلمات »بدهكار« و »بس��تانكار« در اصطالح حسابداري چيزي جز آنچه در اصطالح عادي متداول است، نخواهد 
بود. در اصطالح معمولي بدهكار به شخص و يا مؤسسه اي گفته مي شود كه پول يا جنسي و يا انتفاعي را به طور نسيه خريداري 
كرده )گيرندة انتفاع( و در آينده ملزم به پرداخت وجه آن باش��د و بس��تانكار )دهندة انتفاع( به شخص يا مؤسسه اي اطالق مي گردد 

كه همان پول يا جنس و يا انتفاع را به طور نسيه فروخته باشد.
در اصطالح حسابداري هر )حسابي( كه انتفاعي بدهد، بستانكار است و هر حسابي كه اين انتفاع را بگيرد، بدهكار خواهد بود؛ 

اعم از اينكه اين انتفاع نقدي و يا غيرنقدي باشد.
 فرض  كنيد آقاي سعيدي، كارمند شهرداري، مبلغ 2/000 ريال به عنوان مساعدة حقوق از صندوق شهرداري دريافت مي كند. 
در اين صورت در اصطالح عادي آقاي سعيدي 2/000 ريال به صندوق شهرداري بدهكار و صندوق شهرداري 2/000 ريال از آقاي 
سعيدي كارمند بستانكار است؛ اما از نظر حسابداري )حساب( آقاي سعيدي 2/000 ريال بدهكار )گيرندة انتفاع( و حساب صندوق 
شهرداري 2/000 ريال بستانكار )دهندة انتفاع( مي گردد. عكس قضيه نيز صادق است؛ يعني وقتي مبلغ فوق به وسيلة آقاي سعيدي 
به صندوق ش��هرداري مس��ترد گردد، حس��اب صندوق )گيرندة انتفاع( به مبلغ 2/000 ريال بدهكار و حساب آقاي سعيدي )دهندة 

انتفاع( به مبلغ 2/000 ريال بستانكار مي شود.
به طور خالصه، در دفترداري هر حس��اب ممكن اس��ت بر اثر يك معامله بدهكار و بر اثر يك معاملة ديگر بستانكار شود؛ مثاًل 
اگر پولي دريافت شود، حساب پول نقد )حساب صندوق( بدهكار و هر وقت پولي پرداخت گردد، حساب صندوق بستانكار مي شود؛ 
بنابراين با دريافت پول، موجودي صندوق افزايش مي يابد و با پرداخت پول موجودي كم مي شود. اين دو معامله را مي توان با جمع و 
تفريق نشان داد، ولي در دفترداري، به جاي جمع و تفريق اين دو عمل را دو طرف حسابي كه به شكل T مي باشد، نشان مي دهند 

كه يك طرف حساب را »طرف بدهكار« و طرف ديگر را »طرف بستانكار« مي نامند.
معمواًل حسابداران طرف راست حساب را »بدهكار« و طرف چپ را »بستانكار« قرار مي دهند؛ ولي در كشورهاي ديگر عكس 

اين ترتيب متداول است.

صورتحساب هاي مالي اساسي يا گزارشگري مالي )تفريغ بودجه(
يكي از مهم ترين و اساس��ي ترين مراحل حس��ابداري، تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي اس��ت كه در پايان دورة مالي به وسيلة 
واحد حسابداري تهيه و جهت آگاهي مديران و عامة مردم از چگونگي فعاليت هاي انجام شده در شهرداري به موجب قانون منتشر 

مي گردد.
ش��يوة تهيه و تنظيم اينگونه صورتحس��اب ها و همچنين انواع آن شامل: صورت ترازنامه، صورت درآمد و هزينه، صورت تغيير 
مازاد، صورت مقايس��ة درآمدها و هزينه هاي پيش بيني شده با درآمدها و هزينه هاي قطعي شده و نيز چگونگي طبقه بندي حساب ها 

در فرم مربوطه به تفصيل و با ذكر مثال عددي در فصل آتي بيان خواهد شد.
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1- اسناد و دفتر مورد عمل در حسابداري شهرداري به چند گروه تقسيم شده است؟
2- اسنادي كه به منظور رعايت كامل مقررات و قوانين مالي بايد در واحد حسابداري نگهداري شوند، كدامند؟

3- اسناد و دفاتر مورد عمل براي حسابداري شهرداري ها را نام ببريد و كاربرد هر يك را شرح دهيد.
4- برگة حسابداري را تعريف كرده، مشخصات آن را نام ببريد و بگوييد اين برگه چه موقع كامل مي شود؟

5- برابر قانون، در دفترنويسي چه نكاتي بايد رعايت شود تا دفاتر از لحاظ قانوني رد نشوند؟
6- دفتر روزنامه را بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم تعريف كنيد.

7- به موجب قانون آيا تاريخ مندرج در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره مالك قطعي تأخير تحرير شناخته مي شود؟
8- تفاوت حس��اب هاي دائمي و حس��اب هاي موقت و حس��اب هاي بودجه اي را شرح داده در هر مورد پنج نمونه به عنوان مثال 

نام ببريد.
9- دفتر كل را تعريف كنيد و مشخصات آن را شرح دهيد.

10- دفتر معين را تعريف كرده و بگوييد اين دفتر چه نقشي در تهيه و تنظيم بودجه دارد؟
11- دفتر معين چگونه ثبت مي شود؟ شرح دهيد.

12- دفاتر معين كه معمواًل در يك شهرداري نگهداري مي شوند، چه دفاتري هستند؟ 
13- مشخصات دفتر معين چيست؟

14- تراز عمليات يا تراز آزمايشي را تعريف كرده يك تراز فرضي تنظيم نماييد.
15- حساب هاي اصلي و حساب هاي فرعي چه حساب هايي هستند؟

16- بدهكار و بس��تانكار عمليات زير را تش��خيص داده و با مش��خص نمودن ماهيت حس��اب ها علت بدهكار و بستانكار شدن 
حساب ها را در جدول داده شده به دو طريق درج كنيد:

سؤاالت
 فصل سوم
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5/000 ريال خريد نوشت افزار و پرداخت وجه آن از بانك     65/09/01
4/1500 ريال پرداخت بهاي آب و برق از صندوق       65/09/05
6/600 ريال پرداخت آبونمان تلفن از محل تنخواه گردان      65/09/07

55/000 ريال دريافت عوارض و واريز وجه آن به حساب بانك      65/09/09
12/000 ريال دريافت سپرده و واريز آن به حساب بانك مربوطه    65/09/15
6/000 ريال پرداخت فوق العاده مأموريت از محل صندوق     65/09/20
6/600 ريال رد تنخواه به كارپرداز از بانك      65/09/25

35/000 ريال پرداخت مساعده به آقاي محمدي كارمند     65/09/29
44/000 ريال پرداخت حقوق كاركنان از حساب بانك      65/09/30
14/000 ريال دريافت درآمد اجاره محل        65/09/30

جدول تشخيص حساب

رديف
نام حساب 

بدهكار
ماهيت حساب

علت بدهكار 
شدن حساب

نام حساب 
بستانكار

ماهيت حساب
علت بستانكار شدن 

حساب

-1
1-1

ملزومات
ملزومات

هزينه
ملزومات

افزايش
گيرندة انتقاع

بانك
بانك

دارايي
دارايي

كاهش
دهندة انتقاع
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با مطالعة فصل 
چهارم مطالب زير را 

خواهيد آموخت:

- علت كنترل بودجه به دو روش

- كنترل آماري بودجه و روش عملي كنترل آن در ابعاد مختلف

- كنترل مالي يا حسابداري بودجه اي با توجه به فعاليت هاي آن در دفاتر مالي و 

تعيين سرفصل هاي مناسب

- تشخيص حساب هاي بودجه اي از حساب هاي موقت و دائمي

- مدت پادار ماندن اعتبار تعيين شده

- حداقل قالب هاي بودجه اي كه در شهرداري هاي كوچك نيز كاربرد دارند

- كنترل بودجه در سـطح وظيفه، برنامه، طرح ها يا فعاليت با تعيين سـرفصل هاي 

مناسب به وسيلة دفتر كل و معين و معين تفصيلي

- حسابداري تعهدات قطعي نشده و روش بستن حساب هاي تعهدات قطعي نشده و 

اندوختة تعهدات قطعي نشده

- تعريف حسابداري بودجه اي در خزانة شهرداري

- مقايسه و تعريف درآمد بودجه شده، هزينه هاي بودجه شده، مازاد تخصيص نيافته 

بودجه شده
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حسابداري كنترل بودجه و گزارشگري بودجه اي در شهرداري ها
يكي از اصول متداول و پذيرفته ش��دة حس��ابداري دولتي و شهرداري ها، به عنوان يك مؤسسه غيردولتي، اصل كنترل بودجه و 

گزارشگري بودجه اي است. به موجب اين اصل:
1- شهرداري ها از يك بودجة قانوني به عنوان دستور كار كه به تصويب پارلمان محلي رسيده است، در يك دورة مالي برخوردار 

خواهند بود.
2- بودجة ابالغي بايد از طريق سيستم حسابداري شهرداري به روش مناسب كنترل شود.

3- صورت مقايس��ة درآمدها و هزينه هاي پيش بيني ش��ده با درآمدها و هزينه هاي قطعي ش��ده براي ي��ك دورة مالي از جمله 
صورتحساب هاي مالي اساسي شهرداري تلقي مي شود.

در حال حاضر، در شهرداري هاي ايران بودجة مصوب به عنوان يك فعاليت مالي در دفاتر حسابداري ثبت نشده و اصواًل سند 
حس��ابداري در اين رابطه صادر نمي گردد. تنها كاري كه انجام مي گيرد اين اس��ت كه بودجه در »دفتر اعتبارات« ثبت و به صورت 

آماري نگهداري مي شود تا از نظر عدم تجاوز تعهدات از اعتبارات كنترل شود.
در يك سيستم صحيح مالي براي شهرداري ها نمي توان بودجه را كه جنبة قانوني دارد و به تصويب قانونگذار نيز رسيده است، 
ناديده گرفت و مانند س��اير عمليات مالي در دفاتر حس��ابداري ثبت نكرد؛ ضمن اينكه بودجة مصوب هر شهرداري در حكم دستور 
كار شهرداري بوده و اين بودجه است كه امكانات مالي را طبق قانون فراهم مي كند و بايد در دفاتر قانوني ثبت شود. اين حقيقت 
كه بودجه محدوديت قانوني براي مجريان ايجاد مي كند، منجر به استفاده از حسابداري كنترل بودجه و گزارشگري بودجه اي شده 

است.
به موجب قانون، در صورتي كه بر اساس گواهي خالف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور باالترين مقام 
مؤسس��ة دولتي يا مقامات مجاز از طرف آن زائد بر اعتبار مصوب يا خالف قانون وجهي پرداخت كند يا تعهدي عليه دولت امضا 

شود، هريك از اين تخلفات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

حــسابــداري بـودجـــه اي

فصل چهارم 
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در گذشته نيز قوانين محاسبات عمومي در مورد كنترل بودجه مقررات محكمي ارائه كرده  است.
در اين رابطه آمده است: »در صورتي كه بر اثر گواهي خالف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار يا بر اثر اقدام يا دستور وزير 
يا رئيس مؤسس��ة دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنان، زائد بر اعتبار و يا خالف قانون ديني بر ذمة دولت ايجاد ش��ود، ذيحساب يا 
اقدام كننده و يا دستوردهنده حسب مورد به موجب رأي مرجع صالح به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به پرداخت جزاي نقدي 

معادل ميزان مورد تخلف محكوم خواهد شد.«

ابالغ بودجه
بودجه پس از تصويب از طرف مقام تصويب كننده جهت اجرا به شهرداري ابالغ مي گردد.

 بودجة ابالغي به انضمام آيين نامة اجرايي آن بنا به دس��تور ش��هردار و پس از تنظيم موافقت نامة فعاليت ها و طرح ها از طريق 
مس��ؤول بودجه و اعتبارات ش��هرداري )دفتر بودجه( كه عهده دار اين وظيفه مي باش��د، به كلية واحدهاي اجرايي شهرداري ارسال 

خواهد شد.
امور مالي ش��هرداري و واحد اجرايي تابعه موظفند با رعايت كامل مقررات، نس��بت به پرداخت هزينه هاي تعهدش��ده و وصول 
درآمدهاي تحقق يافته اقدام قانوني معمول و تدابيري اتخاذ كنند تا هزينه اي زائد بر اعتبار و يا ديني خالف قانون بر ذمة شهرداري 

ايجاد نگردد و پيش از ميزان اعتبارات خرجي تأديه نشود.
لذا به لحاظ اهميت موضوع الزم اس��ت بر كلية مراحل اجراي بودجه، كنترل و نظارت مؤثري صورت گيرد و اجازه داده نش��ود 

هزينه ها از اعتبار تصويب شده تجاوز كند. 
بديهي است چنانچه چنين نظارت و كنترلي اعمال نگردد، تصويب، اجرا و تفريغ بودجه اصواًل مفهومي نخواهد داشت.

اين نظارت و كنترل معمواًل به دو شكل صورت مي پذيرد:
- كنترل مالي يا حسابداري بودجه اي

- كنترل آماري بودجه

كنترل مالي يا حسابداري بودجه اي
كنترل مالي خود به س��ه بخش »كنترل مالي هزينه ها«، »كنترل مالي درآمدها« و »كنترل مالي هزينه ها و درآمدهاي بودجة 

شده در خزانه شهرداري« تقسيم مي شود.
الف( كنترل مالي هزينه هاي بودجه شده

كنترل مالي يا حس��ابداري بودجه اي به روش��ي اطالق مي ش��ود كه به موجب آن كلية اعتبارات، نخس��ت تحت سرفصل هاي 
مربوطه در دفتر روزنامه ثبت و سپس به حساب هاي اصلي دفتر كل نقل مي شود.

حساب هاي اصلي دفتر كل به تعداد كافي حساب فرعي در دفاتر معين يا معين تفصيلي خواهد داشت كه اين حساب هاي فرعي 
در قالب مواد هزينه نگهداري خواهند شد و خود وسيلة مؤثر و قابل اطميناني جهت كنترل اعتبارات مي باشند.

طريقه ثبت بودجة ابالغي در دفاتر حس��ابداري كنترل اعتبارات به ترتيبي خواهد بود كه ابتدا حس��اب اعتبارات در قالب فعاليت  
يا طرح يا برنامه يا وظيفه و يا تلفيقي از آنها و بر اس��اس بودجة تصويبي بدهكار و معادل همين مبلغ »حس��اب بودجة مصوب- 

هزينه هاي بودجه شده« بستانكار مي گردد.
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منظور از تلفيق برنامه يا وظيفه يا فعاليت و يا طرح آن است كه در يك شهرداري ممكن است براي بعضي از فعاليت ها و طرح ها 
به دليل اهميت و حجم زياد عمليات و اعتبار آنها در فرم ها بودجه به طور مجزا تنظيم شود، حال آنكه براي بعضي ديگر از وظايف 
و برنامه ها به واسطة كم بودن حجم عمليات و اعتبارات آنها براي هر يك يا چند برنامه و يا براي مجموع برنامه ها داخل در يك 

وظيفه، قالب بودجه اي واحد در نظر گرفته شود. 
در هر حال، حداقل قالب هاي بودجه اي كه در شهرداري هاي كوچك نيز تنظيم آنها به تفكيك الزامي است، تفكيك بر حسب 

وظيفه طبق فهرست طبقه بندي وظايف و برنامه ها و فعاليت ها مي باشد. 
در صورتي كه در بعضي از شهرداري ها يك يا چند وظيفه مورد نداشته و انجام نشود، فرم بودجه براي آنها تنظيم نخواهد شد. 

در اينجا براي روشن شدن مطلب مثالي آورده مي شود:
مثال: بودجة سال 1366 شهرداري نورآباد كه بر اساس برنامه و تلفيقي از برنامه ها در قالب يك وظيفه تهيه و تنظيم گرديده 

است، پس از تصويب جهت اجرا، به شرح زير به شهرداري ابالغ مي گردد:
ارقام به ريال اعتبار برنامة اداري و مالي    

44/000 مادة 1: حقوق و دستمزد      
29/000 مادة 2: مزايا      
32/000 مادة 3: ارتباطات     
25/000 مادة 4: اجاره       
40/000 مادة 5: خريد خدمات     
24/000 مادة 6: سوخت و روشنايي     
23/000 مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني    
55/000 مادة 10: خريد ساختمان      
30/000 مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني     
15/000 مادة 19: پرداخت هاي انتقالي به كاركنان   
19/000 مادة 20: ديون      

اعتبار برنامة نظافت شهر و كشتارگاه
42/000 مادة 1: حقوق و دستمزد      
35/000 مادة 2: مزايا       
11/000 مادة 4: اجاره       
32/000 مادة 5: خريد خدمات     
40/000 مادة 6: سوخت و روشنايي    
40/000 مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني     
16/000 مادة 19: پرداخت هاي انتقالي به كاركنان   
26/000 مادة 20: ديون       
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اعتبار برنامة توسعة معابر و آسفالت  
22/000 مادة 5: خريد خدمات      
24/000 مادة 6: سوخت و روشنايي    
26/000 مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني    
55/000 مادة 12: ماشين  آالت و تجهيزات    
29/000 مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني   
44/000 مادة 14: خريد مصالح و لوازم ساختماني   

مطلوب اس�ت: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حس��اب مربوطه در دفتر كل و تهية تراز آزمايش��ي به تاريخ 
1366/01/31
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شهرداري نورآباد
تراز آزمايشي

در تاريخ 1366/01/31

بستانكاربدهكارشرحرديف
336/000اعتبار برنامة مالي و اداري1-
242/000اعتبار برنامة نظافت شهر و كشتارگاه2-
200/000اعتبار برنامة توسعة معابر و آسفالت3-
778/000بودجة مصوب   4-

778/000778/000
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ب( كنترل مالي درآمدهاي بودجه شده
در مقايس��ة »اصل تحديدي بودن هزينه ها« با »اصل تخميني بودن درآمدها« مش��اهده مي ش��ود كه اهميت كنترل اعتبارات 
مصوب و هزينه هاي انجام شده نسبت به درآمدهاي پيش بيني شده و وصول شده در مؤسسات دولتي و شهرداري ها بيشتر است؛ زيرا 
تنها ش��رط الزم و كافي براي وصول درآمدها در ش��هرداري وجود قانون و مقرراتي اس��ت كه وصول درآمد را تجويز كند و وصول 

درآمدهايي كه در بودجة شهرداري يا دولت منظور نشده باشد، طبق قوانين و مقررات مربوطه مجاز است. 
به عبارت ديگر، در صورت تجويز قانون، ش��هرداري ها مي توانند نسبت به وصول درآمد از منابع خاص، صرف نظر از پيش بيني 

يا عدم  پيش بيني آن در بودجه مصوب، اقدام نمايند.
ميزان درآمدهاي ش��هرداري ممكن اس��ت با تغيير قوانين، شرايط اقتصادي و نيز ش��رايط مطلوب و يا نامطلوب بازار و اقتصاد 
شهري بيشتر يا كمتر از بودجة مصوب باشد؛ به همين خاطر، از لحاظ قانوني محدوديت قابل توجهي براي وصول درآمدها ايجاد 
نشده است. بنابراين، كنترل بودجه اي در مورد درآمدها فقط جنبة مقايسه اي دارد؛ درحالي كه اعمال كنترل بودجه در مورد هزينه ها 

بسيار جدي و فقدان آن بي اعتباري حسابداري و گزارشگري مالي در شهرداري را در پي خواهد داشت.
به منظور كنترل مالي در رابطه با درآمدهاي بودجه شده، ابتدا كلية درآمدهاي پيش بيني شده تحت سرفصل هاي مربوطه شامل 

طبقه درآمدي، گروه درآمد و يا رديف هاي درآمدي در دفتر روزنامه ثبت و سپس به حساب هاي اصلي دفتر كل نقل مي گردد.
حساب هاي اصلي دفتر كل به تعداد كافي حساب فرعي در دفاتر معين و يا معين تفصيلي خواهد داشت. حساب هاي فرعي در 
قالب رديف هاي درآمدي نگهداري خواهند شد و خود وسيلة مؤثر و قابل اطميناني جهت كنترل درآمدهاي پيش بيني شده هستند.

روش ثبت بودجة ابالغي در دفاتر حس��ابداري »كنترل درآمدهاي پيش بيني ش��ده« به ترتيبي خواهد بود كه ابتدا حساب درآمد 
پيش بيني شده و عنوان درآمدي آن كه در بودجه و يا قانون منعكس است، در قالب طبقه، گروه و رديف درآمدي و بر اساس بودجة 

تصويبي بستانكار شده و معادل همين مبلغ »حساب بودجة مصوب - درآمدهاي بودجه شده« بدهكار مي گردد.
مثال: اينك جهت روشن شدن مطلب فوق به ذكر مثالي مي پردازيم:

بودجة مصوب و ابالغ  شده شهرداري نورآباد براي سال 1366 از لحاظ درآمدها به شرح زير است:

1000 طبقه – درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي:
234/000 1100 گروه – درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي – وصولي توسط ساير مؤسسات   

86/000 1101 رديف – عوارض مواد نفتي        
94/000 1102 رديف- عوارض اسناد رسمي       
54/000 1103 رديف- عوارض گاز        

2000 طبقه- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي:
230/000 2100 گروه- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي- وصولي توسط ساير مؤسسات و شهرداري  

78/000 2101 رديف – عوارض نوسازي        
92/000 2102 رديف – عوارض حذف پاركينگ       
60/000 2103 رديف- عوارض شماره گذاري خودروهاي سواري     
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3000 طبقه- بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري:
336/000 3100 گروه- درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري     
116/000 3101 رديف- حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري     
170/000 3102 رديف- حق كارشناسي و فروش نقشه ها      
50/000 3103 رديف- درآمد حاصل از خدمات بازرگاني      

مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر كل

دفتر روزنامه

رديف
شمارة 
دفتر كل

مبلغ جزءشرح
مبلغ كل

بستانكاربدهكار

-1

-2

-3

-4

بودجة مصوب
درآمدهاي بودجه شده

          پيش بيني درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي                         
          رديف درآمدي – مواد نفتي 

          رديف درآمدي – اسناد رسمي
          رديف درآمدي – گاز

          پيش بيني درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي                    
          رديف درآمدي – عوارض شماره گذاري خودروهاي

          رديف درآمدي – عوارض حذف پاركينگ
          رديف درآمدي – عوارض نوسازي

          پيش بيني درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري
          رديف درآمدي – درآمد حاصل از خدمات بازرگاني

          رديف درآمدي – حق كارشناسي و فروش نقشه
          رديف درآمدي – حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري

800/000

86/000
94/000
54/000

60/000
92/000
78/000

50/000
170/000
116/000

800/000

234/000

230/000

336/000
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در فاصله هاي زماني مناس��ب، طي س��ال مال، تهية صورتي از درآمدهاي پيش بيني ش��ده و واقعي به منظور اطالع مجريان و 
شوراي شهر از داده هاي ثبت شده ضروري است.

چنانچه بخواهيم درآمدهاي وصول ش��ده در ش��هرداري را با حساب درآمدهاي پيش بيني شده مقايسه نمائيم اين مقايسه بايد از 
طريق »حس��اب درآمد تخصيصي« صورت پذيرد؛ بدين معني كه »حس��اب درآمد تخصيصي« به مبلغ و ميزان درآمدهاي وصولي 
»بس��تانكار« و »حس��اب درآمدهاي پيش بيني ش��ده« مي بايد بهمان مبلغ »بدهكار« ش��وند به طوري كه همواره رابطه زير برقرار 

گردد.

حساب درآمدهاي پيش بيني شده  +  حساب درآمد تخصيصي  =  حساب بودجة مصوب )درآمدهاي بودجه شده(

رابطه 1
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مثال: با توجه به مفروضات مثال قبل، براي روشن شدن مطلب به ذكر مثالي در همين زمينه خواهيم پرداخت:
درآمد وصولي شهرداري نورآباد براي يكماهة فروردين 1366 به قرار زير است:

1000 طبقه- درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض عمومي
95/000 1100گروه – درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي    
30/000 1101رديف- عوارض مواد نفتي      
50/000 1102رديف – عوارض اسناد رسمي     
15/000 1103 رديف – عوارض گاز      

2000 طبقه – درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
80/000 2100 گروه – درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي   
40/000 2101 رديف – عوارض نوسازي      
25/000 2102 رديف – عوارض حذف پاركينگ     
15/000 2103 رديف – عوارض شماره گذاري خودروهاي سواري   

مطلوب اس��ت: ثبت عمليات مربوط به حس��اب درآمد وصول ش��ده و تخصيص درآمدهاي وصول ش��ده به حس��اب درآمدهاي 
پيش بيني شده از طريق دفتر روزنامه و كل و تهيه و تنظيم تراز آزمايشي به تاريخ  1366/01/31
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دفتر روزنامه

شمارة رديف
مبلغ جزءشرحدفتر كل

مبلغ كل
بستانكاربدهكار

-1

-2

-3

-4

-5

 -6

حساب بانك ها
جاري متمركز درآمدها

                  حساب درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي
                  عوارض مواد نفتي

                  عوارض اسناد رسمي
                  عوارض گاز

                  حساب درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
                  عوارض نوسازي

                  عوارض حذف پاركينگ
                  عوارض شماره گذاري خودروهاي سواري

حساب پيش بيني درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي
عوارض مواد نفتي

عوارض اسناد رسمي
عوارض گاز

حساب پيش بيني درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
عوارض نوسازي

عوارض حذف پاركينگ
عوارض شماره گذاري خودروهاي سواري
                  حساب درآمد تخصيصي

                  بابت عوارض وصولي فروردين ماه

175/000

15/000
50/000
30/000

40/000
25/000
15/000

30/000
50/000
15/000

40/000
25/000
15/000

175/000

 175/000

95/000

80/000

95/000

80/000

175/000
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حساب پيش بيني درآمد ناشي از عوارض عمومي

234/000 )1( 95/000 )3(

بودجة مصوب

 800/000 )1(

حساب پيش بيني درآمد ناشي از عوارض اختصاصي

230/000 80/000 )3(
حساب درآمد ناشي از عوارض عمومي

95/000 )2(

حساب بانك ها

175/000 )2(

حساب پيش بيني درآمد ناشي از بهاي خدمات

336/000 )1(

حساب درآمد تخصيصي

175/000 )3(

حساب درآمد ناشي از عوارض اختصاصي

80/000 )2(
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شهرداري نورآباد
تراز آزمايشي

در تاريخ 1366/01/31

ماندهگردش عملياتشرحرديف
بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار

1
2
3
4
5
6
7
8

حساب بودجة مصوب – درآمد بودجه شده
حساب پيش بيني درآمد ناشي از عوارض عمومي

حساب پيش بيني درآمد ناشي از عوارض اختصاصي
حساب پيش بيني درآمد ناشي از بهاي خدمات

حساب بانك ها
حساب درآمد ناشي از عوارض عمومي

حساب درآمد ناشي از عوارض اختصاصي
حساب درآمد تخصيصي

800/000
95/000
80/000

-
175/000

-
-
-

-
234/000
230/000
336/000

-
95/000
80/000
175/000

800/000
-
-
-

175/000
-
-
-

-
139/000
150/000
336/000

-
95/000
80/000
175/000

1/150/0001/150/000975/000975/000

براي بس��تن حس��اب هاي بودجه اي درآمدهاي وصولي و پيش بيني درآمد از رابطة )1( در صفحه 91 استفاده مي شود؛ بنابراين 
كافي اس��ت »حساب درآمد تخصيصي« و حس��اب هاي درآمد پيش بيني شده »بدهكار« و حس��اب بودجه )درآمدهاي بودجه شده( 

»بستانكار« گردد.
در مورد مثال فوق ثبت مربوط به بستن حساب هاي بودجه درآمد در پايان دوره به شرح زير است:

دفتر روزنامه

بستانكاربدهكارشرح

حساب پيش بيني درآمد ناشي از عوارض عمومي
حساب پيش بيني درآمد ناشي از عوارض اختصاصي

حساب پيش بيني درآمد ناشي از بهاي خدمات
حساب درآمد تخصيصي

                              به حساب بودجه مصوب
بابت بستن اين حساب هاي بودجه درآمد در پايان دوره

139/000
150/000
336/000
175/000

800/000
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ج( كنترل مالي درآمدها و هزينه هاي بودجه شده در خزانة شهرداري
در ش��هرداري هايي كه صندوق ش��هرداري به عنوان »خزانه« و در قالب يك واحد سازماني مستقل عمل مي كند )كه  بايد هم 
به همين شكل عمل كند(، كنترل مالي بودجه اي به شكل زير اعمال مي گردد تا اطالعات الزم را براي مديران و شوراي شهر، از 

پيشرفت عمليات و برنامه هاي مطلوب كه در بودجة ساالنه پيش بيني شده است، فراهم آورد. 
براي اين منظور در حس��ابداري بودجه اي »در خزانة ش��هرداري« از يكس��ري س��رفصل هاي حس��ابداري به قرار زير استفاده 

مي شود:
1- حساب درآمدهاي پيش بيني شده – به تفكيك سازمان مركزي و مناطق

2- حساب اعتبارات پيش بيني شده – به تفكيك سازمان مركزي و مناطق
3- حساب اعتبارات تخصيص يافته – به تفكيك سازمان مركزي و مناطق

4- حساب مازاد تخصيص نيافته – به تفكيك سازمان مركزي و مناطق
5- حساب اعتبارات پرداخت شده – به تفكيك سازمان مركزي و مناطق

عمليات حسابداري بودجه در خزانة شهرداري
به فرض اينكه ش��هرداري نورآباد )مورد مثال قبلي( داراي خزانة مس��تقل از واحد حسابداري باشد، ثبت بودجة ابالغي در دفاتر 

خزانه به اختصار به شرح زير است:
دفتر روزنامه

بستانكاربدهكارشرح 

حساب درآمد پيش بيني شده 
                        به حساب اعتبارات پيش بيني شده 

                       به حساب مازاد تخصيص نيافته 

800/000
778/000
12/000

به طوري كه مالحظه مي ش��ود، ثبت عمليات حس��ابداري در روش هاي الف و ب درست معكوس روش ج، يعني »حسابداري 
بودجه اي در خزانة شهرداري« مي باشد. بديهي است بستن حساب هاي فوق نيز با يكديگر تفاوت هايي دارد كه بموقع به آن خواهيم 

پرداخت.
به هر حال، هر نوع ترتيب و تركيب بايد منجر به نتيجه اي همانند شود.

چنانچه درآمدهاي پيش بيني ش��ده كمتر از هزينه هاي برآوردشدة شهرداري باشد، در اين صورت مازاد تخصيص نيافته به شرح 
زير بدهكار مي شود.
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بستانكاربدهكارشرح 

حساب درآمد پيش بيني شده 
حساب مازاد تخصيص نيافته 

                  به حساب اعتبارات پيش بيني شده

700/000
78/000

778/000

حسابداري اعتبارات تخصيصي در خزانة شهرداري
به منظور ايجاد نظام مالي در شهرداري ها بايد از سيستم اعتبار تخصيصي در شهرداري ها استفاده شود.

هزينه هاي شهرداري شامل: حقوق و مزايا، هزينة آب و برق و گاز و تلفن و صورت وضعيت ارائه شده از طرف پيمانكاران جنبة 
فوري و فوتي داشته و بايد بموقع پرداخت شوند. 

در صورتي كه درآمدهاي شهرداري از اين نظام مالي، يعني از نظام تخصيص اعتبار برخوردار نباشد، در صورت كاهش نقدينگي 
در شهرداري ها گردش عمليات مالي شهرداري با چالش و بحران مالي مواجه خواهد شد كه راهكار آن ايجاد اعتبارات و تسهيالت 

بانكي و نيز برقراري روش تخصيص اعتبار خواهد بود. 
اعتبار تخصيصي به منزلة شير يا كليد قطع و وصل اعتبارات از طريق خزانه داري شهرداري است.

نقش تخصيص اعتبار در نظام بودجة شهرداري را مي توان به شرح زير خالصه نمود:
1- عامل ايجاد تعادل بين درآمدها و هزينه هاي خزانة شهرداري

2- يكي از ابزارهاي كنترل و نظارت قبل از خرج
3- صرفه جويي در هزينه هاي شهرداري

4- حفظ آبروي شهرداري
در زمان تخصيص اعتبار »حساب اعتبار تخصيصي« يا »حساب اعتبارات تخصيص يافته« بستانكار و در مقابل حساب بودجه اي 

ديگر تحت عنوان »حساب اعتبارات پيش بيني شده« بدهكار خواهد شد.

بستانكاربدهكارشرح 

حساب اعتبارات پيش بيني شده 
                                 به حساب اعتبارات تخصيص يافته

شرح: بابت تخصيص اعتبار

178/000
178/000

حسابداري اعتبارات پرداخت شده در خزانة شهرداري
هر ميزان وجهي كه خزانة ش��هرداري به مناطق يا واحد حس��ابداري سازمان مركزي پرداخت مي كند، بايد به حساب اعتبارات 

تخصيص يافته بدهكار و در مقابل آن »حساب اعتبارات پرداخت شده« به همان مبلغ بستانكار گردد. 
در پايان دوره مانده حس��اب اعتبارات تخصيص يافته و نيز مانده حس��اب اعتبارات پرداخت شده به حساب اعتبارات پيش بيني 
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شده بسته مي شود. 

بستانكاربدهكارشرح

حساب اعتبارات تخصيص يافته 
                     به حساب اعتبارات پرداخت شده 

شرح: بابت حواله وجه

158/000
158/000

بستن حساب هاي بودجه اي در خزانة شهرداري 
در مورد بستن حساب هاي بودجه اي به روش هاي الف و ب در فصل مربوط به بستن حساب ها و تهيه و تنظيم صورتحساب هاي 

اساسي شهرداري )تفريغ بودجه( به تفصيل خواهيم پرداخت.
 در مورد بس��تن حس��اب هاي بودجه اي در خزانة ش��هرداري به اين مختصر بسنده مي ش��ود كه در طول سال مالي درآمدهاي 

وصولي به بستانكار درآمد شهرداري و همچنين هزينه هاي پرداخت شده و قطعي شده به بدهكار هزينه ها منظور مي گردد.
بنابراين، در پايان سال مالي درآمدهاي پيش بيني شده كه داراي ماندة بدهكار است، در مقابل درآمدها كه داراي ماندة بستانكار 

مي باشد، به شرح زير بسته و تفاوت اين دو به حساب مازاد تخصيص نيافته منظور مي شود.1

بستانكاربدهكارشرح

حساب درآمد وصول شده
                    به حساب درآمدهاي پيش بيني شده

                    به حساب مازاد تخصيص نيافته
     شرح: بابت بستن حساب هاي بودجه اي در پايان دوره            

حساب اعتبارت پيش بيني شده
حساب مازاد تخصيص نيافته

                    به حساب هزينه هاي قطعي شده
شرح: بابت بستن حساب هاي بودجه اي در پايان دوره

×××

×××
×××

×××
×××

×××

ماهيت حساب هاي بودجه اي
ثبت درآمدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب در دفاتر مالي شهرداري يك فعاليت مالي محسوب نمي شود، زيرا درآمدهاي 
پيش بيني ش��ده و اعتبارات مصوب، زماني در افزايش يا كاهش مازاد و يا دارايي ها و بدهي هاي ش��هرداري مؤثر اس��ت كه درآمدها 
دريافت و بدهي ها پرداخت گردد و نمي توان ماهيت حساب هاي بودجه اي را مانند ماهيت يك حساب درآمد و يا يك حساب هزينه 

تعريف كرد. 
 1- براي اطالع بيشتر از حسابداري خزانة شهرداري به فصل يازدهم همين كتاب مراجعه شود.
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حساب درآمدهاي وصول شده همواره بستانكار و حساب هزينه هاي انجام شده همواره بدهكار و ماهيت روشني دارند؛ در حالي 
كه حساب هاي اعتباري و يا درآمدهاي پيش بيني ممكن است به خاطر عوامل مختلف در هر زمان ماهيت مختلفي داشته باشند. 

به عنوان مثال، چنانچه حس��اب درآمدهاي پيش بيني ش��ده در اول دوره بدهكار شود، در پايان دوره ممكن است ماندة بستانكار 
داشته باشد.

قانون محاسبات در اين مورد چنين مقرر مي دارد: »وجود اعتبار در بودجة كل كشور به خودي خود براي اشخاص، اعم حقيقي 
يا حقوقي، ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبار بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.«

حسابداري تأمين اعتبار يا تعهدات قطعي نشده
تأمين اعتبار تخصيص تمام يا بخش��ي از اعتبار موجود اس��ت كه براي هزينة معيني ذخيره مي شود و تا زماني كه هزينة مورد 
نظر قطعي نشده باشد و يا موضوع هزينه منتفي نگردد، اعتبار تأمين شده همچنان پايدار و به قوت خود باقي خواهد ماند و نبايد به 

مصرف هزينة ديگري برسد.
به دليل اعمال جرايم قانوني براي جريان ايجادكننده بدهي ها به مبلغي بيش از مبلغ مصوب يا براي هدفي غير از هدف مصوب 
يا بعد از پايان تاريخ معين، تأمين اعتبار يا به اصطالح حسابداران دولتي »تعهدات قطعي نشده« بايد بر اساس حسابداري بودجه اي 
در دفاتر مالي ثبت گردد تا ضمن مش��خص ش��دن ميزان بدهي احتمالي، ذخيره اي براي اعتبارات تعهدش��ده و قطعي نش��ده و نيز 

پرداخت نشده شهرداري منظور شود. 
روش ثب��ت عملي��ات در رابطه با تأمين اعتبار در دفاتر مالي به ترتيبي خواهد بود كه معادل قيمت برآوردي »حس��اب تعهدات 
قطعي نش��ده« بدهكار و معادل همين مبلغ »حس��اب اندوختة تعهدات قطعي نشده« بستانكار مي گردد و در صورت انجام يا منتفي 

شدن هزينه هاي تعهدشده ثبت عمليات فوق معكوس مي گردد.
هرگاه در جريان معامله قيمت برآورد شده تغييري كند، تعديالت الزم  بايد به همان صورت در دفتر منعكس شود. براي روشن 
ش��دن مطلب فرض مي كنيم جهت خريد ملزومات مورد نياز ش��هرداري مبلغ 60/000 ريال اعتبار الزم اس��ت كه  بايد تأمين و در 

صورت انجام هزينه به حساب قطعي منظور گردد؛ بنابراين خواهيم داشت:

بستانكاربدهكارشرح

حساب تعهدات قطعي نشده 
                 به حساب اندوختة تعهدات قطعي نشده

شرح: بابت تأمين اعتبار ملزومات اداري

60/000
60/000

مطلب قابل توجه اينكه به دليل استفاده از مبالغ پيش بيني شده در زمان ثبت تعهدات قطعي نشده، براي ثبت معكوس نيز الزم 
است از مبالغ پيش بيني شده استفاده شود. 

بنابراين ماندة حس��اب كنترل تعهدات قطعي نش��ده و حساب اندوختة تعهدات قطعي نش��ده عبارت است از جمع مبلغ برآوردي 
سفارش هاي خريد و قراردادهاي تسويه نشده. 

مبلغ برآوردي سفارش هاي خريد صادره و تسويه نشدة مربوط به هر يك از اعتبارات مصوب از طريق حساب هاي معين پشتيباني 
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مي گردد؛ به عبارت ديگر حساب تعهدات قطعي نشده يك حساب اصلي دفتر كل مي باشد كه براي هر يك از مواد هزينه داراي دفتر 
معين است و حساب اصلي تعهدات قطعي نشده از طرف حساب هاي فرعي دفتر معين پشتيباني مي شود.

لذا هرگاه قيمت واقعي ملزومات درخواس��تي در بازار 10/000 ريال بيش��تر از مبلغ برآوردي شده باشد، مأمور خريدي بايد قبل 
از انجام معامله به حس��ابداري مراجعه و نس��بت به بقية اعتبار مورد نياز اقدام نمايد. در آن صورت تعديالت و اصالحات مربوطه به 

شرح زير است:

بستانكاربدهكارشرح

حساب تعهدات قطعي نشده 
                 به حساب اندوختة تعهدات قطعي نشده

شرح: بابت افزايش اعتبار ملزومات اداري

10/000
10/000

تفاوت بين مقادير كاالهاي دريافت شده و مقادير سفارش داده شده منطقاً امري عادي و طبيعي است و تفاوت بين قيمت هاي 
مندرج در صورتحساب ها با قيمت مندرج در سفارش هاي خريد نيز امري غيرمعمول نيست.

اينك به فرض اينكه ملزومات مورد نياز شهرداري به مبلغ 6/750 ريال خريداري و تحويل انبار گردد، خواهيم داشت:
       

بستانكاربدهكارشرح
1-1- حساب هزينة برنامة الف - مادة 7 مواد مصرفي

                           به حساب بانك هاي - جاري هزينه
شرح: بابت خريد ملزومات اداري

6/750
6/750

***

بستانكاربدهكارشرح 

2-1- حساب اندوخته تعهدات قطعي نشده
                              به حساب تعهدات قطعي نشده

شرح: بابت برگشت اعتبار تأمين شده

70/00070/000
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حسابداري تعهدات قطعي نشده در پايان دوره
به فرض آنكه اندوختة تعهدات قطعي نشدة شهرداري در پايان دوره 45/000 ريال باشد، اين مبلغ به عنوان »اندوختة تعهدات 
قطعي نش��ده« در ترازنامة ش��هرداري در زيرمجموعة »مازاد« نش��ان داده خواهد شد و »حس��اب تعهدات قطعي نشده« به حساب 

هزينه ها يا »مازاد تخصيص نيافته« منظور مي گردد.
چنانچه تعهدات سال گذشته در سال جاري تحقق يافته يا به عبارت ديگر تعهدات قطعي نشدة سال گذشته در سال جاري قطعي 

شود، »حساب هزينه هاي سال گذشته« بدهكار و حساب بانك يا »حساب اسناد هزينة پرداختي« بستانكار خواهد شد.
همچنين، چنانچه هزينه ها سال گذشته بيشتر از اندوخته تعهدات قطعي نشده شود، مابه التفاوت حساب هزينه هاي سال جاري 

منظور مي گردد. »حساب هزينه  هاي سال گذشته« در پايان دوره به حساب اندوختة تعهدات قطعي نشده بسته خواهد شد.
 ثبت هاي زير مطالب فوق را روشن مي سازد.

بستانكاربدهكارشرح

حساب هزينه هاي سال قبل
حساب هزينه هاي سال جاري

                      به حساب اسناد هزينة پرداختني
شرح: بابت پرداخت هزينه هاي تحقق يافتة سال قبل

450/000
5/000

50/000

     

بستانكاربدهكارشرح

حساب اندوختة تعهدات قطعي نشده
                       به حساب هزينه هاي سال قبل

شرح: بابت اصالح حساب ها در پايان دوره

450/000
450/000

چنانچه مالحظه مي ش��ود، وقتي كلية تعهدات قطعي نش��دة سال قبل در پايان س��ال جاري به مرحلة تعهد برسد يا باطل شود، 
حساب هزينه هاي سال قبل به صورت نشان داده شده بسته مي شود.

ثبت عمليات مربوط به تعهدات در دفتر مالي و حسابداري و ايجاد اندوختة تعهدات قطعي نشده در حال حاضر به علت مشكالت 
قانوني و دس��تورالعمل بودجة وزارت كش��ور مورد توجه حسابداران شهرداري ها در ايران نيست؛ ولي ضرورت امر ايجاب مي كند به 

اين امر مهم عنايت خاص مبذول گردد.
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حسابداري اصالح بودجه
به موجب اصل تخصيص بودجه، اعتبار مصوب نبايد خالف اهدافي كه از تصويب آن مورد نظر بوده است، به مصرف ديگري 
برس��د. بنابراين، اعتبار يك واحد اجرايي براي واحد اجرايي ديگر قابل مصرف نخواهد بود همچنين، اگر اعتباري براي برنامه و يا 
فعاليتي مورد نظر باش��د، آن اعتبار قابل مصرف براي اجراي برنامه و فعاليت ديگر نيس��ت و به همين ترتيب اعتباري از فصلي به 
فصل ديگر و از ماده اي به مادة ديگر قابل انتقال نيست، مگر به حكم قانون. در اين باره مادة 68 قانون شهرداري ها مصوب 1324 
چنين اشعار مي دارد: »بودجه و تخصيص اعتبار شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمد مستمر شهرداري پرداخت خواهد 
شد ... براساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر رسيده 

باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجة ساليانه كمتر باشد«.
ولي از آنجايي كه بودجه جنبه پيش بيني دارد و ش��هرداري ها ممكن اس��ت در عمل با حوادث و رويدادهاي پيش بيني نشده و يا 
غيرقابل پيش بيني مواجه ش��وند، بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا تحت ش��رايطي خاص كه حدود و ضوابط آن را قانون مشخص خواهد 

نمود، امكان جابه جايي اعتبار به وجود آيد. )اصل انعطاف پذيري بودجه(
به همين منظور مادة 28 آيين نامة مالي شهرداري ها مصوب تيرماه 1346 مقرر مي دارد: »شهرداري مي تواند اعتبارات مصوب 
در بودج��ه را ب��راي هريك از مواد هزينه يا فعاليت هاي داخل در يك وظيف��ه تا ده درصد تقليل و يا افزايش دهد؛ به نحوي كه از 

اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود«.
فرض مي كنيم ش��هرداري نورآباد ضمن عمل، الزم مي داند 10 درصد اعتبار مادة 7 )مواد و لوازم مصرف ش��دني( را كه اعتبار 
مصوب آن بالغ بر 25/672 ريال مي باش��د، كاهش داده و ده درصد به مادة 5 )خريد خدمات( همان فعاليت كه اعتبار مصوب آن 

بالغ بر 16000 ريال است، اضافه كند.
هرچند كه مادة 7 به ميزان 2567 ريال كاهش پذير است، اما مادة 5 به موجب قانون، معادل 1600 ريال، يعني ده درصد اعتبار 
مصوب در بودجه را مي تواند جذب كند. پس از انجام محاس��بات اصالح بودجه عمليات حس��ابداري آن كه در مثال ذيل آمده است 

در دفتر روزنامه ثبت مي گردد.

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 110



مثال: شهرداري نورآباد كه داراي دو برنامة »رفت و روب و نظافت شهري« و »كشتارگاه« در قالب يك فعاليت است، با صدور 
دستور اصالح بودجه مبلغ 20/000 ريال از مادة 1 و 15000 ريال از مادة 3 و 22000 ريال از مادة 3 برنامه رفت و روب و نظافت 

شهري كسر و عيناً به مواد 1 و 2 و 3 برنامة كشتارگاه اضافه مي كند.
ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه بدين قرار است:

دفتر روزنامه

رديف
شمارة 
دفتر 
كل

مبلغ جزءشرح
مبلغ كل

بستانكاربدهكار

-1

-2

-3

-4

حساب بودجة مصوب
هزينه هاي بودجه شده

  حساب اعتبار برنامة رفت و روب
                                   مادة 1: حقوق و دستمزد

                                   مادة 2: مزايا
                                   مادة 3: ارتباطات

حساب اعتبار برنامة كشتارگاه
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
مادة 3: ارتباطات

حساب بودجة مصوب، 
هزينه هاي بودجه شده

57/000

20/000
15/000
22/000

20/000
15/000
22/000

57/000

57/000

57/000

57/000

57/000

به طور كلي مي توان گفت اصالح بودجه تغييراتي اس��ت كه بر حس��ب ضرورت در طول سال به صورت كاهش اعتبار يا حذف 
بعضي از فعاليت ها و افزايش اعتبار يا منظور داشتن بعضي از فعاليت هاي جديد بدون اينكه جمع كل درآمدها و هزينه هاي بودجه 

افزايش پيدا كند، در بودجه ساالنه داده مي شود و به تصويب شوراي شهر مي رسد.1  

كنترل آماري بودجه
كنترل آماري اعتبارات روشي است مؤثر در جهت دستيابي به كلية اطالعات الزم در رابطه با 1( اعتبارات مصوب 2( تعهدات 3( 
هزينه هاي انجام شده 4( موجودي و ماندة اعتبارات كه يكجا و به روز در دفتر اعتبارات ثبت مي شود و مبنايي مناسب براي كنترل 

و تطبيق حساب هاي دفاتر مالي به شمار مي آيد.

 1- دستورالعمل طرز تنظيم بودجه و تغريغ بودجه شهرداري ها مصوب وزارت كشور 
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دفتر اعتبارات متناسب با حجم عمليات مالي در مؤسسات دولتي و شهرداري ها به اشكال مختلفي مالحظه مي گردد. يك نمونه 
از دفتر اعتبارات مورد عمل در مؤسسات دولتي ضمن مثال مشاهده مي شود. در اين روش براي هر واحد اجرايي دفتري جداگانه و 

براي هر فعاليت يا برنامه و يا وظيفه بر حسب مورد سرفصل جداگانه اي نيز منظور مي گردد.
عناوين س��تون هاي اين دفتر كاماًل گوياس��ت و نيازي به توضيح اضافي ندارد. در دفتر اعتبارات ابتدا اعتبار مصوب در سطر اول 
ستون هاي 6 و 11 ثبت شده، سپس در خواست خريد كه به تصويب مقام ذيربط رسيده و حكم دستور خريد دارد، با قيمت تقريبي 
آن در ستون 8 قيد و معادل همين مبلغ از رقم ستون 11 كسر مي شود. پس از اينكه هزينه انجام و قيمت قطعي آن مشخص گرديد، 
هزينة قطعي در ستون 9 درج و ماندة اعتبارات عيناً در مقابل آن نقل مي شود. چنانچه هزينة قطعي از مبلغ برآوردي بيشتر شود، ابتدا 
مابه التفاوت تأمين اعتبار شده و معادل آن از ماندة اعتبار كسر مي گردد. هرگاه موضوع خريد منتفي و الغاي دستور خريد صادر شود و 

يا قيمت برآوردشده كمتر از قيمت خريد واقعي باشد، معادل مبلغ مذكور در ستون 10 ثبت و به ماندة ستون 11 اضافه مي گردد.
جمع گردش س��تون 8 با جمع گردش س��تون 9 و 10 همواره  بايد مس��اوي و جمع گردش س��تون 8 و 11 مساوي كل اعتبار 

مصوب  باشد. 
الزم به يادآوري اس��ت كه كلية مخارج  بايد ابتدا تأمين و س��پس هزينه گردند؛ مگر هزينه هايي كه امكان تأمين اعتبارات آن 
قباًل ممكن نباش��د )از قبيل هزينة آب، برق، تلفن و گاز( و يا تأمين اعتبار آن فعاًل ضروري نباش��د )مانند هزينة حقوق و مزاياي 

كاركنان(.
مثال: عمليات يكماهة فروردين ماه 1366 ش��هرداري نورآباد در رابطه با مادة 7 )مواد و لوازم مصرف شدني( »برنامة اداري« به 

شرح زير است )ارقام به ريال مي باشد(:

6000 66/01/05- تأمين اعتبار جهت خريد الستيك اتومبيل  
12/000 66/01/07- تأمين اعتبار جهت خريد كاغذ    
14/000 66/01/09- تأمين اعتبار جهت خريد لوازم يدكي اتومبيل  
6/000 66/01/11- خريد الستيك و تحويل آن به انبار شهرداري  
7/000 66/01/13- تأمين اعتبار جهت خريد باطري اتومبيل   

45/000 66/01/15- اصالح بودجه بر مبناي 10% مادة 6 برنامة اداري  
66/01/17- خريد لوازم يدكي اتومبيل و تحويل آن به انبار شهرداري 

15/400 با 1400 ريال بيشتر از قيمت برآوردشده     
- 66/01/19- لغو دستور خريد باطري اتومبيل               

66/01/21- خريداري كاغذ و تحويل آن به انبار شهرداري به ارزش
11/000 1000 ريال كمتر از قيمت برآوردشده    

66/01/28- تأمين اعتبار جهت پنج عدد قفل كه خريداري و تحويل
1/000 انبار شهرداري شده است      

به فرض اينكه اعتبار مصوب مادة 7 برنامة اداري بالغ بر 45000 ريال باشد، مطلوب است ثبت عمليات فوق در دفتر اعتبارات 
شهرداري نورآباد
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ي
وظيفه: عموم

ي نورآباد                                                           سال مالي: 1366
          شهردار

 
 

 
 

 
 

 
ي

برنامه: ادار
ت                                                          شمارة كد:

ت/ طرح:                                                                                                                     دفتر اعتبارا
فعالي

ف شدني ماده 7 
صر

شمارهشرح مواد هزينه: مواد و لوازم م

تاريخ
شماره

درخواست
شرح

شمارة سند 
حسابداري

اعتبارات 
مصوب

تعهد
هزينة قطعي

تعديالت
ماندة اعتبارات

روز
ماه

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
1234567891011

557911131517192128

11111111111

-666970-75-----

اعتبار ابالغي

ك
بابت اعتبار خريد الستي

بابت اعتبار خريد كاغذ

بابت اعتبار لوازم يدكي اتومبيل

ك
خريد الستي

تأمين اعتبار خريد باطري

اصالح بودجه

خريد لوازم يدكي اتومبيل

لغو خريد باطري

خريد كاغذ

خريد قفل

26---30-3335-4041

450.000

45.000

6000

12.000

14.000

7.000

1400

1.000

6.000

15.400

11.000

1.000

7.000

1.000

450.000

444.000

432.000

418.000

418.000

411.000

456.000

454.600

461.600

462.600

461.600
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سؤاالت
 فصل چهارم

1- تشريفات قانوني ابالغ بودجه را توضيح دهيد.
2- بودجه به دستور چه مقامي به واحد اجرايي شهرداري ارسال مي شود؟

3- كنترل بودجه چيست و به چه منظور ايجاد مي گردد؟
4- كنترل بودجه معمواًل به چند صورت انجام مي شود؟

5- كنترل مالي يا حسابداري بودجه اي به چه روشي اطالق مي گردد؟ توضيح دهيد.
6- عنوان حساب هاي اصلي بودجه در دفتر كل و تعداد آنها را نام ببريد.

7- روش ثبت بودجة ابالغي را در دفاتر مالي به منظور كنترل مالي اعتبارات شرح دهيد.
8- حداقل قالب هاي بودجه اي كه در شهرداري هاي كوچك نيز تنظيم آنها به تفكيك الزامي مي باشد، كدام است؟

9- تأمين اعتبار را تعريف كنيد.
10- اعتبار تأمين شده تا چه زمان پايدار و به قوت خود باقي خواهد ماند؟

11- اصالح بودجه را شرح دهيد و منظور از آن را بيان نماييد.
12- كنترل آماري را توضيح دهيد و نتيجة اين كنترل را نام ببريد.

13- ش��هرداري تبريز كه بودجة آن از چند برنامه تش��كيل شده است، با صدور دستور اصالح بودجه 60/000 ريال از مادة 4 و 
مبلغ 30/000 ريال از مادة 5 و مبلغ 44000 ريال از مادة 6 برنامة مالي و اداري كس��ر و عينًا به مواد 4 و 5 و 6 برنامة توس��عة 

معابر در همان وظيفه اضافه مي كند.
مطلوب است ثبت عمليات مربوط به اصالح بودجة شهرداري تبريز در دفتر روزنامه به تاريخ 66/05/23.

14- يك ش��هرداري چه زمان و چگونه بودجه را ثبت مي كند؟ همچنين چه موقع و چگونه حس��اب ها بودجه اي بسته مي شود؟ 
شرح دهيد. )اقتباس از انجمن حسابداري رسمي آمريكا(

15- هدف سيستم حسابداري شهرداري چيست؟ چرا بودجه در حساب هاي يك واحد شهرداري به ثبت مي رسد؟ در پاسخ خود 
هدف و اهميت اعتبارات مصوب را نيز شرح دهيد. )اقتباس از انجمن حسابداري رسمي آمريكا(

16- ماندة بستانكار »حساب تعهدات قطعي نشده« شهرداري محمديار بابت تعهدات قطعي نشده در سال قبل بالغ بر 67/000 
ريال است. تعهدات مذكور در سال جاري بالغ بر 70/000 ريال قطعي و پرداخت گرديد.

مطلوب اس��ت: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه )افزايش ناش��ي از تعهدات قطعي نشدة سال قبل به حساب هزينه هاي سال 
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جاري منظور مي گردد(.
17- ماندة بس��تانكار »حس��اب تعهدات قطعي نشده« شهرداري آمل بابت تعهدات قطعي نش��ده در سال قبل بالغ بر 70/000 ريال 

مي باشد. تعهدات مذكور در سال جاري بالغ بر 67/000 ريال قطعي و قابل پرداخت است.
مطلوب اس��ت: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه )كاهش ناش��ي از تعديالت قطعي نشدة سال قبل به حساب مازاد تخصيص نيافته 

منظور مي گردد(.
18- بودجة تصويبي شهرداري كرمان در سال 1365 به قرار زير است:

برنامة اداري و مالي
400/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد    
45/000 ريال مادة 2: مزايا     
30/000 ريال مادة 3: ارتباطات      
24/000 ريال مادة 4: اجاره      
35/000 ريال مادة 5: خريد خدمات    
50/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي    
11/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني   
42/000 ريال مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني   

برنامة پروانة ساختمان و تفكيك اراضي
225/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد    
123/000 ريال مادة 2: مزايا     
142/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني   

برنامة پارك ها و فضاي سبز شهري
158/000 ريال مادة 10: خريد زمين    
مادة13: مواد و لوازم مصرف شدني                            172/000 ريال

برنامة رفت و روب و نظافت شهري
42/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد    
11/000 ريال مادة 2: مزايا     
17/000 ريال مادة 4: اجاره     
10/000 ريال مادة 5: خريد خدمات    
15/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي آب بها   
18/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني   
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20/000 ريال مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني   
برنامة حمل و نقل شهري

100/000 ريال مادة 15: مشاركت در سرمايه گذاري   
43/000 ريال مادة 18: بازپرداخت وام و كارمزد   

مطلوب اس��ت: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حس��اب  هاي دفتر كل و معين و تراز آزمايش��ي دفتر كل و معين 
اعتبارات

19- تعهدات قطعي نشدة شهرداري درود در تيرماه به شرح زير است:
5/000 ريال    مادة 3: هزينه هاي ارتباطي    

8/000 ريال   مادة 5: خريد خدمات    
6/000 ريال   مادة 4: اجاره     

2/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي    
4/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني    
7/000 ريال مادة 10: خريد زمين     
3/000 ريال مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني    

مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب هاي مربوطة دفتر كل و معين
20- عمليات ش��هريورماه 1366 ش��هرداري كرج در رابطه با مادة 13) مواد و لوازم مصرف نشدني( »برنامة اداري و مالي« فعاليت 

اداري به شرح زير است:
24/000 ريال 66/06/01- تأمين اعتبار جهت خريد ميز و صندلي      
22/000 ريال 66/06/07- تأمين اعتبار جهت خريد ماشين تحرير      
14/000 ريال 66/06/09- تأمين اعتبار جهت خريد يك دستگاه آب سردكن     
24/000 ريال 66/06/11- خريد ميز و صندلي و تحويل آن به انبار      
82/000 ريال 66/06/13- تأمين اعتبار جهت خريد كولر آبي       

420/000 ريال 66/06/15- اصالح بودجه بر مبناي 10% از ماده 12»برنامة اداري مالي« فعاليت مالي   
66/06/17- خريداري يك دستگاه آب سردكن و تحويل آن به انبار 

16/000 ريال شهرداري با 2000 ريال بيشتر از قيمت برآوردشده      
66/06/19- لغو دستور خريد كولر آبي                  -

66/06/21- خريد ماشين تحرير و تحويل آن به انبار شهرداري به ارزش
20/000 ريال 2000 ريال كمتر از قيمت برآوردشده         
50/000 ريال 66/06/28- تأمين اعتبار جهت پنج عدد ماشين حساب كه خريداري و تحويل انبار شده است  

به فرض اينكه اعتبار مصوب مادة 13 »برنامة اداري و مالي« بالغ بر 4/000/000 ريال باشد،
مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر اعتبارات شهرداري كرج و بستن برنامة مذكور به تاريخ 66/06/31
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21- درآمد بودجه شدة شهرداري قمصر كاشان مستخرجه از بودجة مصوب شهرداري براي سال مالي 1385 به قرار زير است:

1000 طبقه – درآمد ناشي از عوارض عمومي
110/000 1400 گروه – درآمد ناشي از عوارض عمومي – عوارض پروانه هاي كسب، فروش و خدمات  
50/000 1411 رديف – عوارض بر نوشابه ها        
1416 رديف – عوارض ميادين دوآب                   21/000
39/000 1418 رديف – عوارض بر باسكول ها        

2000 طبقه – درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
155/000 2200 گروه- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي – سهميه از عوارض وصول متمركز  
62/000 2201 رديف – سهميه از عوارض 1% كارخانجات      
23/000 2202 رديف – سهميه از 1% و 3% عوارض خودرو      
70/000 2203 رديف – سهميه از عوارض وصولي متمركز وزارت كشور      

7000 طبقه – ساير منابع تأمين اعتبار
177/000 7100 گروه – وام دريافتني         
82/000 7101 رديف – وام دريافتي از وزارت كشور       
95/000 7102 رديف- وام دريافتي از بانك ها        

مطلوب است: ثبت درآمدهاي بودجه شدة شهرداري در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر كل و معين
22- 10% درآمدهاي بودجه شدة شهرداري قمصر كاشان )مسألة قبل( در نيمة اول سال وصول و به حساب بانك )خزانه شهرداري( 

واريز گرديد.
مطلوب است:

1- ثبت عمليات مربوط به وصول درآمد در دفتر روزنامه شهرداري و نقل آن به حساب هاي دفتر كل و معين
2- ثبت عمليات مربوط به تخصيص درآمدهاي وصول ش��ده به حس��اب هاي درآمد بودجه ش��ده با اس��تفاده از يك حساب درآمد 

تخصيصي.
3- تهية صورت مقايسة درآمدهاي پيش بيني شده با درآمدهاي وصول شده.
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- كاربرد، مفاهيم و طبقه بندي درآمدها

- مقايسـة درآمد و سـاير منابع تأمين اعتبار و شناسـايي بدهي شـهرداري با 

استفاده از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها و ثبت آن در دفاتر بر اساس 

اصول متداول و پذيرفتة شدة بودجه و حسابداري

- طراحي يك حسـاب مسـتقل براي وجوه شهرداري در سيستم حسابداري 

شهرداري، در رابطه با اسناد دريافتني و چك هاي مدت دار

- شناسـايي و اندازه گيري انواع درآمدهاي شهرداري و حساب هاي فرعي 

آن، بر اساس دستورالعمل هاي وزارت كشور 

- علل و عوامل مؤثر در ايجاد حساب هاي غيرقابل برداشت جهت هريك از 

منابع درآمدهاي شهرداري با داليل قانوني

- طريقـة حسـابداري وام پرداختنـي و گـروه حسـاب ها در دفاتـر مالي و 

چگونگي اعمال آن در فرايند حساب هاي دفتر كل

پس از مطالعة فصل 
پنجم بايد مطالب زير 

را آموخته باشيد:
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مقدمه:
در مقام مقايس��ه با مؤسسات انتفاعي، درآمد در ش��هرداري ها معنا و مفهوم ديگري خواهد داشت و مي توان گفت منابع تأمين 
هزينه در شهرداري ها كه به موجب قانون ايجاد و برابر مقررات و ضوابط مربوطه تشخيص و وصول مي گردد، درآمد ناميده مي شود. 
به عبارت ديگر، درآمدها و س��اير منابع تأمين اعتبار كه به موجب قانون و مقررات مربوطه حاصل و تحت همين عنوان در بودجة 
شهرداري منظور مي گردد، درآمد تلقي مي شود؛ در صورتي كه درآمد در مؤسسات انتفاعي به فعاليتي اطالق مي گردد كه نوعاً مالي 

بوده و بر ارزش ويژه مي افزايد.
از آنجايي كه هزينه هاي ش��هرداري از محل درآمدهاي پيش بيني ش��ده در بودجه تأمي��ن و پرداخت مي گردد، مطالعه در مورد 
چگونگي تحصيل درآمد كافي براي انجام هزينه هاي موردنظر و همچنين راه حل مناسب و مطلوب براي ايجاد منابع درآمد و نحوة  
استفاده از اين منابع و باالخره بررسي جنبه هاي مختلف درآمد در مواقع ركود و رونق اقتصادي يا بهبود و بحران و رشد جمعيت، از 
جمله مسائل و مباحث مهمي است كه در شهرداري هاي ايران همواره مورد بحث و مداقه قرار گرفته و شايان توجه خاص مي باشد؛ 
به طوري كه يكي از وظايف اصلي ش��هرداري و ش��وراي شهر تجزيه و تحليل دقيق منابع درآمد براي انجام هزينه ها و برنامه هاي 

شهرداري است.

مميزي درآمد
در هر ش��هرداري ش��عبة درآمد عهده دار امور مربوط به درآمد مي باش��د و اهم وظايف آن مطالعه و تهية پيشنهاد براي برقراري 
عوارض و س��اير منابع درآمد و يا تجديد نظر در نرخ آنها، تنظيم دفاتر و س��وابق مربوط به تشخيص بدهي مؤديان، تعقيب عمليات 

فصل پنجم 

حــسابــداري درآمـــد
 و سايـــر منـابـــع تامـيــن اعـتـبـار
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براي وادار كردن مؤدي به پرداخت ديون، رسيدگي به اعتراضات مؤديان و حل اختالف مربوطه است. در صورتي كه وصول بعضي 
درآمدها بر عهدة اين شعبه گذاشته شود، بايد اين وظيفه را تحت ضوابطي كه از طرف خزانة شهرداري تعيين مي گردد، انجام دهد 
و درآمدهاي وصولي را همراه با مدارك و صورتحساب  هاي مربوطه به خزانه تسليم و حساب هاي آن را تحت نظر شعبة مذكور و 

واحد حسابداري نگهداري نمايد.

وظيفة مميزي درآمد
به طور كلي وظايف اين قسمت به موجب دستورالعمل وزارت كشور به قرار زير تعيين و ابالغ شده است:

1- تهيه و جمع آوري اطالعات مربوط به منابع مختلف درآمدهاي شهرداري
2- تهية پيشنهاد براي برقراري عوارض جديد و تعرفه ها و درآمد

3- نگهداري دفاتر جزء و جمع يا كارت مؤديان عوارض و ميزان عوارض مؤديان
4- صدور و ابالغ پيش آگهي هاي عوارض يا برگه هاي تشخيص و فيش هاي بانكي عوارض

5- وصول درآمدها و صدور قبض وصول و توديع آنها در حس��اب بانكي ش��هرداري تحت نظارت شعبة خزانه و تسليم مدارك 
مربوط به تشخيص فوق الذكر

6- رسيدگي به عوارض معوقه و بقايا
7- تهية  گزارش ها و آمارهاي مربوط به درآمد

8- رسيدگي به شكايات و اعتراضات مؤديان عوارض و در صورت لزوم طرح آنها در كميسيون هاي مقرر در قانون
9- انجام اقدامات قانوني و تعقيب عمليات مربوطه براي وصول درآمد

درآمدهاي قانوني
در بودجة شهرداري نبايد اقالمي از درآمد ناشي از عوارض كه هنوز به تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور نرسيده است، 

پيش بيني شود و درآمدها بايد به نحوي پيش بيني گردد كه صد در صد قابل وصول باشد.
به اس��تناد بند 8 از مادة 45 قانون ش��هرداري ها، مصوب تيرماه 1334: »تصويب لوايح و برقراري يا الغاي عوارض يا تغيير نوع 
و ميزان آن و همچنين توافق نسبت به وصول بقاياي عوارض ملغي شده در هر مرحله كه باشد، از وظايف شوراي شهر است و بر 
اس��اس تبصرة ذيل مادة فوق، عوارض هر ش��هر نبايد تأثير س��وئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع 

داخلي داشته باشد. تشخيص اين گونه عوارض با وزارت كشور است.
به اين ترتيب، مراحل تحقق درآمد، به صورت قانوني آن، به سه مرحله به شرح زير تقسيم مي گردد:

1- درآمديابي به منظور ايجاد منابع درآمد با توجه به وس��عت و درجة رش��د و توسعة شهر و همچنين با استفاده از تجارب ساير 
شهرداري ها و پيشنهاد آن جهت تصويب به مقام ذيربط قانوني.

2- تصويب منابع پيشنهادشده به وسيلة مقام ذيربط قانوني و ابالغ آن به شهرداري پس از تأييد وزارت كشور.
3- منظور نمودن منابع تأييد و تصويب شده در بودجة شهرداري و باالخره تشخيص و وصول درآمد بر اساس مقررات و ضوابط 

قانوني.
به موجب قانون محاس��بات عمومي »پيش بيني درآمد يا س��اير منابع تأمين اعتبار در بودجة كل كشور، مجوزي براي وصول از 
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اش��خاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد. مس��ؤوليت حصول صحيح و بموقع درآمدها به عهده رؤساي 
دستگاه هاي اجرايي مربوطه مي باشد«.

همچنين در اين قانون آمده است: »وصول درآمدهايي كه در بودجة كل كشور منظور نشده باشد، طبق قوانين و مقررات مربوط 
به خود مجاز است«.

به موجب مادة 3 آيين نامة مالي شهرداري، مصوب 12 تيرماه 1346، هر شهرداري داراي تعرفه اي1 خواهد بود كه در آن كلية 
عوارض و بها و خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيلة شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحويل مي شود، درج 
و ه��ر ن��وع عوارض يا بها و خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا ه��ر تغييري كه در ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در 

تعرفة مذكور منعكس مي شود. 
همچنين، به موجب مادة 31 آيين نامة مالي تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفة عوارض درآمدها و تعيين و تش��خيص 
بدهي مؤدي به عهدة مأموران تش��خيص يا كس��اني است كه از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص به 

آنها داده شده است.
مأموران مذكور مكلفند كمال دقت و بي نظري را در تشخيص هاي خود به كار برند.

مرجع حل اختالف
رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض، به موجب مادة 77 قانون شهرداري ها، به كميسيوني مركب از 
نمايندگان وزارت كش��ور و دادگستري و شوراي ش��هر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي هايي كه طبق 
تصميم اين كميس��يون تشخيص داده شود، طبق مقررات اس��ناد الزم االجرا به  وسيلة ادارة ثبت قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت 

مكلف است طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد.

تعريف درآمد
هر فعاليت مالي كه باعث تغيير در يكي از اقالم ترازنامه و نهايتًا باعث افزايش مازاد گردد، درآمد ناميده مي ش��ود. عوايد ناش��ي 
از ايجاد بدهي به  وس��يلة ش��هرداري تحت عنوان  »ساير منابع تأمين اعتبار« طبقه بندي مي شود؛ مثل وام پرداختني يا انتشار اوراق 

مشاركت.

تحقق درآمد
انج��ام خدمت و يا انتقال مالكيت ملك يا كااليي از طرف ش��هرداري به غي��ر را تحقق درآمد گويند. انتقال مالكيت و يا انجام 
خدمات بايد بر اس��اس قانون مربوطه و رعايت كامل مقررات صورت پذيرد. اين درآمدها ممكن اس��ت آماده، در دس��ترس و قابل 

اندازه گيري باشند و يا غيرقابل اندازه گيري، در دسترس و آماده باشند.
آماده به درآمدي اطالق مي گردد كه مدت بازپرداخت آن 60 روزه باشد.

1- صورت ماليات يا عوارضي كه به كاالها و خدمات تعلق مي گيرد؛ مثل تعرفة گمركي - »فرهنگ عميد«
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درآمدهاي مستمر و درآمدهاي غيرمستمر
درآمدهاي ناش��ي از دريافت عوارض، درآمدهاي مس��تمر و درآم��د حاصل از محل »عوايد وجوه و اموال« درآمد غيرمس��تمر 

محسوب مي گردد.

طبقه بندي درآمد در شهرداري هاي ايران
طبقه بندي درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار با هدف سياست سازي و تصميم گيري و نيز پيش بيني درآمدها و ارتباط ميان درآمد 
و هزين��ه انج��ام مي پذيرد؛ به طوري كه رابطة بين »درآمد« و »هزينه« و »وصول« آن را امكان پذير س��ازد. در صورتي كه هزينة 
وصول يك قلم از منابع درآمدي برابر يا بيشتر از ميزان وصولي آن باشد، شهرداري و نيز شوراي شهر در مورد لغو يا برقراري آن 

بايد تصميم مقتضي معمول دارند.
در بيشتر كشورها، درآمدها بر اساس حساب هاي مستقل و در داخل هر حساب مستقل بر حسب منبع اصلي درآمد، گروه بندي 
مي ش��ود. درآم��د در ش��هرداري هاي ايران را مي ت��وان به درآمد عمومي و خصوصي، مس��تمر و غيرمس��تمر و درآمدهاي عمراني 

تقسيم بندي كرد.
قبل از تهية  دس��تورالعمل اصالحي وزارت كش��ور، درآمد شهرداري ها از لحاظ تشابه منابع، به نه طبقه تقسيم و هر طبقه، چند 
منابع درآمدي را ش��امل مي ش��د. شماره هاي قراردادي درآمدها دورقمي بود كه رقم اول سمت چپ، شمارة طبقه و رقم دوم سمت 

راست، شمارة منبع داخل در هر طبقه را مشخص مي كرد.
10- سهمية شهرداري از پرداخت وزارت كشور

20- عوارض توأم با ماليات وصولي در محل
30- عوارض بر ساختمان و اراضي

40- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
50- عوارض بر پروانه ها، كسب و فروش و تفريحات

60- درآمدهاي حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات
70- درآمد تأسيسات شهرداري و جرايم و تخلفات

80- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري
90- كمك بالعوض، هدايا، وام ها و استفاده از موجودي هاي نقدي دوره هاي قبل.

در دستورالعمل مربوطه آمده است:
»در صورتي كه شهرداري بر حسب مقتضيات محلي درآمدهاي ديگري وصول نمايد كه در اين جدول نام آن ذكر نشده است، 
ش��هرداري بايد با رعايت طبقات 9گانه رديف مناس��بي در جدول مذكور براي آن درآمد اختصاص دهد.« براي مطالعه طبقه بندي 

درآمدها و شرح كامل آن به فصل مربوطه مراجعه شود.
در اجراي دستورالعمل اصالحي كه به شماره 8356/3/32 مورخ 79/8/24 از طرف وزارت به كلية شهرداري هاي كشور جهت 
اجرا ابالغ گرديده، طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در شهرداري ها طبق مادة 29 آيين نامه هاي شهرداري ها به شش 
طبقه تقس��يم ش��ده است؛ ولي چنانچه مالحظه مي شود، بعضي از اين عناوين درآمدي خود مي تواند دربرگيرنده چند گروه از منابع 

درآمدي مختلف و ناهمگن باشد.
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 ب��ه عن��وان نمونه، طبقة يك، يعني »درآمد ناش��ي از عوارض عموم��ي«، در گروه هاي »عوارض بر س��اختمان ها و اراضي«، 
»عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل«، »عوارض بر پروانه هاي كسب، فروش و تفريحات« و... قابل تفكيك است. 

لذا براي دس��تيابي به يك طبقه بندي جامع و مانع درآمد ش��هرداري ها، اين منابع در ش��ش طبقة اصلي و چهارده گروه فرعي 
طبقه بندي شده  است كه هر گروه دربرگيرندة منابع مختلف درآمد همگن مي باشد.

عالوه بر اين، چون بودجه ش��امل پيش بيني درآمدها و منابع تأمين اعتبار و طبقه بندي فوق فقط ناظر بر تفكيك درآمد اس��ت، 
يك طبقة ديگر به عنوان »ساير منابع تأمين اعتبار«، شامل چهار گروه فرعي، در طبقه بندي فوق الذكر قرار داده شده است. عناوين 
18 گروه درآمدها و منابع تأمين اعتبار فوق در ذيل هفت طبقه مشتمل بر منابع مختلف و ساير دريافت هاي شهرداري به شرح زير 

مشخص شده است:
عناوين طبقه بندي درآمد در قالب هفت طبقه و هجده گروه و در قالب هر گروه، رديف هاي درآمدي

1000طبقه– درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر(، شامل: 4 گروه و 43 رديف
2000طبقه– درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي، شامل: 2 گروه و 11 رديف

3000طبقه– بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري، شامل: 2 گروه و 26 رديف
4000طبقه– درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري، شامل: 2 گروه و 10 رديف
5000طبقه– كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي، شامل: 1 گروه و 5 رديف

6000طبقه– اعانات و هدايا و دارايي ها، شامل: 3 گروه و 17 رديف
7000طبقه– ساير منابع تامين اعتبار، شامل 4 گروه و 16 رديف

حسابداري ثبت عمليات مالي درآمدها در دفاتر
به منظور ثبت عمليات مالي درآمدها در دفاتر حسابداري، ابتدا در قالب هر طبقه از درآمد شهرداري، حداقل يك حساب جاري 

بانكي غيرقابل برداشت )بدون دسته چك( در بانك افتتاح مي گردد و كلية درآمدهاي وصولي در اين حساب واريز خواهد شد.
هرچند درآمدها و هزينه هاي شهرداري، خالف مؤسسات تجاري، عوامل متغير وابسته به يكديگر نيستند، براي انجام هزينه ها 
در ش��هرداري، درآمد همواره ش��رط الزم تلقي مي گردد. در حسابداري شهرداري ها فقط اقالمي درآمد تلقي مي شوند كه آماده، در 

دسترس باشند. درآمدها بايد به شكل وجه نقد يا قابل تبديل به وجوه نقد در يك دورة مالي باشند.
به موجب تبصرة ذيل بند 12 مادة 71 قانون تش��كيالت ش��وراهاي ش��هر، مصوب 1375/3/1، كلية درآمدهاي ش��هرداري به 

حساب هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود، واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
و نيز بر اس��اس مادة 37 آيين نامة مالي ش��هرداري ها، در باب صندوق1 و عمليات استقراضي شهرداري آمده است: »استفاده از 
وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد، به هر عنوان، حتي به طور علي الحساب و يا براي پرداخت 

هزينه هاي ضروري و فوري، ممنوع است.«
در اين ميان به موجب مادة 79 قانون ش��هرداري ها، مصوب 1334/4/11، ش��هردار به عنوان خزانه دار شهرداري موظف است 
منتهي تا پانزدهم هر ماه حس��اب درآمد و هزينة ماه قبل ش��هرداري را به شوراي شهر تس��ليم كند؛ لذا ترجيحاً رئيس حسابداري 

شهرداري به عنوان ذيحساب، عامل خزانه محسوب مي گردد. 

 1- در كتب ماليه عمومي خزانه را صندوق و سازمان هماهنگ كننده دخل و خرج تعريف مي نمايند.
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ذيحساب يا عامل خزانه وجوه الزم را با صدور درخواست وجه از خزانة شهرداري دريافت و مخارج شهرداري را پس از تطبيق 
با قانون و مقررات مالي پرداخت مي كند. در قانون شهرداري ها نيز بر نقش خزانه به عنوان صندوق تأكيده شده است.

بنابراي��ن، ش��هردار در واقع مديريت امور مالي ش��هرداري را به موجب قانون بر عهده دارد و وج��وه الزم را جهت تأمين مالي 
اعتبارات مصوب تهيه و تدارك الزم را به منظور وصول، نگهداري وجوه و پرداخت مخارج شهرداري فراهم مي كند. 

به موازات اين وظيفة مهم خزانه دار و خزانه داري شهرداري وظيفة ديگري نيز در جهت هماهنگي و تنظيم ورود و خروج وجوه 
از طريق تخصيص اعتبار در رابطه با هزينه هاي شهرداري بر عهده دارد.

ب��ه همي��ن منظور براي هري��ك از منابع درآمد حداقل در قالب طبقة درآمد، به تعداد الزم »حس��اب تمرك��ز وجوه درآمد« در 
بانك افتتاح مي كند. حس��اب هاي تمركز درآمدها غيرقابل برداشت بوده و موجودي آنها در مواعد مشخصي )هفتگي يا ماهانه( كه 

شهرداري تعيين كند به حساب ديگري تحت عنوان حساب »تمركز وجوه عمومي« يا حساب خزانة شهرداري واريز مي گردد.
در آن صورت حس��اب بانك مذكور بدهكار و »حس��اب درآمد مربوطه« بستانكار مي شود و سپس براي انجام هزينه هاي مورد 
لزوم طبق دستور شهردار از حساب تمركز درآمد )خزانة شهرداري( برداشت و به حساب جاري هزينه هاي عمومي يا اختصاصي بر 
حسب مورد منتقل خواهد شد )ثبت مربوط به عمليات پرداخت هزينه، در فصل مربوط به حسابداري هزينه ها نشان داده مي شود(. 
هريك از طبقات هفت گانة درآمد، يك حس��اب اصلي در دفتر كل ش��هرداري را تش��كيل مي دهد و گروه درآمدها در قالب منابع 

درآمدي حساب هاي معين و معين تفصيلي خواهند بود.
اگر سيستم حسابداري از دستي به كامپيوتري تبديل شود )كه اغلب نيز چنين مي شود(، الزم است برنامه اي به منظور نمايش 

درآمدهاي قطعي شده و درآمدهاي پيش بيني شده در صفحة نمايش و چاپگرها، قابل انطباق بر مبناي صحيح نوشته و ارائه شود.

ثبت زير مربوط به دريافت بخشي از عوارض و درآمدهاي شهرداري است:

صفحه رديف
دفتركل

اقالم كلاقالم جزءشرح
بستانكاربدهكار

-1

-2

-3

-4

حساب بانك            
جاري غيرقابل پرداخت

حساب درآمد توأم ماليات
                           عوارض قند و شكر

حساب بانك ها        
جاري تمركز درآمدها

         حساب بانك ها
جاري غيرقابل برداشت

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

حسابداري ساير منابع تأمين اعتبار
اص��ل تع��ادل بودجه يكي از اصول بودجه و بودجه نويس��ي در شهرداري هاس��ت. در اجراي اين اصل باي��د تعادل بين درآمد و 
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هزينه هاي مندرج در »سند بودجه« در يك دورة مالي برقرار گردد؛ ولي در شرايط كنوني به علت جريان هاي مالي و اقتصادي و نيز 
اجتماعي و منطقه اي گاهاً ش��هرداري ها با كس��ري بودجه مواجه مي شوند و اصل تعادل بودجه قاطعيت چنداني ندارد. در اين رابطه 

كارشناسان و موافقان اصل تعادل بودجه راه چاره را در استقراض وام از منابع داخلي يا خارجي مي دانند.
در اصط��الح بودجه و حس��ابداري به عواي��د حاصله در مقابل ايجاد بدهي،»س��اير منابع تأمين هزينه« گفته مي ش��ود. قانون 

محاسبات عمومي »ساير منابع تأمين اعتبار« را چنين تعريف مي كند:
»ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از: منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداخت هاي سال هاي قبل و 

عناوين مشابه در قانون بودجه پيش بيني مي شود و ماهيت درآمد ندارد.«
در صورتي كه شهرداري بخواهد براي تأمين كسري بودجه از وام داخلي يا خارجي استفاده نمايد، كسب مجوز قانوني ضروري 

است. در اين رابطه مادة 40 آيين نامة  مالي شهرداري 1346/4/12 چنين مقرر مي دارد:
»استقراض شهرداري با توجه به بند 19 از مادة 45 قانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب شوراي شهر صورت گيرد و در موقع 
استقراض مورد مصرف وجوه استقراضي و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت 

وام و طرز استهالك مشخص و طبق آن عمل شود.«
در صورتي كه شهرداري پس از كسب مجوز قانوني براي تأمين منابع مالي خود موفق به كسب وام شود، در آن صورت از يك 
درآمد و عوايد ناش��ي از ايجاد بدهي بر خوردار خواهد ش��د و حساب تمركز درآمد كه يك حساب بانكي غيرقابل برداشت مي باشد، 

بدهكار و حساب درآمد وام بستانكار مي گردد.
اين بدهي با استفاده از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها شناسايي شده و در اين ميان حساب مازاد تخصيص نيافته )تعهدات 

ايجادشده( بدهكار و حساب وام پرداختني بستانكار مي شود:
مثال: شهرداري اردبيل به منظور اجراي يك طرح انتفاعي پس از كسب مجوزهاي قانوني اقدام به انتشار اوراق مشاركت مي كند 

و از اين بابت 10/000/000 ريال اوراق مشاركت منتشر و به فروش مي رسد. ثبت عمليات اين فعاليت ها به قرار زير است:

دفتر روزنامه                                               تاريخ ................       

صفحهرديف
دفتركل

اقالم كلاقالم جزءشرح
بستانكاربدهكار

-1

-2

حساب بانك ها           
جاري )غيرقابل برداشت(

حساب درآمد وام
وام داخلي

10/000/000

10/000/000

10/000/000

10/000/000

به منظور شناسايي اين بدهي از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها به شرح زير استفاده مي شود:
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                        دفتر روزنامه                                                          تاريخ ..................

صفحه رديف
دفتركل

اقالم كلاقالم جزءشرح
بستانكاربدهكار

-1

-2

حساب مازاد تخصيص نيافته
تعهدات ايجادشده

حساب وام پرداختني
اوراق مشاركت

10/000/000

10/000/000

10/000/000

10/000/000

چنانچه ش��هرداري بخواهد به منظور كنترل درآمدها از حس��ابداري بودجه اي استفاده كند،  بايد ابتدا بودجة ابالغي را به عنوان 
فعاليت مالي در دفاتر خود ثبت و در موقع تحقق درآمد )دريافت قطعي( از درآمد پيش بيني شده و منعكس شده در دفاتر مالي كسر 

نمايد.
مثال جامع: وصولي ش��هرداري نورآباد بابت درآمد يكروزة ش��هرداري و واريز آن به حساب هاي جاري غيرقابل برداشت )بدون 

دسته چك( به قرار زيرمي باشد )ارقام به ريال است(:
1- واريز به حس��اب جاري 683 )غيرقابل برداش��ت( بانك ملي ايران بابت سهم ش��هرداري از پرداختي وزارت كشور به شرح 

زير:
300/000 1-1- عوارض جايگزين دروازه اي    
150/000 2-1- عوارض متفرقه     

2- واريز به حساب جاري 684 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت عوارض توأم با ماليات وصولي در محل:
54/000 1-2- سهم شهرداري از ماليات بر درآمد    
12/000 2-2- عوارض قند و شكر انحصاري   
13/000 3-2- ساير عوارض توأم با ماليات    

3- واريز به حساب جاري 685 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت عوارض بر ساختمان ها و اراضي:
44/000 1-3- عوارض نوسازي     
12/000 2-3- عوارض بقاياي سطح شهر و ساختمان و اراضي  
5/000 3-3- حق مرغوبيت     

4- واريز به حساب جاري 686 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل:
55/000 1-4- عوارض اتومبيل      
10/000 2-4- عوارض بليط مسافرت    
13/000 3-4- عوارض تلفن     

5- واريز به حساب جاري 687 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت عوارض بر پروانه ها، كسب و فروش و تفريحات:
82/000 1-5- عوارض سينما و نمايش    
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22/000 2-5- عوارض پروانه هاي ساختمان   
19/000 3-5- عوارض آگهي ها     

6- واريز به حساب 688 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات:
140/000 1-6- فروش اموال غيرمنقول شهرداري   
15/000 2-6- فروش زباله     
18/000 3-6- حق آسفالت     

7- واريز به حساب 689 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمد تاسيسات شهرداري و جرائم و تخلفات:
25/000 1-7- درآمد كشتارگاه     
16/000 2-7- درآمد دادگاه ها     
5/000 3-7- ساير درآمدها     

8- واريز به حساب 690 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري:
13/000 1-8- مال االجاره هاي دريافتي و دكه ها   
50/000 2-8- حق ورود به تأسيسات شهرداري   

9- واريز به حس��اب 682 )غيرقابل برداش��ت( بانك ملي ايران بابت كمك بالعوض و هدايا و وام و استفاده از موجودي نقدي 
دوره هاي قبل:

55/000 1-9- كمك بالعوض دريافتي از وزارت كشور  
10- بر اس��اس اعالميه هاي واصله از بانك ملي جمعاً مبلغ 588/000 ريال از حس��اب هاي مشروحة زير برداشت و به حساب 

جاري تمركز درآمد )خزانه شهرداري( به شمارة 16350 واريز گرديد:
1-10- مبلغ 300/000 ريال از حساب جاري غيرقابل برداشت به شمارة 683
2-10- مبلغ 54/000 ريال از حساب جاري غيرقابل برداشت به شمارة 684
3-10- مبلغ 44/000 ريال از حساب جاري غيرقابل برداشت به شمارة 685
4-10- مبلغ 55/000 ريال از حساب جاري غيرقابل برداشت به شمارة 686
5-10- مبلغ 82/000 ريال از حساب جاري غيرقابل برداشت به شمارة 687
6-10- مبلغ 15/000 ريال از حساب جاري غيرقابل برداشت به شمارة 688
7-10- مبلغ 25/000 ريال از حساب جاري غيرقابل برداشت به شمارة 689
8-10- مبلغ 13/000 ريال از حساب جاري غيرقابل برداشت به شمارة 690

مطلوب اس��ت: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه سه س��توني و نقل آن به حس��اب هاي مربوطه در دفتر كل و تراز آزمايش��ي 
چهارستوني.
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                  دفتر روزنامه                  تاريخ .........................

يف
صفحه  رد

دفتر 
كل

اقالم جزءشرح
اقالم كل

بستانكاربدهكار

-1

-2

-3

-4

-5

-6

حساب بانك ها
جاري 683 غيرقابل برداشت
جاري 684 غيرقابل برداشت 
جاري 685 غيرقابل برداشت
جاري 686 غيرقابل برداشت
جاري 687 غيرقابل برداشت
جاري 688 غيرقابل برداشت 
جاري 689 غيرقابل برداشت 
جاري 690 غيرقابل برداشت
جاري 682 غيرقابل برداشت

حساب درآمد سهم شهرداري از پرداختي وزارت كشور
عوارض جايگزين دروازه اي

عوارض متفرقه 
حساب درآمد عوارض توأم با ماليات
سهم شهرداري از ماليات بر درآمد
عوارض قند و شكر انحصاري
ساير عوارض توأم با ماليات
حساب درآمد عوارض بر ساختمان و اراضي
عوارض نوسازي
عوارض بقاياي سطح شهر
حسن مرغوبيت
حساب درآمد عوارض بر ارتباطات و حمل  و نقل
عوارض اتومبيل
عوارض بليط مسافرت
عوارض تلفن
حساب درآمد عوارض بر پروانه ها و ساختمان
عوارض سينما و نمايش
عوارض بر پروانه هاي ساختمان
عوارض آگهي ها

450/000
79/000
61/000
78/000
123/000
173/000
46/000
63/000
55/000

300/000
150/000

54/000
12/000
13/000

44/000
12/000
5/000

55/000
10/000
13/000

82/000
22/000
19/000

1/128/000

450/000

79/000

61/000

78/000

123/000
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تاريخ .........................                         دفتر روزنامه   

يف
صفحه  رد

دفتر كل
اقالم كلاقالم جزءشرح

بستانكاربدهكار

-7

-8

-9

-10

-11

-12

حساب درآمد حاصل از فروش و خدمات
فروش اموال غيرمنقول شهرداري 
فروش زباله
حق آسفالت
حساب درآمد تأسيسات و جرايم
درآمد كشتارگاه
درآمد دادگاه ها
ساير درآمدها
حق ورود به تاسيسات شهرداري
مال االجاره هاي دريافتي و دكه ها
حساب درآمد وجوه و اموال

كمك بالعوض دريافتي از وزارت كشور 
حساب درآمد كمك بالعوض و وام ها

حساب بانك ها
جاري 16350 خزانة شهرداري

حساب بانك ها
جاري 683 غيرقابل برداشت
جاري 684 غيرقابل برداشت 
جاري 685 غيرقابل برداشت 
جاري 686 غيرقابل برداشت
جاري 687 غيرقابل برداشت
جاري 688 غيرقابل برداشت
جاري 689 غيرقابل برداشت

جاري 690 غيرقابل برداشت  

140/000
15/000
18/000

25/000
16/000
5/000

13/000
50/000

55/000

588/000

300/000
54/000
44/000
55/000
82/000
15/000
25/000
13/000

588/000

173/000

46/000

63/000

55/000

588/000
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حساب درآمد سهم شهرداري 
از پرداختي وزارت كشور

)1( 450/000

حساب بانك ها

)2( 588/000 1/128/000  )1(
588/000 )2(

حساب درآمد عوارض بر ساختمان و اراضي

)1( 61/000

حساب درآمد عوارض توام با ماليات

)1( 79/000

حساب درآمد عوارض بر پروانه هاي ساختمان

)1( 123/000

حساب درآمد بر ارتباطات و حمل  و نقل

)1( 78/000

حساب درآمد تاسيسات و جرائم

)1( 46/000

حساب درآمد حاصل از فروش و خدمات

)1( 173/000

حساب درآمد كمك عوارض و وام ها

)1( 55/000

حساب درآمد وجوه و اموال

)1( 63/000

دفتر كل
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شهرداري نورآباد
تراز آزمايش )عمليات(
در تاريخ 1/31/××13

يف
رد

عنوان حساب ها
ماندهگردش عمليات

بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار
1/716/000588/0001/128/000حساب بانك ها1
450/000-450/000-حساب درآمد سهم شهرداري از پرداختي وزارت كشور2
79/000-79/000-حساب درآمد عوارض توأم با ماليات3
61/000-61/000-حساب درآمد عوارض بر ساختمان و اراضي4
78/000-78/000-حساب درآمد بر ارتباطات و حمل و نقل5
123/000-123/000-حساب درآمد عوارض بر پروانه ها6
173/000-173/000-حساب درآمد حاصل از فروش و خدمات7
46/000-46/000-حساب درآمد تأسيسات و جرايم8
63/000-63/000-حساب درآمد وجوه و اموال9

10
55/000-55/000-حساب درآمد كمك وام ها

1/716/0001/716/0001/128/0001/128/000جمع

مبناي حسابداري درآمد در شهرداري ها
بر اس��اس استانداردهاي تدوين شده به وسيلة »هيأت استاندارد حس��ابداري دولتي« )GASB( مبناي حسابداري درآمد براي 
شهرداري ها در صورتي كه درآمد، آماده، در دسترس و قابل اندازه گيري باشد، »تعهدي تعديل شده« خواهد بود و بايد فرايند آن به 

عنوان يك فعاليت مالي در دفاتر ثبت گردد. 
مديران مالي براي تضمين كافي، سفته و يا چك هاي 60 روزه از مؤديان دريافت مي كنند. در اين حالت حساب اسناد دريافتني 
و يا چك هاي مدت دار بدهكار و حساب درآمد بستانكار مي گردد و در صورت وصول اسناد دريافتني، حساب بانك بدهكار و حساب 

اسناد و حساب هاي دريافتني بستانكار خواهد شد.1

حسابداري اسناد دريافتني و چك هاي مدت دار
در صورتي كه از مؤديان چك هاي مدت دار و يا سفته با مدتي بيش از 60 روز دريافت شود، بر اساس استانداردهاي تدوين شدن 

درآمد تلقي نشده و  بايد فرايند اين گونه اسناد با استفاده از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها در دفاتر مالي ثبت شود. 
در اين حالت حس��اب اس��ناد دريافتني و يا چك هاي مدت دار بدهكار و حس��اب »درآمد قابل وصول« در قالب حس��اب مازاد 
»تخصيص نيافته« بس��تانكار مي گردد. سيستم حس��ابداري در مورد چك هاي مدت دار بايد به شيوه اي طراحي شود كه مشخصات 

1 - به موجب دستورالعمل وزارت كشور مبناي حسابداري درآمد شهرداري هاي ايران نقدي مي باشد.
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چك ها به صورت كامل در هر زمان روشن باشد.
مثال – ش��هرداري گرمدره هفت فقره چك مدت دار از مؤديان خود بابت درآمد »ناش��ي از عوارض عمومي« »عوارض حذف 

پاركينگ« به شرح زير دريافت مي كند:
مدت  60 روزه 600/000 ريال   مورخ 1/30/××13    چك شماره 800    آقاي الف:   
مدت  90 روزه 100/000 ريال  مورخ 2/30/××13    چك شماره 910   آقاي ب:   
مدت  80 روزه 300/000 ريال  مورخ 3/30/××13   چك شماره 500    آقاي ج:   
120 روزه مدت  500/000 ريال  مورخ 4/30/××13   چك شماره 520    آقاي ل:  
مدت  85 روزه 700/000 ريال  مورخ 4/30/××13   چك شماره 170   آقاي ح:   
140 روزه مدت  000      /200 ريال  مورخ 4/30/××13  چك شماره 188    آقاي س:   

مطلوب است: ثبت عمليات مربوطه در دفاتر روزنامه سه ستوني بر اساس مفروضات زير:
1- چك آقاي الف كه جهت وصول به بانك ارسال شده بود، وصول گرديد.

بستانكار بدهكار            
  600/000    1-1      حساب چك هاي مدت دار     

600/000                    آقاي الف     

600/000                  حساب درآمد ناشي از عوارض عمومي      
600/000                          عوارض حذف پاركينگ   

600/000   2-1   حساب بانك ها        
600/000          جاري تمركز درآمد    

600/000                  حساب چك هاي مدت دار       
600/000                          آقاي الف    

2- چك هاي آقايان ب، ج، ل، ح، س، جهت وصول در مقابل اخذ رسيد به صندوق شهرداري تحويل گرديد.
1/800/000 2-1   حساب چك هاي مدت دار نزد صندوق     

100/000         آقاي ب      
300/000         آقاي ج      
 500/000         آقاي ل      
 700/000         آقاي ح      
200/000         آقاي س      

1/800/000                  حساب مازاد تخصيص نيافته       
 1/800/000                    درآمدهاي قابل وصول   

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 132



3- چك هاي آقايان ب، ج، ل جهت وصول در مقابل اخذ رسيد به بانك عامل تحويل گرديد.
بستانكار بدهكار            

900/000 1-3   حساب چك هاي مدت دار نزد بانك     
100/000    آقاي ب      
300/000   آقاي ج      
500/000   آقاي ل      

900/000 حساب چك هاي مدت دار نزد صندوق         
100/000     آقاي ب     
300/000     آقاي ج     
500/000     آقاي ل     

4- چك آقاي ب وصول و اعالمية بانكي آن به شهرداري ارسال شد.
100/000 4-1-   حساب بانك              

100/000          جاري تمركز درآمد    
100/000 حساب درآمد ناشي از عوارض عمومي         

100/000 عوارض حذف پاركينگ      

100/000 4-2-  حساب مازاد تخصيص نيافته     
100/000            درآمدهاي وصول شده    

100/000 حساب چك هاي مدت دار نزد بانك         
100/000 آقاي ب        

5- چك آقايان ج و ل برگشت و جهت اقدام قانوني به شهرداري مسترد گرديد.
800/000 5- 1حساب چك هاي مدت دار نزد دايرة حقوقي     

300/000 آقاي ج      
500/000 آقاي ل      

800/000 حساب چك هاي مدت دار نزد بانك         
300/000 آقاي ج          
500/000 آقاي ل        
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6- چك آقاي ج وصول و چك آقاي ل بر اس��اس حكم دادگاه به علت ورشكس��تگي وي سوخت ش��ده تلقي گرديد و پس از 
تصويب شوراي شهر به حساب هزينه هاي برنامة خدمات اداري مادة 17 منظور گرديد:

بستانكار بدهكار            
300/000 6-1- حساب بانك ها       

300/000          جاري تمركز درآمد    
 300/000 حساب درآمد ناشي از عوارض عمومي         

300/000 عوارض حذف پاركينگ      

300/000 6-2- حساب مازاد تخصيص نيافته      
300/000 درآمدهاي وصول شده     

 300/000 حساب چك هاي مدت دار نزد دايرة حقوقي        
300/000 چك آقاي ج       

500/000 6-3- حساب مازاد تخصيص نيافته      
500/000 درآمدهاي قابل وصول     

 500/000 حساب چك هاي مدت دار نزد دايرة حقوقي        
500/000                چك آقاي ل   

500/000 6-4-  حساب هزينة برنامة خدمات اداري     
500/000      مادة 17: كمك و پرداخت به بخش خصوصي  

 500/000 حساب درآمد ناشي از عوارض         
500/000       عوارض حذف پاركينگ   

در اين رابطه فرض بر اين است كه شهرداري درآمدي را در مقابل هزينه اي از دست داده است.

حسابداري استقراض از يك حساب مستقل براي استفاده در حساب مستقل ديگر
در مواردي كه ش��هرداري براي فعاليت هاي مختلف عمومي و اختصاصي حس��اب هاي مجزا داشته باشد )حساب مستقل وجوه 

شهرداري(، استقراض از يك حساب براي استفاده در حساب ديگر، منوط به موافقت شوراي شهر است. 
در اين موافقتنامه مدت استقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حساب بدهكار به ميزاني كه پرداخت مبلغ 

استقراض را تكافو كند، فرضًا كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باشد، بايد به حساب بستانكار داده شود.
در اين رابطه از دو حساب جداگانه تحت عنوان »حساب وام كوتاه مدت دريافتني« و »حساب وام كوتاه مدت پرداختني« استفاده 
مي شود و چنانچه حساب مستقل وجوه عمومي به حساب مستقل وجوه اختصاصي با موافقت شوراي شهر مبلغي را استقراض كند، 
حس��اب »بانك جاري تمركز وجوه درآمد عمومي« بس��تانكار و به همان مبلغ حساب »مستقل وجوه اختصاصي« بدهكار مي شود.  
و براس��اس اعالميه بانكي حس��اب بانك »جاري تمركز درآمدهاي اختصاصي« بدهكار و به همان ميزان »حس��اب مستقل وجوه 
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عمومي« بستانكار مي گردد.1
مثال:

الف( با تصويب ش��وراي ش��هر و مستند به مادة 39 آيين نامة مالي ش��هرداري ها مقرر گرديد: مبلغ 2/000/000 ريال به عنوان 
استقراض از حساب جاري تمركز درآمد عمومي )خزانة شهرداري( براي استفاده در حساب درآمد اختصاصي )خزانة شهرداري( بانك 

ملي ايران شعبة امير برداشت و به حساب مذكور واريز گردد. 
مدت بازپرداخت مبلغ استقراض ش��ده س��ه ماه تعيين شده است؛ ولي شهرداري موظف اس��ت به محض پيدايش موجودي در 
حس��اب بدهكار، به ميزاني كه پرداخت مبلغ اس��تقراضي را تكافو كند، فرضًا كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باش��د، به حساب 

بستانكار برگشت داده شود.
ب( شهرداري مبلغ 9/000/000 ريال بابت صورت وضعيت موقت شمارة 1 به آقاي مهندس ساماني، پيمانكار شهرداري، بابت 
هزينه هاي اختصاصي بدهكار است. مقرر گرديد مبلغ 6/000/000 ريال از بدهي نامبرده پرداخت و مابقي به عنوان سپردة شركت 

در مناقصه منظور گردد.
ج( پيشنهاد آقاي مهندس ساماني پيمانكار مورد قبول كميسيون مناقصه قرار نگرفت و سپردة مشاراليه با تنظيم سند و صدور 

چك از حساب جاري سپرده  ها مسترد گرديد.
د( دريافت بابت عوارض نوسازي و واريز به حساب جاري تمركز درآمدهاي اختصاصي 3/000/000 ريال.

ه�( بدهي به حساب مستقل درآمدهاي عمومي با تنظيم سند و صدور چك از حساب تمركز درآمدهاي اختصاصي پرداخت و 
به حساب تمركز درآمد عمومي منتقل شد.

مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه، سه ستوني با استفاده از دو حساب جداگانة »وام كوتاه مدت دريافتني« و »وام 
كوتاه مدت پرداختني«
*** فرض الف

بستانكار بدهكار            
2000/000          حساب وام كوتاه مدت دريافتني     

2000/000          حساب مستقل وجوه اختصاصي – جاري عمومي 

2000/000                        حساب بانك ها        
2000/000             جاري تمركز درآمدهاي عمومي   

2000/000                      حساب بانك ها      
2000/000             جاري تمركز درآمد اختصاصي   

2000/000           حساب وام كوتاه مدت پراختني       
2000/000              حساب مستقل وجوه عمومي – جاري اختصاصي 

 1- »حساب مستقل وجوه اختصاصي« معين وام دريافتني و »حساب مستقل وجوه عمومي« معين وام پرداختني خواهند بود. 
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*** فرض ب
بستانكار بدهكار            

9/000/000            حساب هزينة برنامة اختصاصي     
9/000/000                  پروژة توسعة شهري    

6/000/000                    حساب بانك ها        
6/000/000         جاري هزينه هاي اختصاصي    

3/000/000          حساب وام كوتاه مدت پرداختني       
3/000/000         حساب مستقل وجوه اماني – جاري اختصاصي  

3/000/000           حساب وام كوتاه مدت دريافتني     
3/000/000         حساب مستقل وجوه اختصاصي – جاري سپرده  

2/000/000            حساب سپردة اشخاص        
2/000/000           مهندس ساماني پيمانكار    

***  فرض ج

2/000/000             حساب سپردة اشخاص      
2/000/000         مهندس ساماني پيمانكار    

2/000/000              حساب بانك ها        
2/000/000         جاري تمركز سپرده ها    

*** فرض د

3/000/000                  حساب بانك ها      
3/000/000         جاري تمركز درآمد اختصاصي   

3/000/000          حساب عوارض بر ساختمان و اراضي       
3/000/000                      عوارض نوسازي    
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*** فرض ه�
بستانكار بدهكار             

حساب وام كوتاه مدت پرداختني            2/000/000
2/000/000 حساب مستقل وجوه عمومي – جاري اختصاصي  

                 حساب بانك ها               2/000/000
2/000/000         جاري تمركز وجوه اختصاصي   

حساب بانك ها                2/000/000
2/000/000 جاري تمركز درآمدهاي عمومي    

         حساب وام كوتاه مدت دريافتني                2/000/000
2/000/000         حساب مستقل وجوه عمومي – جاري عمومي  

مثال: فرض شود مبلغ 2/000/000 ريال جهت انجام هزينه هاي برنامه اداري به موجب موافقتنامة شوراي شهر از حساب بانكي 
تمركز درآمد اختصاصي نوسازي برداشت و به حساب بانكي متمركز درآمدهاي عمومي انتقال داده شود. در اين صورت ثبت عمليات 

حسابداري مورد نظر به شرح زير خواهد بود:
بستانكار بدهكار             

حساب وام كوتاه مدت دريافتني             2/000/000
حساب مستقل وجوه اختصاصي – جاري عمومي       2/000/000

         حساب بانك ها                2/000/000
         جاري تمركز درآمد اختصاصي      2/000/000

حساب بانك ها          2/000/000
جاري تمركز درآمد عمومي      2/000/000

         حساب وام كوتاه مدت پرداختني                2/000/000
         حساب مستقل وجوه عمومي – جاري اختصاصي2/000/000
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شماره گذاري حسابداري استقراض از يك حساب مستقل براي استفاده در حساب مستقل ديگر

الف- وام كوتاه مدت دريافتني:
دارائي ها     100

دارائي هاي جاري     110
وام كوتاه مدت دريافتني     115

حساب مستقل وجوه عمومي     115-01
بدهكار حساب – جاري اختصاصي    115-01-001

بدهكار حساب – جاري سپرده    115-01-002
حساب مستقل وجوه اختصاصي     115-02

بدهكار حساب – جاري عمومي    115-02-001
بدهكار حساب – جاري سپرده    115-02-002

حساب مستقل وجوه اماني     115-03
بدهكار حساب – جاري عمومي    115-03-001

بدهكار حساب – جاري اختصاصي    115-03-002
ب- وام كوتاه مدت پرداختني:

بدهي ها     200
بدهي هاي جاري     210

وام كوتاه مدت پرداختني     215
حساب مستقل وجوه عمومي     215-01

بستانكار حساب – جاري اختصاصي    215-01-001
بستانكار حساب – جاري سپرده    215-01-002

حساب مستقل وجوه اختصاصي     215-02
بستانكار حساب – جاري عمومي    215-02-001

بستانكار حساب جاري سپرده    215-02-002
حساب مستقل وجوه اماني     215-03

بستانكار حساب – جاري عمومي    215-03-001
بستانكار حساب – جاري اختصاصي    215-03-002

هر يك از حس��اب هاي وام كوتاه مدت دريافتني و يا پرداختني يك حس��اب اصلي در دفتر كل شهرداري را تشكيل مي دهد و 
حساب هاي مستقل در قالب حساب هاي وام كوتاه مدت حساب هاي معين، و باالخره »بدهكار حساب« و يا »بستانكار حساب« به 

عنوان معين تفصيلي حساب هاي معين را پشتيباني مي كند.
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1- درآمد در شهرداري هاي چگونه به دست مي آيد و تفاوت آن با مؤسسات بازرگاني چيست؟
2- نقش واحد درآمد در شهرداري را مشروحاً بيان كنيد.

3- تحقق درآمد به صورت قانوني آن در چند مرحله صورت خواهد گرفت؟ اين مراحل را به طور كامل شرح دهيد.
4- اختالف بين مؤدي و شهرداري در رابطه با عوارض، چگونه و توسط چه مرجعي حل  و فصل مي شود؟

5- درآمدهاي شهرداري در حال حاضر به چند طبقه تقسيم شده است؟
6- به موجب دس��تورالعمل وزارت كش��ور، درآمدهاي ش��هرداري از لحاظ منابع به چند طبقه و گروه و رديف درآمدي 

تقسيم بندي شده است؟ عنوان هر طبقه را نام ببريد.
7- روش ثبت عمليات مالي درآمدها در دفاتر شهرداري را شرح دهيد.

8- تشريفات قانوني اخذ وام به وسيله شهرداري را توضيح دهيد.
9- روش ثبت عمليات وام هاي پرداختني در دفتر حسابداري شهرداري را با ذكر مثال بيان كنيد.

10- اس��تقراض از يك حس��اب مس��تقل براي اس��تفاده از يك حساب مس��تقل ديگر موضوع مادة 39 آيين نامة مالي 
شهرداري ها منوط به موافقت چه نهادي مي باشد.

11- ثبت عمليات مربوط به استقراض از يك حساب براي استفاده در حساب ديگر را با ذكر مثالي شرح دهيد.
12- سپرده را طبق قانون شهرداري تعريف كنيد و تفاوت آن را با درآمد توضيح دهيد.

13- مرور زمان سپرده از لحاظ قانوني چند سال مي باشد؟
14- مبناي حسابداري بر اساس استاندارد تدوين شده به وسيلة هيأت استاندارد حسابداري دولتي GASB چيست؟

15- درآمد آماده، در دسترس و قابل اندازه گيري به چه درآمدي مي گويند؟
16- درآمد در دسترس و قابل اندازه گيري چه نوع درآمدي است؟

17- آيا چك هاي مدت دار يا سفته هاي دريافتي از مؤديان كه مدت آنها بيشتر از 60 روز باشد مي تواند به عنوان درآمد 
تلقي شود؟ چرا؟

18- ثب��ت درآمدهاي پيش بيني ش��ده به منظور كنترل درآم��د و كاربرد آن در صورت مقايس��ة هزينه ها و درآمدهاي 
پيش بيني شده با هزينه ها و درآمدهاي قطعي شده چگونه است؟ با ذكر مثال شرح دهيد.

19- اس��ناد دريافتي سوخت ش��ده از طريق مراجع قانوني در چه صورت به حس��اب هزينة قطعي ش��هرداري منظور 
مي گردد؟

سؤاالت
 فصل پنجم
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20- كاهش و صرفه جويي در هزينه ها افزايش درآمد است. نحوة صرفه جويي در هزينه و كاهش آن را در مورد چند قلم از هزينه ها 
كه امكان كاهش آن وجود دارد، توضيح دهيد.

21- وصولي درآمد شهرداري همدان در خردادماه 1366 به قرار زير است:
66/3/1 – واريز به حس��اب جاري ش��مارة 511 )غيرقابل برداش��ت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصله از »س��همية شهرداري از 

پرداخت وزارت كشور«
42/000 1- عوارض جايگزين دروازه اي         
52/000 2- عوارض متفرقه كه به وسيلة وزارت كشور جمع آوري و بين شهرداري ها توزيع مي شود   

66/3/5 – واريز به حس��اب جاري ش��مارة 512 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصله از توأم با ماليات وصولي در 
محل

21/000 1- مواد نفتي           
  32/000 2- سهم شهرداري از ماليات بر درآمد عمومي        
44/000 3- عوارض قند و شكر انحصاري         
62/000 4- عوارض اسناد رسمي          
10/000 5- عوارض گمركي و حق هوايي         
13/000 6- ساير عوارض توأم با ماليات         

66/3/9 – واريز به حس��اب جاري ش��مارة 513 )غيرقابل برداش��ت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصله از عوارض بر ساختمان و 
اراضي

34/000 1- عوارض نوسازي          
22/000 2- عوارض بقاياي سطح شهر و ساختمان ها و اراضي       
18/000 3- حق مرغوبيت           
14/000 4- ساير عوارض وصولي از ساختمان و اراضي        

66/3/14 – واريز به حساب جاري شمارة 514 )غيرقابل برداشت( بانك  ملي ايران بابت درآمد حاصله از »عوارض بر ارتباطات و 
حمل  و نقل«

82/000 1- عوارض اتومبيل          
32/000 2- عوارض بر ساير وسايط نقليه         
15/000 3- عوارض بليط مسافرت          
11/000 4- عوارض گذرنامه          
52/000 5- عوارض تلفن           
12/000 6- ساير عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل        

66/3/18 – واريز به حساب جاري شمارة 515 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصله از عوارض پروانه ها، كسب 
و فروش و تفريحات

47/000 1- عوارض سينما و نمايش          
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13/000 2- عوارض كسبه و پيشه وران و حق صدور پروانه        
14/000 3- عوارض پروانه هاي ساختماني          
10/000 4- عوارض آگهي ها           
62/000 5- عوارض اماكن عمومي           
73/000 6- عوارض فخاري           
24/000 7- عوارض پالژها و محل هاي تفريح          
13/000 8- عوارض نوشابه و كارخانجات          
 16/000 9- ساير عوارض وصولي از صدور پروانه كسب و فروش تفريحات       

66/3/21 – 20% از موجودي كلية حساب هاي غيرقابل برداشت به حساب درآمد عمومي )خزانه( شهرداري طبق دستور شهرداري 
انتقال داده شد.

66/3/23 – واريز به حساب جاري 516 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصله از »فروش و خدمات«
42/000 1- فروش اموال غيرمنقول شهرداري          
19/000 2- فروش اموال منقول و اسقاط          
13/000 3- فروش زباله            
14/000 4- حق آسفالت            
42/000 5- عوارض جمع آوري زباله           
11/000 6- درآمدهاي حاصله از پاركينگ و پاركومتر         
7- حق تجديد و تعمير آسفالت كه به وسيله مؤسسات شكافته شود      50/000  
10/000 8- ساير درآمدهاي حاصل از فروش خدمات         

66/3/25 – واريز به حساب جاري شمارة 517 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصله از »تخلفات و تأسيسات«
48/000 1- درآمد تأسيسات آب متعلق به شهرداري         
72/000 2- درآمد تأسيسات برق متعلق به شهرداري         
12/000 3- عوارض وصولي از مصرف برق          
44/000 4- درآمد كشتارگاه            
44/000 5- درآمد پارك ها و محل هاي تفريح متعلق به شهرداري        
82/000 6- درآمد جرايم تخلفات رانندگي و ساير تخلفات        
35/000 7- درآمد دادگاه ها            
15/000 8- ساير درآمدهاي مالي           

66/3/26 – موجودي كلية حس��اب هاي غيرقابل برداشت به حس��اب درآمد عمومي )خزانة شهرداري( طبق دستور شهردار انتقال 
داده شد.
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66/3/27 – واريز به حساب جاري شمارة 518 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصله از »وجوه و اموال«
94/000 1- مال االجاره هاي دريافتي و دكه ها       
82/000 2- حق ورود به تأسيسات شهرداري       
68/000 3- بهرة وجوه سپرده و سود سرمايه گذاري در مؤسسات     

66/3/30 – واريز به حساب جاري شمارة 519 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمد حاصله از »كمك ها و وام ها«  
14/000 1- كمك بالعوض دريافتي از وزارت كشور      
17/000 2- كمك بالعوض دريافتي از ساير مؤسسات عمومي و دولتي    
19/000 3- هداياي دريافتي از اشخاص و مؤسسات خصوصي     
20/000 4- وام هاي داخلي         
42/000 5- وام ها و اعتبارات خارجي        
11/000 6- ساير درآمدهاي حاصل از كمك و وام      

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به دفتر كل و معين

2- تهيه و تنظيم تراز آزمايش چهارستوني در 1366/3/31
22- تراز آزمايش حس��اب هاي مس��تقل و گروه حساب ها براي اسناد و چك هاي مدت دار ش��هرداري بيرجند در اول دورة  مالي به 

شرح زير است:
بستانكاربدهكارعنوان حسابرديف
48/000بانك ها1-
262/000چك هاي مدت دار نزد بانك ملي2-
19/000چك هاي مدت دار نزد صندوق3-
71/000چك هاي مدت دار نزد دايره حقوقي4-
400/000مازاد تخصيص نيافته- درآمد قابل وصول5-

400/000400/000
فعاليت هاي شهرداري در يكماهة فروردين در مورد چك هاي مدت دار به شرح زير است:

1/5/××13- چك آقاي احمدي به مبلغ 5000 ريال وصول و اعالمية بانكي جهت اعمال حساب به شهرداري ارسال گرديد. 
1/7/××13- چك آقاي حميدي به مبلغ 11/000 ريال و چك آقاي سعيدي به مبلغ 10/000 ريال برگشت و به دايرة حقوقي ارجاع شد.

1/9/××13- چك آقاي عزتي به مبلغ 17/000 ريال از طريق دايرة حقوقي وصول و وجه آن به حساب بانك واريز گرديد.
1/11/××13- چك آقاي استادمحمد بر اساس رأي دادگاه غيرقابل وصول و سوخت شده تلقي شد و به موجب تصويب شوراي شهر 

مقرر گرديد به حساب هزينه هاي برنامة خدمات اداري مادة 17 مبلغ 40/000 ريال منظور گردد.
1/15/××13- دريافت يك فقره سفته 60 روزه از خانم حاتمي به مبلغ 90/000 ريال.

 به فرض اينكه كلية چك هاي مدت دار و اس��ناد دريافتي ش��هرداري بيرجند بابت »درآمد ناشي از عوارض عمومي« عوارض حذف 
پاركينگ باشد. مطلوب است:
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1- ثبت تراز افتتاحيية شهرداري در اول دوره
2- ثب��ت عملي��ات يكماه��ة فروردين ش��هرداري در دفت��ر روزنامه و نقل به حس��اب دفت��ر كل و تهيه تراز آزمايش��ي به تاريخ 

13×1/1/31
23- شهرداري تهران براي اجراي پروژه هاي عمراني خود مبادرت به انتشار 50/000/000 ريال اوراق مشاركت مي كند. كلية اوراق 
انتش��اريافته به موقع واگذار و مبلغ واگذاري به حس��اب درآمد شهرداري »س��اير منابع تأمين اعتبار – وام داخلي« منظور و اعمال 

حساب گرديد.
ش��هرداري بابت س��ود نيمة اول 450/000/000 ريال و بابت س��ود نيم��ة دوم 550/000 ريال و بابت بازخري��د اوراق قرضه مبلغ 
1/000/000/000 در س��ال جاري پرداخت و هزينه هاي مربوطه را از محل اعتبار برنامة خدمات اداري مادة 18 )بازپرداخت وام و 

كارمزد( تأمين و پرداخت گرديد.
مطلوب اس��ت: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حس��اب هاي دفتر كل و تهية تراز آزمايش��ي با اس��تفاده از حساب هاي 

مستقل و گروه حساب ها 
24- وصولي درآمد شهرداري بندرعباس در يكماهة شهريور 1385 به قرار زير است:

85/6/1 – واريز به حساب جاري شمارة 200 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي طبقة 1000  
75000 طبقة 1000- درآمد ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر(     
22000 گروه 1100- درآمد ناشي از عوارض عمومي – وصولي توسط ساير مؤسسات    
3000 رديف 1101- عوارض مواد نفتي        
5000 رديف 1102- عوارض اسناد رسمي        
6000 رديف 1103- عوارض گاز         
4000 رديف 1104- عوارض گمركي و حق هوايي       
4000 رديف 1105- عوارض آب براي مشتركين       

19/000 گروه 1200- درآمدها از عوارض عمومي – عوارض بر ساختمان و اراضي    
8000 رديف 1201- عوارض سطح شهر        
7000 رديف 1202- عوارض بر پروانه هاي ساختمان       
4000 رديف 1203- عوارض بر مازاد تراكم        

12/000 گروه 1300- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي – عوارض بر ارتباطات و حمل  و نقل   
4000 رديف 1301- عوارض شماره گذاري ساليانة موتورسيكلت و ساير وسايط    
8000 رديف 1302- عوارض بليط مسافرت و باربري       

 22/000 گروه 1400- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي – عوارض بر پروانه هاي كسب، فروش و خدمات  
5000 رديف 1401- عوارض سينما و نمايش        
3000 رديف 1405- عوارض بر صيد و شكار و شيالت       
2000 رديف 1409- عوارض فخاري و ساير مصالح ساختماني      
4000 رديف 1406- عوارض پالژها و محل هاي تفريح       
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8000 رديف 1919- عوارض 3% حق نظارت مهندسان ناظر ساختمان     

85/6/15- واريز به حساب جاري شمارة 300 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي طبقة2000
32000 طبقة 2000- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي      
15000 گروه 2100- درآمد هاي ناشي از عوارض اختصاصي- وصولي توسط شهرداري و ساير مؤسسات  
5000 رديف 2101- عوارض نوسازي         
6000 رديف 2102- عوارض حذف پاركينگ        
4000 رديف 2106- عوارض حق بيمة حريق        

17/000 گروه 2200- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي – سهميه از عوارض وصولي متمركز   
4000 رديف 2201- سهميه از عوارض 1% كارخانجات       
6000 رديف 2202- سهميه از عوارض 1% و 3% عوارض خودرو      
7000 رديف 2203- سهميه از عوارض وصولي متمركز وزارت كشور     

85/6/20- واريز به حساب جاري شمارة 400 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي طبقة 3000
21000 طبقة 3000- بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري     

10/000 گروه 3100- درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري      
4000 رديف 1301- حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري      
1000 رديف 3107- درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري       
5000 رديف 3109- درآمد حاصل از فروش بليط       

11000 گروه 3200- درآمد تأسيسات شهرداري        
9000 رديف 3201- درآمد اتوبوسراني و ميني بوسراني       
2000 رديف 3203- درآمد كشتارگاه         

85/6/23- واريز به حساب جاري شمارة 500 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي طبقة 4000
25000 طبقة 4000- درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري      
14000 گروه 4100- درآمد حاصل از وجوه شهرداري       
9000 رديف 1401- درآمد حاصله از سرمايه گذاري بخش عمومي      
3000 رديف 4102- درآمد حاصله از سرمايه گذراي بخش خصوصي     
2000 رديف 4103- درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري      

11000 گروه 4200- درآمد حاصل از اموال شهرداري       
6000 رديف 4201- مال االجارة ساختمان ها و تأسيسات       
5000 رديف 4204- حق ورودية تأسيسات شهرداري       
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85/6/25- واريز به حساب جاري شمارة 600 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي طبقة 5000
15000 طبقة 5000- كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي     
15000 گروه 5100- كمك اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي      
8000 گروه 1501- كمك بالعوض جاري دولت       
7000 گروه 5102- اعتبار خريد اتوبوس و لوازم يدكي از بودجة كل كشور     

85/6/28- واريز به حساب جاري شمارة 700 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي طبقة 6000
20000 طبقة 6000- اعانات و هدايا و دارائي ها        
6000 گروه 6100- اعانات و كمك  هاي اهدايي اشخاص و سازمان ها     
6000 رديف 6101- خودياري شهروندان و هداياي دريافتي      
5000 گروه 6200- كمك و اعانات دريافتي از مؤسسات عمومي غيردولتي     
5000 رديف 6201- كمك هاي جاري از مؤسسات عمومي      
9000 گروه 6300- اموال و دارايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون تعلق گرفته است.   
9000 رديف 6301- جريمة مادة صد         

85/6/31- واريز به حساب جاري شمارة 800 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي طبقة 7000
71000 طبقة 7000- ساير منابع تأمين اعتبار        
12000 گروه 7100- وام هاي دريافتي         
4000 رديف 7101- وام دريافتي از وزارت كشور       
8000 رديف 7102- وام دريافتي از بانك ها        
3000 گروه 7200- فروش اموال شهرداري        
2000 رديف 7201- فروش اموال غيرمنقول        
1000 رديف 7203- فروش سرقفلي         

51000 گروه 7300- ساير منابع         
44000 رديف 7301- مازاد درآمد بر هزينة دوره هاي ماقبل      
6000 رديف 7302- مازاد درآمد بر هزينة دورة قبل       

1000 رديف 7303- وام هاي اعطايي        
5000 گروه 7400- 80% عوارض درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي شهرها    
5000 رديف- 80% عوارض وصولي حريم        

مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة چهارستوني سطح اول دفتر معين تفصيلي، سطح دوم دفتر معين و سطح سوم و 
چهارم دفتر كل.
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- مراحـل انجـام هزينه و نيز تشـخيص، تأميـن اعتبار، تعهد، تسـجيل، حواله و 

درخواست وجه از خزانة شهرداري

- تنخواه گردان و انواع آن

- گردش عمليات حسـابداري در مورد حسـاب هاي بودجـه اي و رابطة آن با 

حسابداري هزينه

- حسـابداري سپردة اشخاص و حقوق بازنشسـتگان و موظفين و طراحي يك 

حساب مستقل براي آنها

- تعريف حساب مستقل براي وجوه جاري و اشاره به مواد قانوني آن در قانون 

و مقررات و آيين نامة مالي شهرداري

- حسابداري پرداخت حقوق و دستمزد در رابطه با كاركنان هر برنامه، فعاليت، 

طرح و پروژه و روش ثبت ماليات تكليفي و پرداخت كسور قانوني

- تهية صورت مغايرت بانكي در شكل ها و روش هاي مختلف

- حسابداري اسناد واخواهي شده در موارد مختلف

با مطالعة فصل ششم 
مطالب زير را خواهيد 

آموخت:
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تعريف هزينه: هر فعاليت مالي كه باعث تغيير در يكي از اقالم ترازنامه و نهايتًا كاهش مازاد ش��ود، هزينه ناميده مي ش��ود. در 
تعريف قانوني هزينه آمده است: 

»هزينه عبارت از پرداخت هايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت 
قوانين و مقررات مربوطه صورت مي گيرد.«

در اين تعريف مباني قانوني حس��ابداري كش��ور »مباني نقدي تعديل ش��ده« بيان شده اس��ت. هر چند به موجب دستورالعمل 
حس��ابداري ش��هرداري هاي ايران كه در اجراي مادة 42 آيين نامة مالي ش��هرداري ها به وس��يلة وزارت كش��ور تصويب و به كلية 
ش��هرداري ها ابالغ ش��ده، مباني حسابداري شهرداري ها »مباني نقدي« تعريف شده اس��ت، ولي عمال شهرداري ها نيز به »روش 

نقدي تعديل شده« عمل مي كنند.
ب��ه موجب مادة 68 قانون ش��هرداري ها، 60 درصد از اعتبارات مصوب ش��هرداري را هزينة ج��اري و 40 درصد را هزينه هاي 
عمراني تشكيل مي دهد. هزينه هاي عمراني به هزينه هايي گفته مي شود كه باعث افزايش ظرفيت هاي جامعه مي گردد و هزينه هاي 
جاري هزينه هايي اس��ت كه در جهت حفظ و نگهداري اين ظرفيت ها به مصرف مي رس��د. به عبارت ديگر، قيمت تمام شدة دارايي 
مصرف ش��ده براي انجام خدمات جاري و روزمره ش��هرداري را هزينه هاي جاري و قيمت تمام شدة دارايي مصرف شده براي انجام 

خدمات آتي را هزينه هاي عمراني مي نامند.
»وظيفة خدمات اداري« و »وظيفة خدمات ش��هري« از محل اعتبارات جاري ش��هرداري تأمين و پرداخت مي ش��ود و »وظيفة 

عمران شهري« از محل اعتبار عمراني پادارشده در بودجة مصوب شهرداري تأمين مي گردد.
با توجه به عناوين پيش گفته، بر اساس قانون و مقررات شهرداري هاي كشور، در اين فصل دربارة ثبت فعاليت هاي مالي مربوط 
به »حس��اب مس��تقل براي وجوه جاري« بحث خواهيم كرد و در فصول بعد به ثبت فعاليت هاي مالي مربوط به س��اير حساب هاي 
مستقل شامل: وجوه اماني، وجوه عمراني و وجوه اختصاصي »برمبناي نقدي تعديل شده« به تفصيل خواهيم پرداخت و قبل از آن 

فصل ششم 

حــسابــداري هزينه ها
 و ساير پرداخت هاي جاري
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به حس��اب هاي مستقل و گروه حساب ها در رابطه با حقوق بازنشستگان كش��وري، دارايي هاي ثابت، هداياي غيرنقدي و وام هاي 
طويل المدت دريافتي و نيز سپرده ها به طور مختصر اشاره خواهيم داشت.

مراحل انجام هزينه هاي شهرداري
با بررسي فصل ششم از دستورالعمل وزارت كشور كه در اجراي مادة 43 آيين نامة مالي شهرداري تصويب و به كلية شهرداري هاي 

كشور ابالغ شده است، مي توان گردش انجام هزينه هاي شهرداري را به 9 مرحله تقسيم نمود.
)منظور از اين طبقه بندي يا تنظيم هر آيين نامة ديگري در اين زمينه، ايجاد و برقراري يك سيستم كنترل داخلي در امر تهيه و 
تدارك مواد و ملزومات و خدمات مورد احتياج شهرداري با رعايت كامل مقررات مربوطه و صرفه و صالح شهرداري در امر خريد 

با نازل ترين قيمت ممكن است.(
 اين فرايند در جريان انجام هزينه ها به صورت زير طبقه بندي مي شود:

- درخواست خريد براي كاال يا خدمات مورد نياز
- برآورد تقريبي هزينه

- تشخيص يا تصويب ضرورت هزينه )اجازة خرج(
- تأمين اعتبار

- تعهد
- تسجيل يا مميزي اسناد هزينه

- حواله يا مورد پرداخت در وجه ذينفع
- درخواست وجه جهت پرداخت به دائين و يا رد تنخواه گردان از خزانة شهرداري

- تنظيم سند پرداخت هزينه و تسويه حساب با ذينفع

1. درخواست خريد براي كاال يا خدمات مورد نياز
درخواست خريد ورقه اي است كه به وسيلة واحدهاي اجرايي شهرداري تنظيم و پس از امضاي رئيس قسمت ذيربط جهت تهيه 

و تدارك به واحد تداركات يا كارپردازي ارجاع مي گردد.1
برآورد ميزان كاال يا كار مورد احتياج بر عهدة واحد درخواس��ت كننده اس��ت و ميزان آن بايد در برگ درخواس��ت درج شود. در 
صورتي كه برآورد ميزان كاال يا كار مورد احتياج جنبه فني داشته باشد و واحد درخواست كننده رأسا قادر به تعيين آن نباشد، بايد از 

ساير واحدها و افراد فني براي انجام برآورد مذكور كمك بگيرد و تعداد و همچنين مقدار آن را در ستون مربوطه يادداشت كند.
برگ درخواست كه نمونة آن در صفحة بعد مشاهده مي شود، معموال در سه برگ صادر مي گردد كه يك نسخه از آن در ادارة 

درخواست كننده نگهداري مي شود و ساير نسخ به كارپردازي ارسال مي گردد.

1- براي ثبت تأمين مالي كاال يا خدمات ارائه شده به وسيلة يك شهرداري كالن يا مجموعه از شهرداري  ها از »حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي« بر مبناي پرداخت قيمت تمام شده استفاده 
مي شود و سازهاي همياري به همين منظور تأسيس شده بود.
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تاريخ ..................................................     شهرداري اصفهان
شماره ................................................                          »برگ درخواست خريد«

خواهشمند است اقالم زير را براي مصرف ......................................................................................... خريد و تحويل نماييد.

تعدادمشخصاتنوعرديف
مقدار

اعتبارات تأمين شدهقيمت تقريبي
كلمعينتفصيليجمع كلقيمت واحد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

محل امضاي درخواست كننده توضيحات:        

)5( اجناس خريداري شده با مشخصات درخواستي مطابقت دارد
امضاء درخواست كننده امضاء كارپرداز   

تاريخ .........................  امضاي انباردار

)1( مدير امور اداري
در صورت وجود اعتبار با رعايت كامل مقررات اقدام شود

امضاي شهرداري ............................  تاريخ ................................... 

)2( كارپردازي
طبق مقررات برآورد و برابر دستور عمل شود

امضاي مدير امور مالي   تاريخ .................................... 

 تحقيق
)3( بهاي ....................... قلم اجناس فوق طبق استعالم بالغ بر ...................... 

نام فروشنده .........................  ريال مي باشد.  

تاريخ و امضاي كارپرداز ...................................  

)6( طبق برگ رسيد انبار شمارة .........................  تحويل گرديد
تاريخ ............................  كارپرداز ............................  انباردار ........................ 

  )4( اعتبار ................................. قلم اجناس برآوردشدة فوق تأمين است.
رئيس ادارة اعتبارات تاريخ   

نشاني فروشنده ..........................................................................................................
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2. برآورد تقريبي هزينه
واحد تداركات يا كارپردازي درخواس��ت هاي واصله از قسمت هاي مختلف شهرداري را مورد بررسي دقيق قرار داده، در صورت 
موجود بودن مواد و ملزومات مورد درخواست در انبار، از طريق انبار و با صدور حوالة انبار كه نمونة آن در شكل زير آمده است، آن 
را تحويل و رسيد دريافت مي كند؛ در غير اين صورت با برآورد و درج قيمت تقريبي هزينه در ستون مربوط، مراتب را جهت تصويب 

نزد شهردار يا كسي كه از طرف شهردار اختيار تشخيص ضرورت را دارد، ارسال مي نمايد.
در صورتي كه ميزان تقريبي هزينه مبهم و نامش��خص نباش��د و اعتبارات بودجه نيز تكافي كند، نيازي به برآورد تقريبي هزينه 

قبل از انجام خريد نخواهد بود.
برآورد تقريبي هزينه در مورد كارهاي س��اختماني و تأسيس��اتي بايد همراه با برآورد ميزان كاال يا كار انجام شده و توسط واحد 

درخواست كننده تعيين شود. در ساير موارد برآورد تقريبي هزينه بر عهدة كارپردازي است. 
مس��أله خريد و تداركات مس��أله ساده اي نيست. مأمور خريد بايد كاماًل نسبت به مقررات مربوط به معامالت شهرداري و ديگر 

مقررات آگاهي و شناخت كامل داشته باشد.
واحد تداركات يا كارپردازي بايد نظر دستگاه درخواست كننده را تأمين كند و هرگز بدون جلب نظر واحد مذكور، در مشخصات، 

يا تعداد، مقدار و به طور كلي كم و كيف اجناس تغييري ندهد.

تاريخ ..................................................     شهرداري اصفهان
شماره ................................................           حوالة انبار

اداره .................................................. 
انبار   اجناس نامبرده زير را طبق درخواست  ................................................ به ................................................ تحويل نماييد.

يف
نوع جنسرد

تعداد يا مقدار

يف
نوع جنسرد

تعداد يا مقدار
تحويل شدهشمارة كارتتحويل شدهشمارة كارت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

امضاي تحويل گيرنده انباردار        
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3. تشخيص ضرورت هزينه )اجازة خرج(
همان طور كه قباًل نيز اش��اره ش��د، ميزان و مقدار مواد و ملزومات مورد نياز به وسيلة ادارة درخواست كننده در برگ درخواست 
تعيين و به واحد تداركات يا كارپردازي ارجاع مي گردد. ادارة تداركات يا كارپردازي هزينة تقريبي اقالم مندرج در برگ درخواس��ت 
را برآورد كرده و جهت تصويب يا تشخيص ضرورت هزينه نزد شهردار يا كسي كه از طرف شهردار اين اختيار به او تفويض شده 

است، ارسال مي  كند.
طبق مادة 17 قانون محاس��بات عمومي، مصوب ش��هريور 1366، »تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كاال و خدمات و 
ساير پرداخت ها كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي ضروري است«؛ لذا مقام تصويب كننده 
ب��ا توج��ه ب��ه تعريف فوق، ذيل آن را با قيد تاريخ امضا كرده و برگ درخواس��ت را جهت اقدام قانوني ب��ه كارپردازي اعاده خواهد 

نمود.

4. تأمين اعتبار
پس از كس��ب مجوز الزم و صدور اجازة خرج، برگ درخواس��ت خريد شماره و با قيد تاريخ جهت تأمين اعتبار به ادارة اعتبارات 

ارجاع مي گردد. مادة 18 قانون محاسبات عمومي تأمين اعتبار را اينگونه تعريف مي  كند.
»تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب به هزينة معين«

چگونگي تأمين اعتبار و تعهدات و روش ثبت آن در دفاتر مالي و دفتر اعتبارات، به تفصيل در فصل چهارم همين كتاب مورد 
بحث قرار گرفته است.

5. تعهد
طبق بند 4 از فصل اول دستورالعمل حسابداري شهرداري ها، مصوب وزارت كشور »تعهد« چنين تعريف مي شود:

»تعهد عبارت از الزامي است بر ذمة شهرداري« كه به طرق زير ايجاد مي شود:
الف( تحويل كاال يا انجام دادن خدمت

ب( اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي شود
ج( احكام صادرشده از مراجع قانوني و داراي  صالحيت

در مورد اموال غيرمنقول، س��ند مالكيت و در مورد اموال منقول، صدور قبض انبار و يا صورتجلس��ة تحويل و تحول مالكيت 
شهرداري را محرز مي كند و برگ گواهي انجام كار از طرف اشخاص ذيصالح در ايجاد تعهد قابل استناد است.

6. تسجيل
چهارمين مرحله از مراحل انجام هزينه در شهرداري ها تسجيل است.

تسجيل عبارت است از: تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. اسناد مثبته اسناد و مداركي را گويند كه لزوم 
پرداخت وجه را تأييد كند. اين اسناد بايد به وسيلة مميز شهرداري مورد رسيدگي كافي قرار گرفته، امضا و به مهر رسيدگي ممهور 

شود. 
به موجب مادة 79 قانون ش��هرداري ها، مصوب 1334، »كلية پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجة مصوب، با اسناد مثبت و 
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با رعايت مقررات آيين نامة مالي به عمل خواهد آمد«.
اين اس��ناد بايد به امضاي رئيس حس��ابداري و شهردار كه ذيحس��اب خواهند بود، يا قائم مقام آنها كه مورد قبول شوراي شهر 

باشد، برسد. 
به موجب دستورالعمل حسابرسي شهرداري ها كه در اجراي تبصرة مادة 44 آيين نامة مالي شهرداري ها مصوب 12 تيرماه 1346 
به تصويب وزارت كشور رسيده و به كلية شهرداري ها ابالغ گرديده است، در موقع رسيدگي يا حسابرسي قبل از پرداخت بايد نكات 

مشروحة زير مد نظر قرار گيرد:
الف: پرداخت هاي شهرداري بايد به موجب اسناد مثبته انجام و قبل از پرداخت اسناد مورد رسيدگي قرار گيرد.

ب: مأمور رس��يدگي زير نظر حس��ابداري يا امور مالي شهرداري بوده و مكلف است قبل از صدور حوالة اسناد هزينه را از لحاظ 
وجود اعتبار و رعايت مقررات شهرداري گواهي و امضا كند.

ج: مأمور رسيدگي مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت اسناد ارائه شده را رسيدگي و امضا نمايد.
د: در صورتي كه در تنظيم سند اشتباهي رخ داده يا در مدارك پيوست آن نقصي وجود داشته باشد، مأمور رسيدگي مكلف است 

مراتب را كتبًا با ذكر نقايص براي رفع نقص يا عين اسناد، به واحد سازماني مسؤول صدور اسناد اعاده دهد.
ه�: در صورت اختالف نظر بين مأمور رسيدگي و مسؤول صدور اسناد، نظر ذيحساب شهرداري يا شهردار كتباً خواسته و طبق 

آن عمل خواهد شد.
و: در موقع رسيدگي به اسناد پرداخت حقوق و دستمزد بايد به موارد زير توجه شود:

- نام و نرخ دستمزد يا حقوق كاركنان با احكام صادره يا قرارداد كار تطبيق كند.
- گزارش زمان كاركرد منعكس در كارت هاي س��اعت )يا دفتر حضور و غياب( با گزارش مس��ؤوالن واحد مقايسه و صحت آن 

تأئيد شود.
- كسور از حقوق و دستمزد بر اساس مقررات شهرداري و قوانين كار و مالياتي باشد.

- ارقام مندرج در ليست حقوق و دستمزدها بررسي و كنترل شود.
- پرداخت ها بابت حقوق يا دستمزدهاي واريزنشدة قبلي بررسي گردد.

- به نوسانات غيرعادي حقوق و دستمزد و حق كميسيون ها توجه و علت آن بررسي شود.
- اعتبار پرداخت ها قباًل تأمين شده باشد.

ز: در رسيدگي به اسناد خريد رعايت نكات زير ضروري است:
- اعتبار آن قباًل معين شده باشد.

- درخواست خريد قباًل از طرف واحد ذيربط صادر و دستور خريد آن از طرف شهردار يا كسي كه از طرف شهردار به او اختيار 
تفويض گرديده است، به امضا رسيده باشد.

- مقررات آيين نامة معامالت شهرداري رعايت شده باشد.
- قبض انبار يا صورتجلس��ة تحويل جنس يا رس��يد تحويل گيرنده با توجه به مادة 11 آيين نامة معامالت شهرداري ها صادر و 

پيوست سند صادره شده باشد.
ح: در مورد پرداخت اسناد پرداختي به موارد زير در موقع رسيدگي توجه شود:

- تطبيق سند پرداختي با صورت اسناد پرداختي شهرداري ها
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- بررسي پروندة اسناد پرداخت شده و حصول اطمينان از عدم پرداخت مكرر
- حصول سررسيد و كنترل مبلغ كارمزد پرداختي

ط: در مورد پرداخت پيش پرداخت و مبالغ علي الحساب توجه به نكات زير ضروري است:
- تأييد قبلي شهردار يا كسي كه از طرف شهردار به او تفويض اختيار شده است.

- مقررات شهرداري يا »قرارداد« اجازة چنين پرداختي را داده باشد.
- تضمين كافي براي استرداد يا احتساب آن اخذ شده باشد

ي: در رسيدگي به ساير هزينه ها بايد به نكات زير توجه شود:
- مدارك مثبته مؤيد هزينة مندرج در سند باشد.

- ماليات ها و كسور قانوني از سند كسر شده باشد.
- هزينه ها برابر برنامه ها يا فعاليت هاي شهرداري باشد.

- در انجام تشريفات معامله مقررات آيين نامة مربوط رعايت شده باشد.

7. حواله )اجازة پرداخت(
دستورالعمل حسابداري شهرداري ها، مصوب وزارت كشور، حواله را چنين تعريف نموده است: 

»حواله س��ندي اس��ت كه از طرف ذيحساب شهرداري در وجه ذينفع صادر مي شود« صدور حواله پس از طي مراحل تشخيص 
و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل به عمل خواهد آمد. 

حواله داراي فرم ويژه اي مطابق ش��كل زير مي باش��د. اين فرم در دو نسخه و در دو رنگ مختلف صادر مي شود كه يك نسخة 
آن ضميمة درخواست وجه از خزانة شهرداري و نسخة دوم ضميمة سند هزينه خواهد شد.

حواله هاي صادره بايد داراي شمارة مسلسل كه در هر سال از شمارة يك شروع خواهد شد، باشد و در دفتر مخصوصي به نام 
دفتر صدور حواله در حسابداري ثبت  گردد.

وزارت كشور
شهرداري بروجرد

»حواله«
شماره: _________
تاريخ: _________

امور مالي
ب��ه اس��تناد بن��د »ج« از مادة 33 آيين نامة مالي ش��هرداري ها و به موجب اين دس��تور اجازه داده مي ش��ود مبل��غ )به حروف( 
_________ ري��ال باب��ت _________ از مح��ل اعتبار م��ادة _________ وظيف��ة _________ برنامة فعاليت 

_________ در وجه _________ با رعايت كامل مقررات پرداخت و به حساب يا به حساب هاي مربوطه منظور گردد.
مدارك ضميمه:

_________ -1
شهردار _________        _________ -2

_________ -3
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8. درخواست وجه از خزانة شهرداري
كلية درآمدهاي ش��هرداري بايد به حس��اب بانكي »درآمد« واريز و كلية پرداخت ها  بايد از طريق حس��اب هاي بانكي »هزينه« 
انجام گردد. لذا به منظور پرداخت حواله هاي صادره، بنا به تقاضاي امور مالي و تصويب شهردار )خزانه دار(، معادل مبلغ حواله هاي 
صادره از حساب بانكي تمركز درآمد برداشت و به حساب هاي بانكي هزينه واريز مي گردد، كه عمليات مالي و ثبت آن در دفاتر به 

صورت زير خواهد بود.1
مثال: 

به فرض اينكه هزينة يكماهة برق مصرفي شهرداري نورآباد بابت »برنامة اداري« 20/000 ريال باشد، مطلوب است: 
ثبت عمليات مالي مربوط به حواله، درخواست وجه از خزانة شهرداري و پرداخت در دفتر روزنامة شهرداري.

مبلغ جزءشرحتاريخرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار

حساب اعتبار تخصيصي1.
20/000بابت تخصيص اعتبار

20/000

حساب بانك ها2.
20/000جاري تمركز درآمد

20/000

حساب بانك ها3.
20/000جاري هزينه

20/000

حساب اعتبار برنامة اداري4.
20/000مادة 6: سوخت و روشنايي

20/000

حساب هزينة برنامة اداري5.
20/000مادة 6: سوخت و روشنايي

20/000

حساب بانك ها6.
20/000جاري هزينه

20/000

قانون محاسبات عمومي درخواست وجه را چنين تعريف نموده است:
»درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي پرداخت حواله هاي صادرشده از محل اعتبارات بودجة عمومي دولت به عهدة 
خزانه در وجه وزارتخانه يا مؤسس��ه مربوطه صادر مي كند« درخواس��ت وجه از خزانة شهرداري در فرم مخصوص به شكل صفحه 

بعد تنظيم مي گردد.

1- در شهرداري بر اساس اصل جامعيت و رعايت قانون شهرداري ها، مادة 37 آيين نامة مالي شهرداري ها بايد در رابطه با تمركز وجوه دريافتي و پرداختي از سيستم خزانه داري به صورت مستقل 
استفاده شود.
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وزارت كشور
شهرداري نورآباد

درخواست وجه از محل اعتبارات مصوب
شماره: ________
تاريخ: ________

رياست محترم شهرداري 
خواهشمند است دستور فرماييد مبلغ )به حروف( ________________ ريال از محل اعتبارات سال ____ به حساب 

شمارة _______ بانك ملي شعبه ______ جهت پرداخت حواله هاي مشروحة زير منظور نماييد.1

يف
رد

واله
ة ح

مار
تاريخ ش

حواله
مواد برنامه

هزينه
مبلغ مورد شرح

درخواست

مبلغ خالصكسور
علي الحسابماليات

ضمنًا اعتبار اين درخواست تأمين در دفتر اعتبارات ثبت شده است.

رئيس حسابداري شهرداري)خزانه(        __________
موافقت مي شود:

با تنظيم سند و صدور چك وجه مورد درخواست به حساب جاري فوق منتقل شود.

                                                                                                               شهردار__________

1- در مواردي كه پرداخت كسور قانوني به عهدة خزانه شهرداري باشد، ستون »كسور« بايد تكميل شود.
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9- پرداخت
پرداخت آخرين مرحله از مراحل نه گانه است كه در ازاي انجام كار يا ايجاد تعهد يا به عنوان كمك و اعانه و يا تحت هر عنوان 
ديگر از محل اعتبارات بودجة مصوب شهرداري در حق ذينفع از طريق تنخواه گردان يا بانك و يا در موارد بسيار استثنايي و نادر از 

طريق صندوق شهرداري، پرداخت مي گردد. 
به موجب مادة 38 آيين نامة مالي شهرداري ها، مصوب تيرماه 1336: »صندوق دار )شهردار( يا كسي كه از طرف شهردار پرداخت 
هزينه ها به او محول مي شود، مكلف است در موقع پرداخت نسبت به هويت و اصليت دريافت كنندة وجه و صحت و اصالت امضاي 

حواله دقت الزم را به عمل آورد و اسناد و امضايي كه ذمة شهرداري را از دين مبري سازد از گيرندة وجه دريافت كند.«
- از مفاد مادة قانوني فوق چنين اس��تنباط مي گردد كه مديريت مالي ش��هرداري و مقام خزانه داري شهرداري به عهدة شهردار 

است و ذيحساب شهرداري )رئيس حسابداري( عامل خزانه داري شهرداري مي باشد.
قانون محاسبات عمومي ذيحساب را چنين تعريف نموده است:

»ذيحس��اب مأموري اس��ت كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري( از بين مس��تخدمين رس��مي واجد 
صالحي��ت، ب��ه منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي الزم در اجراي مقررات مالي و محاس��باتي در وزارتخانه ها و مؤسس��ات و 
شركت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، به اين سمت منصوب مي  شود و انجام 

ساير وظايف مشروحة زير را بر عهده خواهد داشت«.
1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حساب ها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سالمت 

آنها
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي

3- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

تعريف تنخواه گردان
- تنخواه گردان عبارت است از وجوهي كه از محل اعتبارات مصوب براي پرداخت هزينه هاي جاري از طرف ذيحساب در اختيار 
مأموران يا واحدهاي ذير بط قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوطه انجام مي ش��ود، اس��ناد هزينه را تحويل دهند و مجدداً 

معادل همان اسناد، وجه دريافت دارند.

انواع تنخواه گردان
با توجه به موارد اشاره شده در تعريف فوق كه عينًا از دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور استخراج گرديده است، لزوم سه 

نوع تنخواه در شهرداري ها به شرح زير ضروري به نظر مي رسد:1
1- تنخواه گردان حسابداري

2- تنخواه گردان پرداخت

1- تنخواه گردان خزانه نيز براي شهرداري از ضروريات است كه به علت فقدان قانون در شهرداري ها فعاًل عملي نيست. در صورت برقراري تنخواه گردان خزانه در شهرداري ها نظام مالي و هماهنگي 
بين درآمدها و هزينه هاي شهرداري ايجاد خواهد شد.

تنخواه گردان خزانه يك اعتبار بانكي در حساب تمركز درآمد )خزانه( نزد بانك مركزي است كه به موجب قانون، اجازة استفاده از آن به ميزان معين در هر سال براي رفع احتياجات نقدي خزانه در 
همان سال داده مي شود و منتها تا پايان سال واريز مي گردد.
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3- تنخواه گردان مناطق و واحدهاي اجرايي شهرداري
اكن��ون در م��ورد اهميت، نحوة واگذاري و چگونگ��ي پرداخت هزينه ها و باالخره تنخواه گردان »حس��ابداري« و »پرداخت« و 
همچنين روش ثبت عمليات آن در دفاتر مالي، با ذكر مثال و توضيح كافي، به بحث خواهيم پرداخت و در رابطه با اهميت، نحوة 
واگذاري و واريز تنخواه گردان و به طور كلي روش يا روش هاي حسابداري در مناطق و واحدهاي اجرايي و ارتباط آن با حسابداري 

كل در ادارة مركزي شهرداري، در فصلي جداگانه به طور مشروح توضيح الزم داده خواهد شد.

تنخواه گردان حسابداري
تنخواه گردان حس��ابداري مبلغي اس��ت كه بنا به درخواست رئيس حس��ابداري و يا مدير مالي )ذيحساب( و به موجب موافقت 
ش��هردار )خزانه دار( برقرار و از محل كلية اعتبارات بودجة مصوب به منظور پرداخت هزينه هاي جاري و تعهدات س��ال هاي قبل در 

اختيار واحد حسابداري قرار داده مي شود.
ميزان و مبلغ تنخواه گردان حس��ابداري معمواًل معادل ميزان و مبلغ پرداختي س��ه ماه با توجه به پرداختي س��ال قبل كه از سه 
دوازدهم اعتبارات مصوب تجاوز نكند، خواهد بود. به عبارت ديگر، ميزان تنخواه گردان حسابداري بايد حداقل پرداخت هاي سه ماه 

شهرداري را كفايت كند.

حسابداري، واگذاري تنخواه گردان حسابداري
ثبت عمليات مربوط به واگذاري تنخواه گردان حس��ابداري در دفاتر مالي شهرداري به ترتيبي خواهد بود كه ابتدا حساب بانكي 
تمركز درآمد )خزانه( بابت پرداخت تنخواه گردان حس��ابداري بس��تانكار و حس��اب اعتبارات تخصيصي به همان مبلغ بدهكار شده، 
سپس بر اساس اعالمية بانكي مبني بر انتقال مبلغ فوق به حساب جاري هزينه، حساب بانكي هزينه بدهكار و حساب تنخواه گردان 

حسابداري بستانكار خواهد شد.
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ثبت اين عمليات به ترتيب زير است:
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب اعتبار تخصيصي1.
×××بابت تنخواه حسابداري

×××

حساب بانك ها2.
×××جاري تمركز درآمد )خزانه(

×××

حساب بانك ها3.
×××جاري هزينه

×××

حساب تنخواه گردان حسابداري4.
×××بابت واگذاري تنخواه

×××

مثال: 
به فرض اينكه ميزان تنخواه گردان حس��ابداري ش��هرداري نورآباد براي سه ماه اول س��ال 66 معادل 6/000/000 ريال باشد، 

مطلوب است: 
ثبت عمليات مربوط به واگذاري تنخواه در دفتر روزنامة شهرداري نورآباد

دفتر روزنامه
يف

رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب اعتبار تخصيصي1.
بابت تنخواه حسابداري

6/000/000
6/000/000

حساب بانك ها2.
جاري تمركز درآمد )خزانه(

6/000/000
6/000/000

حساب بانك ها3.
جاري هزينه

6/000/000
6/000/000

حساب تنخواه گردان حسابداري4.
بابت واگذاري تنخواه

6/000/000
6/000/000
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حسابداري، پرداخت هزينه ها از محل تنخواه گردان حسابداري
پس از انتقال مبلغ تنخواه گردان حسابداري از حساب بانكي درآمد به حساب جاري هزينه و ثبت عمليات مربوطه در دفاتر مالي، 
واحد حسابداري با رعايت كامل مقررات و بر اساس نسخ اول حواله هاي واصله مبادرت به پرداخت هزينه ها و تعهدات قطعي شده 

خواهد نمود.
ثبت عمليات مربوط به پرداخت هزينه هاي جاري از محل تنخواه گردان حسابداري به ترتيب زير است:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة خدمات اداري1.
×××مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

×××

حساب بانك ها2.
×××جاري هزينه

×××

حسابداري، پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران شهرداري – هزينه هاي پرسنلي
متصدي پرداخت حقوق و دستمزد ليست حقوقي كاركنان شهرداري را براي هر برنامه به طور جداگانه و بر اساس آخرين حكم 
كارگزيني بموقع تهيه و پس از كسر كسور قانوني مبلغ خالص آن را با صدور چك از محل موجودي حساب جاري هزينه برداشت 
و به حساب جاري مخصوص كه براي پرداخت حقوق كارمندان و كارگران در بانك افتتاح شده است )حساب موقت بانكي(، واريز 

مي كند تا طبق ليست پيوست، چك ارسالي به حساب اشخاص ذينفع منظور گردد.
ليست حقوق كاركنان به دو قسمت تقسيم مي شود: 

در قسمت اول عالوه بر حقوق ثابت، مزاياي شغل، فوق العادة بدي آب و هوا، فوق العادة تسهيالت زندگي و ساير مزايا نيز درج 
و يكجا در ستون حقوق و مزايا منعكس خواهد شد. 

در قسمت دوم كسور قانوني شامل كسور بازنشستگي، ماليات، بيمه، بدهي به ساير مؤسسات درج و جمع آنها در ستون مربوط 
منعكس خواهد شد تا به اين ترتيب مبلغ پرداخت به تفكيك براي انتقال به حساب جاري يا پس انداز كاركنان مشخص گردد.

ليست پيوستي كه به ضميمة چك حقوق و دستمزد جهت واريز به حساب كارمندان و كارگران به بانك ارائه مي شود، به شكل 
فوق كامل نيست، بلكه فقط به ذكر اسامي كاركنان و شماره حساب جاري و مبلغ قابل پرداخت به آن محدود مي گردد. 

عالوه بر ليس��ت حقوق، صورتحس��ابي نيز بايد براي كاركنان تهيه و به آنان تحويل ش��ود تا از كم و كيف حقوق دريافتي خود 
مطلع شوند. يك نمونه از ليست كاركنان در صفحة بعد مالحظه مي گردد. 

به موجب قانون محاس��بات عمومي گواهي بانك داير بر انتقال وجه به حس��اب ذينفع، پرداخت محس��وب مي ش��ود؛ لذا مادام 
كه گواهي بانك مبني بر انتقال وجه پرداختي به حس��اب كاركنان به ش��هرداري واصل نش��ده باش��د، اينگونه پرداخت ها در حكم 

پيش پرداخت حقوق بوده و نمي توان آن را به حساب هزينة قطعي منظور نمود.

159اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



ثبت عمليات مربوط به پرداخت هزينة حقوق و دستمزد كاركنان و كارگران شهرداري به صورت زير مي باشد:
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب موقت بانكي1.
×××جاري حقوق كاركنان

×××

حساب بانك ها2.
×××جاري هزينه

×××

پس از توديع خالص حقوق كاركنان به حس��اب موقت بانكي و پس از گواهي بانك مبني بر انتقال وجه به حس��اب جاري يا 
پس انداز كاركنان، خواهيم داشت:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة اداري1.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
×××
×××

×××

حساب هزينه برنامة خدمات شهري2.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
×××
×××

×××

حساب موقت بانكي3.
×××بابت واريز حقوق كاركنان

×××

حساب كسورات قانوني4.
ماليات
بازنشستگي
بيمه
جريمة غيبت

×××
×××
×××
×××

×××

در صورتي كه شهرداري حساب جاري مخصوص )حساب موقت بانكي( براي پرداخت حقوق كاركنان و كارگران در بانك افتتاح 
نكند، هنگام ارس��ال چك حقوقي به بانك حس��اب »پيش پرداخت حقوق« به جا حساب موقت بانكي بدهكار مي شود و مادامي كه 
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گواهي بانك مبني بر انتقال وجه به حساب جاري كاركنان واصل گردد، در مقابل بدهكار كردن حساب هزينه هاي قطعي حساب 
»پيش پرداخت حقوق« بستانكار خواهد شد.

مثال: 
به فرض اينكه جمع حقوق ماهيانة كاركنان شهرداري نورآباد 600/000 ريال و مزاياي آنان 100/000 ريال و كسور بازنشستگي 

2/000 ريال و ماليات مكسوره 28000 ريال باشد، مطلوب است: 
ثبت عمليات مربوط به پرداخت خالص حقوق و وصول گواهي بانك داير بر انتقال وجه پرداختي به حساب جاري كاركنان.

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب موقت بانكي1.

670/000جاري حقوق كاركنان
670/000

حساب بانك ها2.
670/000جاري هزينه

670/000

حساب هزينة برنامة الف3.
مادة يك: حقوق

مادة دو: مزايا
600/000
100/000

700/000

حساب موقت بانكي4.
670/000بابت واريز به حساب كاركنان

670/000

.5
حساب كسورات قانوني
ماليات 
بازنشستگي

28000
2000

30/000

پرداخت هزينه هاي اداري
هزينه هاي مواد 3 تا 8 از مواد بيست گانه و فصول چهارگانه را هزينه هاي اداري گويند كه مي بايست در »حساب مستقل وجوه 
جاري« اعمال حساب شود. در اين رابطه اسناد هزينه هاي انجام شده بر اساس مدارك مثبته تنظيم و پس از رسيدگي با صدور چك 

و تنظيم سند در وجه دائن يا دائين پرداخت و به حساب هزينه هاي قطعي شده منظور مي گردد.
مثال: 

هزينه هاي انجام شده و پرداخت شدة شهرداري نورآباد در يكماهة فروردين به شرح زير است:
250/000 ريال مادة 3: برنامة خدمات اداري – ارتباطات      
30/000 ريال مادة 4: برنامة خدمات اداري – اجاره      
20/000 ريال مادة 5: برنامة خدمات اداري – خريد خدمات    
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120/000 ريال مادة 6: برنامة خدمات شهري – سوخت و روشنايي     
80/000 ريال مادة 7: برنامة خدمات شهري – مواد و لوازم مصرف شدني   
50/000 ريال مادة 3: برنامة خدمات شهري – ارتباطات     

120/000 ريال مادة 6: برنامة خدمات اداري – سوخت و روشنايي    
مطلوب است: 

ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة سه ستوني شهرداري مذكور.
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة اداري1.
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

مادة 6: سوخت و روشنايي

250/000
30/000
20/000
120/000

420/000

حساب هزينة برنامة خدمات شهري2.
مادة 6: سوخت و روشنايي

مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني
مادة 3: ارتباطات

120/000
80/000
50/000

250/000

حساب بانك ها3.
670/000جاري هزينه

670/000

حسابداري تنخواه گردان پرداخت
مادة 27 قانون محاسبات عمومي، مصوب 66/06/10، »تنخواه گردان پرداخت« را كه مي تواند در مورد شهرداري ها نيز مصداق 

داشته باشد، چنين تعريف مي كند:
»تنخواه گردان پرداخت عبارت اس��ت از وجهي كه از محل تنخواه گردان حس��ابداري از طرف ذيحس��اب با تأييد وزير يا رئيس 
مؤسس��ه و ي��ا مقام��ات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحده��ا و يا مأموراني كه به موجب اين قانون و 
آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند، قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوطه انجام مي شود، اسناد 

هزينه تحويل داده و مجدداً وجه پرداخت شود.« 
از تعريف فوق چنين برمي آيد كه اواًل »تنخواه گردان پرداخت« از محل »تنخواه گردان حسابداري« تأمين خواهد شد؛ در ثاني 
تنخواه گردان پرداخت براي انجام پاره اي هزينه هاي جزئي كه معمواًل مربوط به مواد 3 تا 7 و بعضاً 13 مي باشد، در اختيار جمعدار 

كه ممكن است مأمور خريد يا واحد تداركات و يا كارپرداز ناميده شود، قرار مي گيرد. 
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مبل��غ تنخواه گ��ردان پرداخت با تنظيم س��ند و صدور چك از محل حس��اب جاري هزينه بابت خريدهاي جزئي و متوس��ط در 
ح��دود پرداخت هاي يك ماه در اختيار واحد تداركات يا مأمور خريد قرار داده مي ش��ود و معم��واًل در قبال اين پرداخت از متصدي 

تنخواه گردان تضمين كافي گرفته خواهد شد.
ثبت عمليات مربوط به واگذاري تنخواه گردان پرداخت به قرار زير است:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل

بستانكاربدهكار

.1

.2

حساب تنخواه گردان پرداخت
- آقاي/خانم – مأمور خريد

- كارپردازي
- تداركات
- اداره ...

حساب بانك ها
جاري هزينه

×××
×××
×××
×××

×××

×××

×××

 روش حسابداري تنخواه گردان پرداخت
روش تنخواه گردان پرداخت در ش��هرداري ها، مي تواند روش متغير يا روش ثابت باش��د. در روش ثابت تا موقعي كه از طرف 

مسؤوالن نسبت به كاهش يا افزايش تنخواه تصميم جديدي اتخاذ نشود، ماندة آن، معادل مبلغ اوليه، در دفتر ثابت خواهد ماند.
متصدي تنخواه گردان يا رئيس ادارة تداركات شهرداري بايد با رعايت كامل مقررات و آيين نامة مالي شهرداري و ضوابطي كه 
قباًل تعيين و ابالغ شده است، از محل تنخواه گردان واگذارشده پرداخت هاي مربوطه را انجام داده، سند هزينه را تنظيم و از گيرندة 
وجه رسيد دريافت كند. همچنين، در پايان مدتي كه توسط ذيحساب معين مي گردد، صورت خالصه اي به شكل صفحة بعد از اسناد 

تنخواه گردان تنظيم نموده و به ضميمة اسناد مذكور به حسابداري ارسال و درخواست رد يا تكميل تنخواه نمايد.
تنظيم سند هزينه معمواًل به عهدة حسابداري است، ولي ممكن است در موارد معين تنظيم آن به كارپردازي نيز محول گردد.

حسابداري پس از رسيدگي، اسناد واصله را به حساب هزينه هاي قطعي منظور كرده و معادل جمع اسناد مجدداً چكي در اختيار 
متصدي تنخواه گردان خواهد گذاشت. 

در پاي��ان دوره ي��ا در هر مقطع زماني كه الزم باش��د تنخواه گردان واگذارش��ده واريز ش��ود، اين تصميم ب��ه اطالع متصدي 
تنخواه گردان خواهد رسيد. متصدي تنخواه گردان اسناد هزينه هاي انجام شده تا آن تاريخ را جهت رسيدگي به حسابداري تحويل و 

وجه باقيمانده را نيز به حساب جاري هزينه مسترد مي كند.
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دارندة تنخواه گردان .................................                                    شهرداري اصفهان

شماره .................................                                صورت خالصة پرداختي هاي تنخواه گردان
تاريخ .................................                                            ������

صورت خالصة پرداختي هاي تنخواه گردان از تاريخ ................................... تا تاريخ ...................................

مورد استفادة  دارندة تنخواه گردانمورد استفادة امور مالي
مبلغ به ريالشرحعنوان حسابكد هزينه

كلجزءمادهريز مواد

جمع )به حروف ..................................................................................................................................................................................................... ريال(

موجودي نقدي در تاريخ ..............................تأييد كنندهمسؤول تنخواه گردان
موجودي بانكي در تاريخ .............................

مخصوص امور مالي           مبلغ ثابت تنخواه گردان
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مثال: 
عمليات شهرداري نورآباد، در رابطه با واگذاري، واريز و افزايش تنخواه گردان »پرداخت« در فروردين ماه به شرح زير است:

66/01/06- واگذاري تنخواه گردان پرداخت به آقاي بهرنگ، مأمور خريد شهرداري، طي چك شمارة 2525 از جاري هزينه ها 
200/000 ريال            

1/600/000 ريال 66/01/07- پرداخت به واحد تداركات بابت تنخواه گردان پرداخت طي چك شماره 2626،   
66/01/15- تحويل اسناد هزينه هاي انجام شده به حسابداري به وسيلة آقاي بهرنگ، مأمور خريد شهرداري، به شرح زير:
50/000 ريال - مادة 5: برنامة خدمات اداري – خريد خدمات      
15/000 ريال  - مادة 13: برنامة خدمات شهري – مواد و لوازم مصرف نشدني    

66/01/17- پرداختي به آقاي بهرنگ، مأمور خريد شهرداري، بابت اسناد تحويلي، طي چك شمارة 3434 از بانك جاري هزينه ها 
65/000 ريال و منظور نمودن آن به حساب هزينه هاي قطعي       

66/01/18- افزايش تنخواه گردان پرداخت واحد تداركات طي چك شمارة 3939 از حساب جاري هزينه ها
400/000 ريال            

66/01/25- مقرر گرديد اسناد هزينه هاي انجام شده تا اين تاريخ پس از رسيدگي به حساب قطعي منظور و با آقاي بهرنگ، مأمور 
خريد شهرداري، تسويه حساب كامل شود. 

هزينه هاي انجام شده و پرداخت شده به اين قرار است:
60/000 ريال مادة 6: برنامة اداري -سوخت و روشنايي      
11/000 ريال مادة 7: برنامة اداري- مواد و لوازم مصرف شدني      

مطلوب است: 
ثبت عمليات مربوطه در دفتر روزنامة شهرداري نورآباد.
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دفتر روزنامه

يف
اقالم جزءشرحتاريخ رد

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب تنخواه گردان پرداخت 166/01/06.
200/000آقاي بهرنگ

200/000

حساب بانك ها266/01/06.
200/000جاري هزينه

200/000

حساب تنخواه گردان پرداخت366/01/07.
1/600/000واحد تداركات

1/600/000

حساب بانك ها466/01/07.
1/600/000جاري هزينه

1/600/000

حساب هزينة برنامة اداري566/01/17.
50/000مادة 5: خريد خدمات

50/000

حساب هزينة برنامة خدمات شهري666/01/17.
15/000مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني

15/000

حساب تنخواه گردان پرداخت766/01/17.
65/000آقاي بهرنگ

65/000

حساب تنخواه گردان پرداخت866/01/17.
65/000آقاي بهرنگ

65/000

حساب بانك ها966/01/17.
65/000جاري هزينه

65/000

حساب تنخواه گردان پرداخت1066/01/18.
400/000واحد تداركات

400/000

حساب بانك ها1166/01/18.
400/000جاري هزينه

400/000

حساب هزينة برنامة اداري1266/01/25.
مادة 6: سوخت و روشنايي

مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني
60/000
11/000

71/000

حساب بانك ها1366/01/25.
29/000جاري هزينه

29/000

حساب تنخواه گردان پرداخت1466/01/25.
200/000آقاي بهرنگ

200/000
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حسابداري درخواست وجه بر اساس حواله هاي پرداخت شده از خزانة شهرداري
همان طور كه قباًل اش��اره ش��د، كلية هزينه هاي جاري و عمراني يا تعهدات س��ال قبل با رعايت كامل مقررات و بر اس��اس 
حواله هاي صادره با تنظيم سند و صدور چك از محل تنخواه گردان حسابداري پرداخت و به حساب هزينة قطعي منظور مي گردد؛

سپس واحد مالي درخواست وجه آنها را در حدود حواله هاي پرداخت نشده يا قابل پرداخت صادر و بر اساس نسخة دوم حواله ها 
تقاضاي رد تنخواه مي نمايد كه در آن صورت حساب بانك تمركز درآمدها )خزانه( بستانكار و حساب اعتبار تخصيصي بدهكار شده 
و پس از وصول اعالمية بانكي مبني بر واريز وجه فوق به حساب جاري هزينه به همان ميزان حساب بانك جاري »هزينه« بدهكار 

و حساب اعتبار برنامه و مواد هزينه مربوطه بستانكار و نتيجه به صورت زير در دفتر مالي منعكس مي گردد.

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب اعتبار تخصيصي1.

×××بابت تأمين اعتبار
×××

حساب بانك ها2.
×××جاري تمركز درآمد )خزانه(

×××

حساب بانك ها3.
×××جاري هزينه

×××

حساب اعتبار برنامه ...4.
×××ماده ...

×××
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مثال: بر اساس فرضيات، مثال عددي ثبت عمليات مربوط به درخواست وجه هزينه هاي پرداخت شده در دفتر روزنامة سه ستوني 
شهرداري نورآباد به شرح زير است:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب اعتبار تخصيصي1.
2/200/000بابت تأمين اعتبار

2/200/000

حساب بانك ها2.
2/200/000جاري تمركز درآمد )خزانه(

2/200/000

حساب بانك ها3.
2/200/000جاري هزينه

2/200/000

حساب اعتبار برنامة خدمات اداري4.
مادة 5: خريد خدمات
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 13: مواد و لوازم مصرف شدني

250/000
320/000
550/000

1/120/000

حساب اعتبار برنامة خدمات شهري5.
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني
مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني

460/000
620/000

1/080/000

حسابداري كاهش يا افزايش تنخواه گردان حسابداري
به ترتيبي كه مالحظه مي شود، روش »تنخواه گردان حسابداري« در شهرداري، معمواًل روش ثابت است؛ بدين معني كه ماندة 
حساب تنخواه گردان حسابداري از اول دورة مالي تا پايان سال مالي ثابت خواهد ماند، مگر در اثر افزايش تنخواه گردان و يا كاهش 

آن. 
كاهش تنخواه در دو حالت امكان پذير است: يكي در اثر بازپرداخت قسمتي از تنخواه واگذارشده به حساب جاري تمركز درآمد 
)خزانة شهرداري( كه آن را كاهش نقدي يا مستقيم مي گويند و ديگري منظور نمودن حواله هاي پرداختي به حساب تنخواه گردان 

حسابداري كه به كاهش غيرنقدي يا غيرمستقيم موسوم مي باشد.
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ثبت عمليات مربوط به افزايش يا كاهش تنخواه گردان به صورت زير است:
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب تنخواه گردان حسابداري1.
×××بابت كاهش تنخواه

×××

حساب بانك ها2.
×××جاري هزينه

×××

حساب بانك ها3.
×××جاري تمركز درآمد )خزانه(

×××

حساب اعتبار تخصيصي4.
×××بابت برگشت تنخواه حسابداري

×××

حساب تنخواه گردان حسابداري5.
×××بابت كاهش تنخواه

×××

حساب اعتبار برنامة الف6.
×××ماده ...

×××

مثال: 
بنا به درخواست حسابداري و موافقت شهردار، مبلغ 1/000/000 ريال به تنخواه گردان حسابداري شهرداري نورآباد اضافه و مبلغ 
500/000 ريال هزينه هاي انجام شده بابت مادة 7 برنامة خدمات اداري به پاي حساب تنخواه گردان حسابداري منظور گرديده است.

مطلوب است:  ثبت عمليات مربوط به كاهش و افزايش تنخواه گردان حسابداري شهرداري نورآباد

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب اعتبار تخصيصي1.

1/000/000بابت افزايش تنخواه
1/000/000

حساب بانك ها2.
1/000/000جاري تمركز درآمد )خزانه(

1/000/000
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يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب بانك ها3.

1/000/000جاري هزينه
1/000/000

حساب تنخواه گردان حسابداري4.
1/000/000بابت افزايش

1/000/000

حساب تنخواه گردان حسابداري5.
500/000بابت كاهش تنخواه

500/000

حساب اعتبار برنامة اداري6.
500/000مادة 7: مواد مصرف شدني

500/000

حسابداري واريز تنخواه گردان حسابداري و تسويه حساب كامل
به منظور واريز تنخواه گردان حسابداري، ابتدا كلية هزينه هاي تعهدشده و پرداخت نشده بايد پرداخت و به حساب هزينة قطعي 
منظور گردد، آنگاه حواله هاي پرداخت ش��ده و دريافت نش��ده به حساب تنخواه گردان حس��ابداري بدهكار و در مقابل حساب اعتبار 

برنامه هاي مربوطه بستانكار خواهد شد. 
چنانچه پيش پرداخت، علي الحساب و يا مساعده به كاركنان در سال جاري پرداخت شده باشد ولي منجر به هزينه نگردد، از اين 
بابت نيز حس��اب تنخواه گردان حسابداري بدهكار و حساب اعتبار تخصيصي بستانكار مي شود. اينك معادل ماندة بستانكار حساب 
تنخواه گردان حسابداري كه برابر موجودي حساب جاري هزينه مي باشد، پرداخت و به حساب جاري تمركز درآمد )خزانه شهرداري( 
منتقل ش��ده و بدين ترتيب تنخواه گردان واگذاري ش��ده به طور كامل تس��ويه مي گردد. ثبت عمليات مربوط به واريز تنخواه گردان 

حسابداري به صورت زير است:
دفتر روزنامه
يف

رد
يخ

اقالم جزءشرحتار
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب تنخواه گردان حسابداري1.

×××بابت بستن حساب و تسويه حساب
×××

حساب اعتبار برنامة الف2.
×××مادة 7: مواد مصرف شدني

×××

حساب اعتبار تخصيصي3.
×××بابت برگشت پيش پرداخت ها

×××

حساب بانك ها4.
×××جاري هزينه

×××
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يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب بانك ها5.

×××جاري تمركز درآمد
×××

حساب اعتبار تخصيصي6.
×××بابت برگشت اعتبار

×××

مثال:
مانده بستانكار حساب تنخواه گردان حسابداري شهرداري نورآباد در پايان دوره 6/000/000 ريال است هزينه هاي تعهد شده و 

پرداخت نشده در اين تاريخ به قرار زير مي باشد:
450/000 ريال هزينه ماده 6- برنامه خدمات اداري – سوخت و روشنايي    

1/245/000 ريال هزينه ماده 13- برنامه خدمات شهري – مواد و لوازم مصرف نشدني  
حواله هاي پرداخت شده و از خزانه درخواست وجه نشده تا اين تاريخ به شرح زير است:

220/000 ريال حساب هزينه برنامه خدمات اداري – ماده 5- خريد خدمات   
50/000 ريال حساب هزينه برنامه خدمات شهري – ماده 6- سوخت و روشنايي  

مطلوبست: ثبت عمليات مربوط به واريز تنخواه گردان حسابداري در پايان دوره در دفتر روزنامه شهرداري مذكور
دفتر روزنامه

يف
رد

××
اقالم جزءشرح×

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب هزينه برنامه خدمات اداري1.
450/000ماده 6- سوخت و روشنايي

450/000

حساب هزينه برنامه خدمات شهري2.
1/245/000ماده 13- مواد و لوازم مصرف نشدني

1/245/000

حساب بانك ها3.
1/695/000جاري هزينه

1/695/000

حساب تنخواه گردان حسابداري4.
6/000/000بابت تسويه حساب كامل

6/000/000

حساب اعتبار برنامه خدمات اداري5.
ماده 6- سوخت و روشنايي
ماده 5- خريد خدمات

450/000
220/000

670/000

حساب اعتبار برنامه خدمات شهري6.
ماده 6- سوخت و روشنايي
ماده 13- مواد مصرف نشدني

50/000
1/245/000

1/295/000
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يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب بانك ها7.

4/035/000جاري هزينه
4/035/000

حساب بانك ها8.
4/035/000جاري تمركز درآمد )خزانه(

4/035/000

حساب اعتبار تخصيصي9.
4/035/000بابت برگشت اعتبار

4/035/000

حسابداري تنخواه گردان حسابداري به روش متغير
چنانچه در ش��هرداري براي تنخواه گردان حس��ابداري از »روش متغير« استفاده ش��ود؛ بدين ترتيب كه اعتبارات تأمين شده از 
طرف خزانه به حس��اب »تنخواه گردان حس��ابداري« بس��تانكار و در پايان هر ماه و يا در زمان هاي متفاوت و به طور ادواري ميزان 
هزينه هاي انجام ش��ده به حساب تنخواه گردان حسابداري بدهكار و حساب اعتبار برنامه ها بستانكار گردد، ثبت عمليات حسابداري 

در دفتر روزنامه به صورت زير است:
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب بانك ها1.
×××جاري هزينه

×××

حساب تنخواه گردان حسابداري2.
×××بابت دريافت وجه از خزانه

×××

حساب تنخواه گردان حسابداري3.
×××بابت تأمين اعتبار

×××

حساب اعتبار برنامه ...4.
×××ماده ...

×××

حسابداري اسناد هزينه هاي پرداختني
هزينه هاي ايجادش��ده در ش��هرداري معمواًل با درآمدهاي وصول ش��ده ناهماهنگ و غيرقابل انطباق است؛ از اين رو واحدهاي 
مالي شهرداري ها همواره با تأخير در وصول درآمد و تعلل در پرداخت ها مواجهند. عالوه بر اين مشكل، خزانه دار شهرداري در طي 
سال با مشكل عدم تعادل بين دريافت ها و پرداخت هاي نقدي نيز درگير خواهد بود و اين مشكل و ساير مشكالت مالي شهرداري 

همواره تا استقرار يك نظام  مالي از طريق اعتبار و تسهيالت بانكي وجود خواهد داشت.
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در اينگونه موارد بايد اس��ناد هزينه هاي معوقه تحت عنوان »حس��اب اسناد هزينة پرداختني« شناسايي و در صورتحساب هاي 
مالي اساس��ي نيز شناس��ايي و گزارش شود. در اين رابطه از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها استفاده مي گردد و »حساب مازاد 
تخصيص نيافته - تعهدات ايجادشده« بدهكار خواهد شد و در مقابل، حساب اسناد هزينة پرداختني بستانكار مي گردد. ثبت عمليات 

حساب اسناد هزينه هاي پرداختني به صورت زير است:
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب مازاد تخصيص نيافته1

×××تعهدات ايجادشده
×××

حساب اسناد هزينة پرداختني2
×××شركت ساختماني امير

×××

در صورت گشايش مالي در نقدينگي شهرداري و پرداخت ديون و تعهدات شهرداري از طريق حساب هاي بانكي، ثبت عمليات 
به صورت زير است:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة الف1
×××مادة 20: ديون و تعهدات

×××

حساب بانك ها2
×××جاري هزينه

×××

حساب اسناد هزينة پرداختني3
×××شركت ساختماني امير

×××

حساب مازاد تخصيص نيافته4
×××تعهدات انجام شده

×××
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مثال: 
در پايان دورة مالي، شهرداري نورآباد به علت عدم نقدينگي كافي قادر به پرداخت بدهي هاي زير  نمي باشد:

500/000 ريال شركت حميد بابت صورت وضعيت شمارة 2   
700/000 ريال شركت سعيد بابت صورت وضعيت شمارة 5  

مطلوب است: 
ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة شهرداري

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب مازاد تخصيص نيافته1
1/200/000تعهدات ايجادشده

1/200/000

حساب اسناد هزينة پرداختني2
شركت ساختماني حميد
شركت ساختماني سعيد

500/000
700/000

1/200/000

اسناد هزينة واخواهي  شده
در قانون و آيين نامة مالي و معامالتي ش��هرداري در مورد تنخواه گردان »حس��ابداري« و »پرداخت« و مس��ؤوليت ذيحساب و 
عامالن ذيحساب، مقرراتي وضع نگرديده است؛ ولي به موجب آيين نامة نحوة واگذاري و ميزان انواع تنخواه گردان مستند به قانون 
محاسبات عمومي، عامالن ذيحساب و ساير كساني كه به موجب اين آيين نامه مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذيحساب 
مي باش��ند، مكلفند در صورتي كه اسناد هزينه هاي انجام ش��ده از محل تنخواه گردان مذكور كه به ذيحساب ارائه مي شود نواقصي 

داشته باشد، در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص مربوطه اقدام نمايند. 
در صورتي كه رفع نقص برخي از اين اس��ناد به علت كوتاهي فرصت تا آخر س��ال مالي مقدور نگردد، ذيحس��اب اسناد هزينة 
مذكور را به منظور جلوگيري از تأخير در تنظيم حس��اب، در س��رفصلي تحت عنوان »اس��ناد هزينة واخواهي شده « در دفاتر اعمال 

حساب خواهد كرد.
اعمال حس��اب اس��ناد مزبور رافع مس��ؤوليت عامل ذيحساب و س��اير دريافت كنندگان تنخواه گردان پرداخت در مورد واريز آن 
نخواهد بود و در صورتي كه افراد مذكور تا آخرين مهلت تنظيم حس��اب س��االنه نسبت به رفع نقص از اسناد واخواهي شده و واريز 
تنخواه گردان دريافتي اقدام نكنند، ذيحساب مكلف است عالوه بر پيگيري بموقع موضوع، مراتب را همراه با فهرست اسناد هزينة 

واخواهي شده با ذكر داليل و مستندات قانوني واخواهي به مقامات ذيصالح گزارش نمايد.

حسابداري اسناد هزينة واخواهي شده
هرچند در رابطه با واخواهي اس��ناد هزينه دس��تورالعمل و يا مقررات خاصي در آيين نامة مالي شهرداري پيش بيني نشده است، 
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موضوع واخواهي اس��ناد در ش��هرداري ها نيز مصداق داشته و نمي تواند از اين قاعده مستثنا باشد. حسابداري اسناد واخواهي شده در 
شهرداري ها به روش زير است:

الف( وقتي اس��ناد هزينه هاي انجام ش��ده از محل »تنخواه گردان پرداخت« كه به ذيحساب ارائه مي گردد، داراي نواقصي باشد، 
ولي در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام و در همان دورة مالي نيز به حساب هزينه هاي قطعي شده منظور گردد.

در اين حالت ابتدا »حساب اسناد هزينة واخواهي شده« بدهكار حساب بانك – جاري هزينه به عنوان رد تنخواه بستانكار و پس 
از رفع نواقص، در مهلت مقرر نس��بت به اس��ناد هزينة واخواهي شده حساب هزينه هاي قطعي »حساب هزينة برنامة ..... ماده .....« 

بدهكار و »حساب اسناد هزينة واخواهي شده« بستانكار مي گردد.
ثبت عمليات مالي اسناد واخواهي شده به ترتيب زير است:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب اسناد هزينة واخواهي شده1.
×××آقاي .... كارپرداز

×××

حساب بانك ها2.
×××جاري هزينه

×××

حساب هزينة برنامة الف3.
×××مادة ...

×××

حساب اسناد هزينة واخواهي شده4.
×××آقاي .... كارپرداز

×××

مثال:
در تاريخ 1371/06/31 آقاي س��الطي، رئيس كارپردازي ش��هرداري تهران، دو فقره س��ند هزينه به شرح زير را به حسابداري 

شهرداري تسليم و تقاضاي رد تنخواه مي كند.
2000 ريال مادة 5: برنامة خدمات اداري – خريد خدمات     
8000 ريال مادة 6: برنامة خدمات شهري – سوخت و روشنايي    

اسناد مذكور پس از بررسي به علت نقص و نداشتن فاكتور فروشنده واخواهي و مقرر شد حداكثر ظرف 10 روز نسبت به رفع 
آن اقدام و اسناد واخواهي شده به امور مالي تحويل گردد. 

همچني��ن ش��هرداري به منظور جلوگيري از وقفه در پرداخت ها و هزينه هاي ج��اري و حفظ ميزان »تنخواه گردان پرداخت« با 
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تنظيم س��ند و صدور چك مبلغ اس��ناد واخواهي شده را در وجه كارپرداز پرداخت مي كند و كارپرداز نيز در موعد مقرر و پس از رفع 
نقص نسبت به تحويل سند هزينه با ضمايم كامل اقدام نموده است.

با توجه به مفروضات فوق مطلوب است ثبت عمليات مربوطه در دفتر روزنامه شهرداري تهران

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب اسناد هزينة واخواهي شده1.
10/000آقاي سالطي كارپرداز

10/000

حساب بانك ها2.
10/000جاري هزينه

10/000

حساب هزينة برنامة اداري3.
مادة 5: خريد خدمات

مادة 6: سوخت و روشنايي
2/000
8/000

10/000

حساب اسناد هزينة واخواهي شده4.
10/000آقاي سالطي كارپرداز

10/000

ب( وقتي اسناد هزينه هاي انجام شده از محل »تنخواه گردان پرداخت« كه به ذيحساب ارائه مي گردد، به علت نقص واخواهي 
ش��ده، ولي رفع نقص برخي از اين اس��ناد به علت كمي فرصت تا آخر س��ال مالي مقدور نشده و موكول به سال آتي  گردد، بديهي 

است قباًل حساب اسناد واخواهي شده از اين بابت بدهكار و حساب بانك جاري هزينه بستانكار شده است. 
بنابراين، الزم اس��ت به عنوان تعديالت پايان دوره حس��اب »تنخواه گردان حس��ابداري« به مبلغ اسناد واخواهي شده بدهكار و 
»حساب اعتبار برنامه« مربوطه بستانكار و همچنين »حساب هزينه هاي قطعي« با همان مبلغ بدهكار و »حساب مازاد - اندوختة 

اسناد واخواهي شده« بستانكار گردد.
در اين حالت مانده حساب اسناد واخواهي شده به عنوان يك حساب دائمي به سال بعد منتقل و در سال بعد با ارائه اسناد قابل 
قبول، »حساب مازاد – اندوخته اسناد واخواهي شده« بدهكار و »حساب اسناد هزينة واخواهي شده« بستانكار و تسويه حساب قطعي 

صورت پذير خواهد بود. 
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ثبت عمليات مالي اسناد واخواهي شدة فوق به ترتيب زير است:
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار

حساب تنخواه گردان حسابداري1.
×××بابت سندهاي واخواهي شده

×××

حساب اعتبار برنامة الف2.
×××مادة ...

×××

حساب هزينة برنامة الف3.
×××مادة ...

×××

حساب مازاد4.
×××اندوختة اسناد واخواهي شده

×××

در صورت رفع نقص و ارائه اسناد هزينة واخواهي شده در سال آتي عمليات حسابداري و ثبت آن در دفاتر مالي به صورت زير است:
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب مازاد1.
×××اندوختة اسناد واخواهي شده

×××

حساب اسناد هزينه واخواهي شده2.
×××آقاي ...

×××

بستانكار كردن مازاد تخصيص نيافته به ميزان اسناد هزينة واخواهي شده در پايان دوره، در حقيقت منظور كردن اندوخته براي 
اسناد واخواهي شده مي باشد كه ممكن است به همين عنوان »به حساب مازاد« - »اندوخته اسناد واخواهي شده« ثبت گردد.

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة الف1.
×××مادة ...

×××

حساب مازاد2.
×××اندوختة اسناد واخواهي شده

×××
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مثال: دو فقره سند هزينه هاي واخواهي شده به شرح زير مربوط به كارپردازي شهرداري الر به علت كمي فرصت، در پايان سال 
رفع نقص نشده و تكميل اسناد و ارائه اسناد مثبته موكول به سال بعد گرديده است:

40/000 ريال برنامة خدمات اداري – مادة 5: خريد خدمات    
60/000 ريال برنامة خدمات شهري – مادة 6: سوخت و روشنايي   

با توجه به مفروضات فوق مطلوب است: 
ثبت عمليات حس��ابداري و تعديالت پايان دوره مربوط به اس��ناد واخواهي شده و ثبت عمليات حسابداري در سال بعد و پس از 

رفع نقص از اسناد واخواهي شد:
الف( ثبت عمليات در پايان دورة مالي براي سال جاري

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب اسناد هزينه واخواهي شده1.
100/000آقاي شرف الري

100/000

حساب بانك ها2.
100/000جاري هزينه

100/000

حساب هزينة برنامة خدمات اداري3.
40/000مادة 5: خريد خدمات

40/000

حساب هزينة برنامة خدمات شهري4.
60/000مادة 6: سوخت و روشنايي

60/000

حساب مازاد5.
100/000اندوختة اسناد واخواهي شده

100/000

حساب تنخواه گردان حسابداري6.
100/000بابت اسناد واخواهي شده

100/000

حساب اعتبار برنامة خدمات اداري7.
40/000مادة 5: خريد خدمات

40/000

حساب اعتبار برنامة خدمات شهري8.
60/000مادة 6: سوخت و روشنايي

60/000
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ب( چنانچه اسناد در سال بعد رفع نقص گردد، ثبت عمليات حسابداري به صورت زير است:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب مازاد1.
100/000اندوختة اسناد واخواهي

100/000

حساب اسناد هزينة واخواهي شده2.
100/000آقاي شرف داري

100/000

صندوق
اصطالح صندوق معمواًل به وجوهي اطالق مي گردد كه در داخل مؤسسه نگهداري مي شود.

نگهداري هرگونه نقدينگي، اعم از اسكناس و مسكوك، چك، حوالة بانكي، اوراق بهادار و سهام، همواره در معرض خطراتي از 
قبيل، سرقت، حريق و اختالس مي باشد كه  بايد به هر نحو ممكن از وقوع احتمالي آن جلوگيري شود.

دقت در انتصاب فرد يا افراد واجد شرايط به عنوان صندوق دار يا متصدي صندوق و ايجاد يك سيستم كنترل داخلي برقراري 
مقررات مالي، خود مي تواند تا حدودي سازمان را به اين مقصود نزديك سازد.

مؤسس��ات دولتي و ش��هرداري ها به موجب قانون موظفند كلية دريافت و پرداخت هاي خود را از طريق بانك انجام دهند؛ مگر 
در موارد بسيار جزئي. بنابراين، در مورد دريافت هاي جزئي كه ارزش آن را ندارد مؤدي براي پرداخت آن به بانك مراجعه كند،بايد 

مستقيمًا توسط تحصيلدار يا صندوقدار، وصول و روزانه به حساب جاري بانك واريز شود. 
در هر حال از جمعداراني كه مس��ؤوليت تحويل و تحول و نگهداري وجوه و نقدينه ها و س��پرده ها و اوراق بهادار ش��هرداري به 

عهدة آنان است،  طبق مقررات مورد عمل در مؤسسات دولتي و شهرداري ها،  بايد تضمين كافي دريافت گردد.
مادة 75 قانون شهرداري، مصوب 1334، در اين مورد چنين مقرر مي دارد:

»عوارض درآمد ش��هرداري به وس��يلة مأموران مخصوص كه از طرف ش��هرداري به نام مأمور وصول تعيين مي شوند، دريافت 
خواهد شد و اين مأموران بايد طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.«

براي ثبت عمليات مربوط به وجوه نقدي از »حس��اب صندوق« اس��تفاده مي شود و كلية دريافت ها بر اساس مدارك مربوط به 
حس��اب صندوق بدهكار و كلية پرداخت ها بر اس��اس اسناد مثبته به حساب صندوق بستانكار خواهد شد. مابه التفاوت جمع گردش 
بدهكار و بستانكار حساب صندوق، مانده يا موجودي صندوق را نشان مي دهد كه برابر موجودي شمارش شدة صندوق خواهد بود.

در قانون شهرداري »صندوق« مترادف »خزانه« به كار برده شده است. 
در مورد خزانه و خزانه داري در شهرداري در فصل مخصوص به خود توضيح خواهيم داد.
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پيش پرداخت و علي الحساب
به موجب مادة 34 آيين نامة مالي شهرداري ها، مصوب تيرماه 1346:

»كلية پرداخت هاي شهرداري بايد با توجه به مادة 79 قانون شهرداري با اسناد مثبته انجام شود و در مورد هزينه هايي كه تنظيم 
اسناد مثبتة آن قبل از پرداخت ميسر نباشد، ممكن است به طور علي الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به 
حس��اب قطعي منظور گردد. نوع هزينه هايي كه به طور علي الحس��اب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب 

دستورالعملي كه وزارت كشور ابالغ خواهد نمود، تعيين خواهد شد.«
هر چند در آيين نامة مالي شهرداري ها اصطالح پيش پرداخت و علي الحساب به يك معنا تعريف شده است، دستورالعمل صادره 

از طرف وزارت كشور علي الحساب را چنين تعريف مي كند:
»علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور ادارة قسمتي از تعهد صورت مي گيرد.« و بالفاصله اضافه مي كند:

»در مورد پرداخت پيش پرداخت ها و مبالغ علي الحساب رعايت نكات زير الزم است:
1- تأييد قبلي شهردار يا كسي كه از طرف شهردار به او تفويض اختيار شده است.

2- مقررات شهرداري يا قرارداد، اجازة چنين پرداختي را داده باشد.
3- تضمين كافي براي استرداد يا احتساب آن اخذ شده باشد.«

بدين ترتيب، مي توان گفت پيش پرداخت عبارت از پرداختي است كه از محل اعتبارات مصوب طبق مقررات مربوطه و احكام 
و قرارداد ها پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد و علي الحس��اب عبارت اس��ت از پرداختي كه به منظور ادارة قسمتي از تعهد انجام 

مي شود.
در هر صورت، پيش پرداخت و علي الحس��اب در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواه گردان حس��ابداري پرداخت خواهد شد و 

ثبت عمليات مالي آن به ترتيب زير است:

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب پيش پرداخت ها1.
×××آقاي موسوي شهردار

×××

حساب علي الحساب ها2.
×××آقاي مصباحي، معاون شهرداري

×××

حساب بانك ها3.
×××جاري هزينه

×××

در صورتي كه اس��ناد پيش پرداخت يا علي الحس��اب در همان س��ال مالي تكميل و به حس��اب قطعي منظور گردد، حس��اب 
پيش پرداخت يا علي الحس��اب به همان مبلغ، بستانكار و تس��ويه خواهد شد و معادل مبلغ پرداختي و منظورشده به حساب قطعي، 

درخواست وجه مي گردد.
حسابداري پرداخت مساعده به كاركنان نيز همانند حسابداري پيش پرداخت و علي الحساب مي باشد.
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مثال:
 مبلغ 15000 ريال بابت پنج روز مأموريت با تنظيم س��ند و صدور چك از محل اعتبارات مربوطه به عنوان پيش پرداخت قبل 
از انجام مأموريت در وجه آقاي يگانه، مهندس ش��هرداري پرداخت ش��د تا پس از انجام مأموريت محوله به حساب هاي قطعي شده 

منظور گردد.
مطلوب است: 

ثبت عمليات مربوط قبل و بعد از انجام مأموريت و درخواست وجه محل اعتبارت مادة 3؛ ارتباطات »برنامة خدمات اداري«.
دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب پيش پرداخت ها1.
15/000آقاي مهندس يگانه

15/000

حساب بانك ها2.
15/000جاري هزينه

15/000

حساب هزينة برنامة خدمات اداري3.
15/000مادة 3: ارتباطات

15/000

حساب پيش پرداخت ها4.
15/000آقاي مهندس يگانه

15/000

حساب اعتبار تخصيصي5.
15/000بابت تأمين اعتبار

15/000

حساب بانك ها6.
15/000جاري تمركز درآمد )خزانه(

15/000

حساب بانك ها7.
15/000جاري هزينه

15/000

حساب اعتبار برنامة خدمات اداري8.
15/000مادة 3: ارتباطات

15/000

در پايان دورة مالي كليه اعتبارات تعهد شده و پرداخت شده از اعتبارات مربوطه برگشت داده خواهد شد تا به اين ترتيب، حساب 
اعتبارات تخصيصي با هزينه هاي انجام شده برابري كند.

هزينه هاي انجام شده و پرداخت شده = حساب اعتبار تخصيصي
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لذا چنانچه پيش پرداخت يا علي الحس��ابي از محل اعتبارات س��ال جاري تا پايان سال مربوطه تحقق نيافته و جذب نشده باشد، 
 بايد از حس��اب تنخواه گردان حس��ابداري برگشت و به حساب اعتبار تخصيصي بستانكار گردد؛ بدين معني كه معادل پيش پرداخت 
تحقق نيافته حس��اب تنخواه گردان حسابداري بدهكار و حس��اب اعتبار تخصيصي بستانكار مي گردد تا اعتبار مربوطه برگشت داده 

شود.1
اعتبار برنامه ها + اعتبار تخصيصي = بودجة مصوب

مثال: 
به فرض اينكه در پايان دورة مالي ماندة حس��اب بانك- جاري هزينه 2/500/000، ماندة بدهكار، حساب اعتبارات تخصيصي 
4/000/000 ريال و مانده پيش پرداخت تحقق نيافته 500/000 ريال و ماندة حس��اب تنخواه گردان حسابداري 3/000/000 ريال و 

باالخره ماندة حساب هزينه هاي انجام شده 1/000/000 ريال باشد، مطلوب است: 
ثبت عمليات مربوط به واريز حساب تنخواه گردان شهرداري در دفتر روزنامه در پايان دورة مالي و نقل آن به حساب هاي مربوطه 

.)T( در دفتر كل به شكل

حساب پيش پرداخت ها

مانده 500/000

تنخواه گردان حسابداري

مانده 3/000/000 3/000/000 )1(

حساب بانك – جاري خزانه

2/500/000 )2(

حساب هزينه ها

مانده 1/000/000

حساب بانك – جاري هزينه

)1( 2/500/000 مانده 2/500/000

حساب اعتبار تخصيصي

)1( 500/000
)2( 2/500/000

مانده 4/000/000

1- حساب پيش پرداخت در دفتر كل به دو سرفصل، يكي حساب »پيش پرداخت سنوات قبل« و ديگري پيش پرداخت سال جاري تفكيك و براي علي الحساب نيز به همين شكل عمل مي گردد. 
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دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب تنخواه گردان حسابداري1.
3/000/000بابت بستن حساب در پايان دوره

3/000/000

حساب اعتبار تخصيصي2.
500/000بابت پيش پرداخت سال جاري

500/000

حساب بانك ها3.
2/500/000جاري هزينه

2/500/000

حساب بانك ها4.
2/500/000جاري تمركز درآمد )خزانه(

2/500/000

حساب اعتبار تخصيصي5.
2/500/000بابت برگشت اعتبار

2/500/000

چنانچه مالحظه مي گردد، حساب پيش پرداخت ها داراي ماندة بدهكاري معادل 500/000 ريال مي باشد كه اين مبلغ در حقيقت 
پيش پرداخت تنخواه گردان حسابداري سال آتي محسوب شده و در سالي كه به حساب هزينة قطعي منظور مي گردد، حساب هزينه ها 
از برنامة مربوطه بدهكار و حساب پيش پرداخت هاي سال قبل بستانكار مي شود و معادل همين مبلغ حساب اعتبارات از برنامة مربوطه 

بستانكار و حساب اعتبار تخصيصي بدهكار خواهد شد و در اين ميان وجهي از خزانه شهرداري درخواست نخواهد شد.
مثال: 

به فرض اينكه مبلغ 500/000 ريال پيش پرداخت مثال قبل، در سال بعد هزينه و به حساب قطعي منظور شود، مطلوب است: 
ثبت عمليات مربوطه در دفتر روزنامة شهرداري.

دفتر روزنامه
يف

رد
يخ

اقالم جزءشرحتار
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب هزينة برنامة اداري1.

500/000مادة 13: مواد مصرف نشدني
500/000

حساب پيش پرداخت سنواتي2.
500/000شركت پيمانكار ساختماني

500/000

حساب اعتبار تخصيصي3.
500/000تخصيصي سال قبل

500/000

حساب اعتبار برنامة اداري4.
500/000مادة 13: مواد مصرف نشدني

500/000
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در صورتي كه هزينة انجام ش��ده بيش از مبلغ پيش پرداخت ش��ود، براي مابه التفاوت آن طبق معمول، درخواس��ت وجه از خزانه 
شهرداري صادر خواهد شد و چنانچه پيش پرداخت تعهد نگردد، وجه پرداخت شده  بايد به حساب جاري درآمد برگشت داده شود.

مثال: 
شهرداري نورآباد در سال 66 بابت خريد يك دستگاه اتومبيل زباله كش مبلغ 3/000/000 ريال با تنظيم سند و صدور چك از 
محل اعتبار برنامة خدمات ش��هري مادة 12 )خريد ماش��ين آالت و وسائط نقليه( در وجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 

پرداخت. 
به فرض اينكه از اين بابت در سال 65 مبلغ 1/000/000 ريال پيش پرداخت شده باشد، مطلوب است: 

ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه شهرداري نورآباد در سال 1366

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة خدمات شهري1.
4/000/000مادة 12: خريد اتومبيل

4/000/000

حساب بانك ها2.
3/000/000جاري هزينه

3/000/000

حساب پيش پرداخت سنواتي3.
1/000/000سازمان شهرداري هاي كشور

1/000/000

حساب اعتبار تخصيصي4.
3/000/000بابت تأمين اعتبار

3/000/000

حساب بانك ها5
3/000/000جاري تمركز درآمدها

3/000/000

حساب اعتبار تخصصي6.
1/000/000بابت اعتبار سال قبل

1/000/000

حساب بانك ها7.
3/000/000جاري هزينه

3/000/000

حساب اعتبار برنامة خدمات شهري8.
4/000/000ماده 13: خريد اتومبيل

4/000/000
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پرداخت هاي متفرقه و يا غيراعتباري و وجوه استردادي شهرداري
در شهرداري ها عالوه بر پرداخت هايي كه از محل اعتبارات شهرداري صورت مي گيرد، پرداخت هاي ديگري نيز وجود دارد كه 

نيازي به تأمين اعتبار قبلي نداشته و فقط با كسب مجوز قانوني انجام پذير است. 
اينگونه هزينه ها بايد تا پايان دورة مالي حتمي الوصول بوده و براي بازپرداخت آن تضمين كافي وجود داشته باشد؛ مانند پرداخت 
وام كوتاه مدت به كاركنان يا مس��اعدة حقوق به كاركنان و يا س��پرده به اش��خاص حقوقي يا حقيقي و مراجع قضايي و همچنين 

سپرده هاي كوتاه مدت دريافتني كه نهايتًا تا پايان سال مالي تسويه حساب كامل شوند. 
اينگونه پرداخت ها نبايد از محل موجودي حساب جاري هزينه و يا حساب تمركز درآمد )خزانه( به طور مستقيم پرداخت گردد، 
بلكه  بايد از محل موجودي حس��اب بانكي جداگانه كه به همين منظور در بانك افتتاح مي ش��ود پرداخت و موقع بازپرداخت نيز به 

همين حساب واريز گردد.
بديهي اس��ت هرگونه پرداخت كه مدت بازپرداخت آن از يك س��ال بيشتر باشد،  بايد اعتبار الزم را قباًل در بودجه داشته باشد و 

يا با كسب مجوز از شوراي شهر اعتبار الزم در اصالح بودجه براي آن پادار گردد.
چنانچه اشتباهًا وجوهي به حساب درآمدهاي شهرداري واريز گردد، مبلغ مذكور بايد از حساب تمركز درآمدها )خزانه شهرداري( 

پرداخت و از حساب درآمد برگشت داده شود.
به موجب قانون، وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد به ميزان مقرر وصول ش��ود، اعم از اينكه منش��اء اين دريافت اضافي اش��تباه 
پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافة دريافتي با رسيدگي دستگاه ذيربط 
)حسابرسي قانوني( و يا مقامات قضايي حاصل شود، بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت 

نگيرد، رد شود. 
به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان طبق قانون خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد.1

در اين رابطه حس��اب بانك تمركز درآمد )خزانه ش��هرداري( بستانكار و حساب درآمد مربوط بدهكار خواهد شد. چنانچه وجوه 
استردادي مربوط به سنوات گذشته باشد، حساب مازاد تخصيص نيافته بدهكار مي گردد.

دفتر روزنامه
يف

رد
يخ

اقالم جزءشرحتار
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب درآمد1.

×××عوارض ...
×××

حساب بانك ها2.
×××جاري متفرقه

×××

1- مادة 49 قانون محاسبات عمومي و تبصرة 2 ذيل آن 
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مثال: 
در تاريخ 66/1/1 مبلغ 240000 ريال وام كوتاه مدت به آقاي سيدي، يكي از كارمندان شهرداري كرج، پرداخت و مقرر شد اين 

وام در 12 قسط مساوي از حقوق مشاراليه كسر و به حساب مربوطه واريز  گردد.
مطلوب است: 

ثب��ت عملي��ات فوق در دفتر روزنامة ش��هرداري، به فرض اينك��ه از اين بابت مبلغ 650/000 ريال به حس��اب بانك – جاري 
پرداخت هاي متفرقه واريز شده است.

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب بانك ها1.

650/000جاري متفرقه
650/000

حساب بانك ها2.
650/000جاري تمركز درآمدها

650/000

حساب وام كوتاه مدت3.
240/000آقاي سيدي

240/000

حساب بانك ها4.
240/000جاري پرداخت هاي متفرقه

240/000

در صورتي كه اولين قسط از حقوق كارمندان كسر شود
حساب هزينة برنامة اداري5.

مادةه 1: حقوق
مادة 2: مزايا

50/000
30/000

80/000

حساب بانك6.
60/000جاري هزينه

60/000

حساب مكسورات قانوني7.
20/000قسط كاركنان

20/000

حساب مكسورات قانوني8.
20/000قسط كاركنان

20/000

حساب بانك ها9.
20/000جاري هزينه

20/000

حساب بانك ها10.
جاري پرداخت هاي متفرقه

20/000

حساب وام كوتاه مدت11.
20/000آقاي سيدي

20/000
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 حسابداري طرح هاي عمراني از محل اعتبارات دولتي
گاهي ممكن است اعتباري جهت يك طرح عمراني در بودجة كل كشور براي شهرداري اختصاص داده و مقرر شود طرح مذكور 
رأس��ا به وسيلة ش��هرداري انجام و هزينه هاي مربوطه نيز از محل تنخواه گرداني كه به همين منظور از طرف ذيحساب طرح هاي 
عمراني اس��تان در اختيار ش��هرداري قرار داده مي شود، با رعايت كامل مقررات )قانون محاسبات عمومي( پرداخت گردد كه در اين 

رابطه حسابداري شهرداري در مقام عامل ذيحساب و بعضاً ذيحساب طرح هاي عمراني عمل خواهد نمود. 
عمليات اينگونه پرداخت ها را مي توان به شرح زير خالصه كرد:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب بانك ها1.
×××جاري طرح عمراني دولتي

×××

حساب تنخواه گردان طرح عمراني2.
×××بابت دريافت تنخواه

×××

حساب طرح هاي در جريان ساخت3.

×××پروژة الف
×××

حساب بانك ها4.

×××جاري طرح عمراني دولتي 
×××

در صورتي كه اعتبار دولتي جهت طرح هاي عمراني به ش��هرداري تخصيص داده شود، بهتر است شهرداري حساب مستقلي به 
اين اعتبارات اختصاص داده و در اعمال حس��اب، قانون و مقررات و دس��تورالعمل هاي مؤسسات دولتي را مالك خود قرار دهد؛ زيرا 
عالوه بر پاسخگويي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي، بايد به ديوان محاسبات نيز پاسخگو باشد.1

حسابداري هزينه هاي سرمايه اي
كلية هزينه هاي طبقه بندي ش��دة ش��هرداري شامل مواد بيست گانه و فصول چهارگانه، اعم از هزينه هاي جاري و يا سرمايه اي، 

 بايد »به حساب مستقل براي وجوه جاري« منظور گردد. 
فصل اول هزينه هاي طبقه بندي شده به هزينه هاي پرسنلي، فصل دوم به هزينه هاي اداري و فصل سوم و چهارم به هزينه هاي 

سرمايه اي و پرداخت هاي انتقالي اختصاص دارد.
هزينه هاي سرمايه اي به هزينه هايي اطالق مي شود كه ظرفيت بالقوه و بالفعل شهرداري را افزايش داده و خدمات آن نيز شامل 

دوره هاي آتي خواهد شد. 
هفت ماده از مواد بيست گانه در قالب فصل سوم منعكس كنندة هزينه هاي سرمايه اي شهرداري است. اين مواد عبارتند از: 

 1- براي آشنايي با روش حسابداري دولتي در ايران، به كتاب حسابداري تأليف حسين عراقي و يحيي آقالو از انتشارات دانشكدة امور اقتصادي مراجعه شود. 
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مادة 10: خريد زمين، مادة 11: خريد ساختمان، مادة 12: خريد وسائط نقليه و ماشين آالت، مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني 
و مادة 15: س��رمايه گذاري در س��اير مؤسسات، كه بر اساس اصول متداول و پذيرفته شدة حس��ابداري دولتي )G.A.S.B( ثبت و 
شناسايي اينگونه هزينه ها از طريق حساب هاي مستقل و گروه حساب ها امكان پذير است )در مورد حسابداري دارايي هاي ثابت در 
ش��هرداري ها در فصل مربوطه به بحث خواهيم پرداخت( و در اين مقوله فقط به ثبت اموالي كه براي ش��هرداري جنبه اختصاصي 

داشته و جزء دارايي هاي ثابت »حساب مستقل براي وجوه جاري« مي باشد، مي پردازيم.
فرض شود شهرداري خدابنده اقدام به خريد يك قطعه زمين به مبلغ 45000 ريال و يك دستگاه آپارتمان جهت مهمانسراي 
شهرداري به ارزش 37000 ريال و نيز دو دستگاه پيكان سواري به مبلغ 82000 ريال و خريد اثاثية اداري به قيمت 62000 ريال و 
باالخره سرمايه گذاري در شركت واحد اتوبوسراني به مبلغ 89000 ريال، كرده و كل هزينه هاي پرداختني را از محل »اعتبار برنامة 

اداري و مالي« تأمين نموده است. 
ثبت عمليات فوق با استفاده از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها به صورت زير است:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم جزءشرحتار

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة اداري1.
مادة 10: خريد زمين

مادة11: خريد ساختمان
مادة 12: خريد وسائط نقليه و ماشين آالت
مادة 13: خريد مواد و لوازم مصرف نشدني

مادة 15: مشاركت در سرمايه گذاري

45/000
37/000
82/000
62/000
89/000

315/000

حساب بانك ها2.
315/000جاري هزينه

315/000

زمين و ساختمان3.
زمين

ساختمان مهمانسرا
45/000
37/000

82/000

حساب وسائط نقليه4.
82/000پيكان سواري

82/000

حساب اثاثية اداري5.
62/000ميز و صندلي و كمد

62/000

حساب سرمايه گذاري در ساير مؤسسات6.
89/000سهام شركت واحد

89/000

مازاد تخصيص يافته7.
315/000دارايي هاي ثابت

315/000
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در صورتي كه براي دارايي ها و اموال ش��هرداري يك واحد حس��ابداري جداگانه در نظر گرفته ش��ود، به جاي »حس��اب مازاد 
تخصيص يافته – دارايي هاي ثابت« مي توان حساب مستقل مربوطه را به نام، بستانكار نمود حساب مستقل يك واحد حسابداري 

مستقل با تعدادي حساب متوازن شامل دارايي ها، بدهي ها، مازاد، درآمدها و هزينه ها مي باشد. 
چنانچه يك يا چند قلم دارايي به صورت هدية  غيرنقدي به شهرداري اهدا گردد، دارايي اهدايي بايد بر اساس اصول متداول و 

پذيرفته شدة حسابداري در دفاتر شهرداري ثبت شود. 
فرض كنيد آقاي داعي، يكي از شهروندان خير، يك دستگاه لودر به ارزش 200/000 ريال به طور بالعوض به شهرداري اهدا 

كرده است. 
ثبت عمليات اين دارايي اهداشده به قرار زير است:

دفتر روزنامه

يف
رد

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار

حساب ماشين آالت8.
200/000حساب لودر

200/000

حساب مازاد تخصيص يافته9.
200/000دارايي هاي ثابت اهدايي

200/000
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مثال جامع
عمليات شهرداري اردبيل در يكماهة فروردين ماه 1385 به شرح زير است:

85/1/5- ثبت بودجة ابالغي شهرداري در قالب دو وظيفة »خدمات اداري« و »خدمات شهري« و دو برنامة »خدمات اداري« 
و »خدمات شهري« در قالب هر يك از وظايف فوق به صورت زير مي باشد:

جمع كلبرنامة امور شهريبرنامة امور اداريشرح موادمواد
300/000400/000700/000حقوق و دستمزدمادة 1
150/000300/000450/000مزايامادة 2
100/000-100/000ارتباطاتمادة 3
200/000200/000-اجارهمادة 4
170/000-170/000خريد خدماتمادة 5
160/000160/000-سوخت و روشناييمادة 6
140/000-140/000مواد و لوازم مصرف شدنيمادة 7
190/000190/000-خريد ماشين آالت و اتومبيلمادة 12
240/000-240/000مواد و لوازم مصرف نشدنيمادة 13

1/100/0001/250/0002/350/000

85/1/6 – دريافت بابت عوارض توأم ماليات طبق اعالمية بانكي و واريز به حس��اب 22 )غيرقابل برداش��ت( بانك ملي ايران بابت 
960/000 ريال مواد نفتي          

85/1/7- دريافت وام به مبلغ 1/000/000 ريال از بانك ملت و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت بانك ملي به شمارة 33
85/1/8- انتقال از حساب جاري 22 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران و از حساب جاري 33 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران 

به ترتيب 960/000 ريال و 1/000/000 ريال و واريز به حساب 777 بانك ملي جاري تمركز درآمد )خزانة شهرداري(
85/1/9- انتق��ال از حس��اب 777 بانك ملي ايران تمركز درآمد )خزانه ش��هرداري( به حس��اب جاري 888 ج��اري هزينه ها بابت 

1/900/000 ريال تنخواه  گردان حسابداري طبق اعالمية بانكي      
50/000 ريال 85/1/10- پرداخت به آقاي ثمره، كارپرداز شهرداري، بابت تنخواه گردان پرداخت   

85/1/11- خريد يك دس��تگاه لودر و پرداخت وجه آن از محل مادة 12 )برنامة خدمات ش��هري( طي چك از حس��اب جاري 888 
200/000 ريال جاري هزينه ها بانك ملي        

85/1/12- خري��د مي��ز و صندلي اداري و پرداخت وجه آن از محل اعتبار برنام��ة خدمات اداري مادة 13، طي چك از جاري 888 
120/000 ريال جاري هزينه ها بانك ملي        
620/000 ريال 85/1/13- اهداي يك دستگاه آپارتمان از طرف آقاي خيرخواه به ارزش    

85/1/14- دريافت يك فقره سفته سه ماه بابت اجارة فروردين ماه آقاي موسوي، مستأجر يك باب مغازه متعلق به شهرداري         
150/000 ريال            
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85/1/15- با تصويب شوراي شهر بابت عوارض پروانه هاي ساختمان از آقاي سازنده مبلغ 500/000 ريال وجه نقد و 800/000 ريال 
چك به تاريخ 85/5/15 دريافت گردد. وجه نقد به حساب جاري )غيرقابل برداشت( به شمارة 44 بانك ملي واريز شود.

85/1/16- با تصويب شوراي شهر و پيشنهاد شهرداري يك باب ساختمان اداري به ارزش 400/000 ريال از آقاي داعي خريداري شد. 
مقرر گرديد يك دوم ارزش س��اختمان بعد از اصالح بودجه و يك دوم بقيه به عنوان وام طويل المدت پنج س��اله به حساب 

منظور شود.
85/1/17- براي هزينه هاي قطعي نشده به شرح زير اندوخته منظور گرديد:

جمع كلبرنامة خدمات شهريبرنامة خدمات اداريشرح مواد مواد
5/0006/00011/000ارتباطاتمادة 3
4/0003/0007/000اجارهمادة 4
2/0001/0003/000خريد خدماتمادة 5
7/0008/00015/000سوخت و روشناييمادة 6

18/00018/00036/000

85/1/18- پرداختي به آقاي مصباحي شهردار بابت پيش پرداخت مأموريت جهت شركت در سمينار شهرداران كشور    
25/000 ريال           

85/1/18- سفتة آقاي موسوي، مستأجر شهرداري، وصول گرديد. سفته دريافتي نامبرده مسترد شده و مبلغ دريافتي به حساب 55 
150/000 ريال غيرقابل برداشت واريز گردد       

85/1/19- وصول چهار فقره سند هزينه به وسيلة آقاي ثمره كارپرداز به شرح زير:

جمع كلبرنامة خدمات شهريبرنامة خدمات اداريشرح موادمواد
5/000-5/000ارتباطاتمادة 3
6/000-6/000خريد خدماتمادة 5
7/0007/000-سوخت و روشنايي آب بهامادة 6
4/000-4/000مواد و لوازم مصرف شدنيمادة 7

15/0007/00022/000

هزينه هاي انجام شده به عنوان رد تنخواه گردان از محل موجودي حساب جاري هزينه ها 888 در وجه كارپرداز پرداخت گرديد.
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85/1/20- هزينه هاي قطعي نشده به شرح زير قطعي و به حساب هزينه هاي مربوط منظور و وجه آن از حساب جاري هزينه 888 
در وجه بستانكاران پرداخت گرديد.

جمع كلبرنامة خدمات شهريبرنامة خدمات اداريشرح موادمواد
6/0007/00013/000ارتباطاتمادة 3
4/0003/0007/000اجارهمادة 4
1/0009001/900خريد خدماتمادة 5

11/00010/90021/900

85/1/25- ليس��ت حقوق كاركنان در فروردين ماه به ش��رح زير تهيه و پس از كس��ور بازنشستگي به مبلغ 2000 ريال و ماليات به 
مبلغ 3000 ريال، جهت واريز به حساب كاركنان به بانك عامل ارسال گرديد.

جمع كلبرنامة خدمات شهريبرنامة امور اداريشرح موادمواد
20/00030/00050/000حقوق و دستمزدمادة 1
15/00020/00035/000مزايامادة 2

35/00050/00085/000

85/1/26- احتس��اب حقوق و مزاياي پرداختي بر اس��اس گواهي بانك و به حساب هزينة قطعي منظور نمودن حقوق كاركنان به 
مبلغ 85/000 ريال.
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85/1/29- براي كليه هزينه هاي انجام شده، بر اساس حواله هاي واصله از خزانه شهرداري، درخواست وجه شد و وجه آن از حساب 
جاري 777 تمركز درآمدهاي شهرداري )خزانه( به حساب جاري 888 جاري هزينه ها بانك ملي به شرح زير منتقل گرديد:

جمع كلبرنامة خدمات شهريبرنامة خدمات اداريشرح موادمواد
200/000200/000-خريد ماشين آالتماده 12
120/000-120/000مواد و لوازم مصرف نشدنيماده 13
5/000-5/000ارتباطاتماده 3
6/000-6/000خريد خدماتماده 5
7/0007/000-سوخت و روشناييماده 6
4/000-4/000مواد و لوازم مصرف شدنيماده 7
6/0007/00013/000ارتباطاتماده 3
4/0003/0007/000اجارهماده 4
1/00090019/000خريد خدماتماده 5
20/00030/00050/000حقوق و دستمزدماده 1
15/00020/00035/000مزاياماده 2

181/000267/900448/900

مطلوب است:
1- ثبت عمليات مربوط به بودجه و عمليات مالي فروردين ماه شهرداري اردبيل در دفتر روزنامة سه ستوني شهرداري و نقل آن 

به حساب هاي دفتر كل
2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشي چهارستوني به تاريخ 1385/1/31

دفتر روزنامه
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حل مثال جامع
دفتر روزنامه

يف
اقالم جزءشرحتاريخرد

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب اعتبار برنامة خدمات اداري185/1/5.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
مادة 3: ارتباطات

مادة 5: خريد خدمات
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني

300/000
150/000
100/000
170/000
140/000
240/000

1/100/000

حساب اعتبار برنامة خدمات شهري285/1/5.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
مادة 4: اجاره

مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 12: خريد ماشين آالت

400/000
300/000
200/000
160/000
190/000

1/250/000

حساب بودجة مصوب385/1/5.
2/350/000هزينه هاي بودجه شده

2/350/000

حساب بانك ها485/1/6.
960/000جاري 22

960/000

حساب درآمد توأم با ماليات585/1/6.
960/000عوارض مواد نفتي

960/000

حساب بانك ها685/1/7.
1/000/000جاري 33

1/000/000

حساب درآمد وام785/1/7.
1/000/000وام داخلي

1/000/000

حساب مازاد تخصيص نيافته885/1/7.
1/000/000تعهدات ايجادشده

1/000/000

حساب وام پرداختني985/1/7.
1/000/000بانك ملت

1/000/000
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يف
اقالم كلاقالم جزءشرحتاريخرد

بستانكاربدهكار

حساب بانك  ها1085/1/8.
1/960/000جاري 777

1/960/000

حساب بانك  ها1185/1/8.
جاري 22
جاري 33

960/000
1/000/000

1/960/000

حساب اعتبار تخصيصي1285/1/9.
1/900/000بابت تنخواه

1/900/000

حساب بانك  ها1385/1/9.
1/900/000جاري 777

1/900/000

حساب بانك  ها1485/1/9.
1/900/000جاري 888

1/900/000

حساب تنخواه گردان حسابداري1585/1/9.
1/900/000بابت تنخواه

1/900/000

حساب تنخواه گردان پرداخت1685/1/10.
50/000آقاي ثمره

50/000

حساب بانك  ها1785/1/10.
50/000جاري 888

50/000

حساب هزينة برنامة شهري1885/1/11.
200/000مادة 12: خريد ماشين آالت

200/000

حساب بانك  ها1985/1/11.
200/000جاري 888

200/000

حساب ماشين آالت2085/1/11.
200/000لودر

200/000

حساب مازاد تخصيص يافته2185/1/11.
200/000دارايي هاي ثابت

200/000

حساب هزينة برنامة اداري2285/1/12.
120/000مادة 13: مواد مصرف نشدني

120/000

حساب بانك  ها2385/1/12.
120/000جاري 888

120/000
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يف
اقالم جزءشرحتاريخرد

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب اثاثية اداري2485/1/12.
120/000ميز و صندلي

120/000

حساب مازاد تخصيص يافته2585/1/12.
120/000دارايي هاي ثابت

120/000

حساب ساختمان2685/1/13.
620/000دارايي هاي ثابت

620/000

حساب مازاد تخصيص يافته2785/1/13.
620/000دارايي اهدايي

620/000

حساب اسناد دريافتني2885/1/14.
150/000آقاي موسوي

150/000

حساب مازاد تخصيص نيافته2985/1/14.
150/000درآمدهاي قابل وصول

150/000

حساب بانك  ها3085/1/15.
500/000جاري 44

500/000

حساب عوارض بر ساختمان ها3185/1/15.
500/000عوارض پروانة ساختماني

500/000

چك هاي مدت دار3285/1/15.
800/000آقاي سازنده

800/000

مازاد تخصيص نيافته3385/1/15.
800/000درآمدهاي قابل وصول

800/000

حساب ساختمان اداري3485/1/16.
400/000ساختمان شماره 1

400/000

حساب مازاد تخصيص يافته3585/1/16.
400/000دارايي هاي ثابت

400/000

حساب مازاد تخصيص نيافته3685/1/16.
400/000تعهدات ايجادشده

400/000

حساب هاي پرداختني3785/1/16.
200/000آقاي داعي

200/000

حساب وام پرداختني3885/1/16.
200/000آقاي داعي

200/000

ص
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يف
اقالم جزءشرحتاريخرد

اقالم كل
بستانكاربدهكار

حساب هزينة قطعي نشدة برنامة شهري3985/1/17.
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

مادة 6: سوخت و روشنايي

6/000
3/000
1/000
8/000

18/000

حساب هزينة قطعي نشدة برنامة اداري4085/1/17.
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

مادة 6: سوخت و روشنايي

5/000
4/000
2/000
7/000

18/000

حساب اندوختة هزينه هاي قطعي نشده4185/1/17.
36/000بابت تأمين اعتبار

36/000

حساب پيش پرداخت ها4285/1/18.
25/000آقاي مصباحي شهردار

25/000

حساب بانك  ها4385/1/18.
25/000جاري 888

25/000

حساب بانك  ها4485/1/18.
150/000جاري 55

150/000

حساب درآمد وجوه و اموال4585/1/18.
150/000مال  االجارة مغازة شهرداري

150/000

حساب مازاد تخصيص نيافته4685/1/18.
150/000درآمد وصول شده

150/000

حساب اسناد دريافتني4785/1/18.
150/000آقاي موسوي

150/000
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يف
اقالم كلاقالم جزءشرحرد

بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة اداري4885/1/19.
مادة 3: ارتباطات

مادة 5: خريد خدمات
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

5/000
6/000
4/000

15/000

حساب هزينة برنامة شهري4985/1/19.
7/000مادة 6: سوخت و روشنايي

7/000

حساب بانك ها5085/1/19.
22/000جاري 888

22/000

حساب اندوختة هزينه هاي قطعي نشده5185/1/20.
21/000بابت اعتبار تعهدشده

21/000

حساب هزينه  هاي قطعي نشدة برنامة شهري5285/1/20.
مادة 3: ارتباطات
مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

6/000
3/000
1/000

10/000

حساب هزينة قطعي نشدة برنامة اداري5385/1/20.
مادة 3: ارتباطات
مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

5/000
4/000
2/000

11/000

حساب هزينة برنامة اداري5485/1/20.
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

6/000
4/000
1/000

11/000

حساب هزينة برنامة شهري5585/1/20.
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

7/000
3/000
900

10/900

حساب بانك ها5685/1/20.
21/900جاري 888

21/900
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حساب موقت بانكي5785/1/25.
80/000بابت حقوق كاركنان

80/000

حساب بانك ها5885/1/25.
80/000جاري 888

80/000

حساب هزينة برنامة اداري5985/1/26.
مادة 1: حقوق
مادة 2: مزايا

20/000
15/000

35/000

حساب هزينة برنامة شهري6085/1/26.
مادة 1: حقوق
مادة 2: مزايا

30/000
20/000

50/000

حساب موقت بانكي6185/1/26.
80/000بابت حقوق كاركنان

80/000

حساب مكسورات قانوني6285/1/26.
ماليات
بازنشستگي

3/000
2/000

5/000

حساب اعتبار تخصيصي6385/1/29.
448/900بابت تأمين اعتبار

448/900

حساب بانك ها6485/1/29.
448/900جاري 777

448/900

حساب بانك ها6585/1/29.
448/900جاري 888

448/900

حساب اعتبار برنامة اداري6685/1/29.
مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني
مادة 3: ارتباطات
مادة 5: خريد خدمات
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني
مادة 4: اجاره
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا

120/000
11/000
7/000
4/000
4/000
20/000
15/000

181/000
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حساب اعتبار برنامة شهري6785/1/29.
مادة 2: مزايا
مادة 13: خريد ماشين آالت
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 3: ارتباطات
مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات
مادة 1: حقوق

20/000
200/000
7/000
7/000
3/000
900

30/000

267/900

دفتر كل

      
        

        

درآمد توأم ماليات

)2( 960/000
حساب اعتبار برنامه اداري

)28( 181/000 1/100/000 )1(

حساب هزينه برنامه اداري

 120/000 )11(
150/000 )19(
11/000 )64(
35/000 )26(

حساب وام پرداختني

)4( 1/000/000

حساب هزينه برنامه شهري

200/000 )9(
7/000 )19(

10/900 )24(
500/000 )26(

حساب اعتبار برنامه شهري

)28( 267/900 1/250/000 )1(
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حساب درآمد وام

)31( 1/000/000

حساب بودجه مصوب

 2350/000 )1(

حساب مازاد تخصيص نيافته

)24( 150/000
)16( 800/000

)4( 1/000/000
)18( 150/000
)21( 400/000

حساب حساب ماشين آالت

 200/000 )10(

حساب پيش پرداخت ها

25/000 )16(

حساب اعتبار تخصيصي

1/900/000 )6(

حساب مازاد تخصيص يافته

)10( 200/000
)12( 120/000
)13( 620/000
)20( 400/000

حساب بانك ها

)5( 1/960/000
)6( 1/900/000

)8( 50/000
)9( 200/000
)11( 120/000

)16( 25/000
)19( 22/000
)24( 21/900
)2( 80/000

)27( 448/900

960/000 )2(
1/000/000 )3(
1/960/000 )5(
1/900/000 )7(
 500/000 )10(
150/000 )17(
448/900)28(
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تنخواه گردان حسابداري

)7( 1/900/000

حساب اثاثيه اداري

 120/000 )12(

حساب تنخواه گردان پرداخت

)8( 50/000

حساب ساختمان اداري

 620/000 )13(
400/000 )20(

حساب درآمد وجوه اموال

)17( 150/000

حساب اسناد دريافتني

)18( 150/000  150/000 )14(

حساب عوارض بر ساختمان ها

)15( 500/000

حساب چك هاي مدت دار

800/000 )16(

حساب وام پرداختني

)21( 200/000

حساب هاي پرداختني

200/000 )21(
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حساب هزينه هاي قطعي نشده برنامه شهري

)24( 10/000 )23( 18/000

حساب موقت بانكي

)26( 80/000 80/000 )25(

حساب اندوخته هزينه هاي قطعي نشده

36/000 )22( 21/000)23(

حساب مكسورات قانوني

5/000 )26(

حساب هزينه هاي قطعي نشده برنامه اداري

)23( 11/000 18/000 )22(
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شهرداري اردبيل
تراز آزمايشي در تاريخ 1385/1/31

يف
عنوان حساب هارد

ماندهگردش عمليات
بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29

حساب اعتبار برنامة اداري
حساب اعتبار برنامة شهري

حساب بودجة مصوب
حساب بانك ها

حساب پيش پرداخت ها
حساب درآمد وجوه و اموال
حساب درآمد توأم با ماليات

حساب وام پرداختني
حساب درآمد وام

حساب مازاد تخصيص نيافته
حساب مازاد تخصيص يافته

حساب اعتبار تخصيصي
حساب تنخواه گردان حسابداري

حساب تنخواه گردان پرداخت
حساب چك هاي مدت دار

حساب هزينه برنامة اداري
حساب هزينه برنامة شهري

حساب ماشين آالت
حساب اثاثية اداري

حساب ساختمان اداري
حساب اسناد دريافتي

حساب عوارض بر ساختمان ها
حساب هاي پرداختني

حساب هزينه هاي قطعي نشده برنامة اداري
حساب هزينه هاي قطعي نشده برنامة شهري

حساب موقت بانكي
حساب مكسورات قانوني

حساب وام پرداختني
حساب اندوخته هزينه هاي قطعي نشده

1/100/000
1/250/000

-
6/918/900

25/000
-
-
-
-

1/550/000
-

2/348/900
-

50/000
800/000
181/000
267/900
200/000
120/000

1/020/000
150/000

-
-

18/000
18/000
80/000

-
-

21/000

181/000
267/900

2/350/000
4/827/800

-
150/000
960/000

1/000/000
1/000/000
950/000

1/340/000
-

1/900/000
-
-
-
-
-

-
150/000
500/000
200/000
11/000
10/000
80/000
5/000

200/000
36/000

919/000
982/100

-
2/091/100

25/000
-
-
-
-

600/000
-

2/348/900
-

50/000
800/000
181/000
267/900
200/000
120/000

1/020/000
-
-
-

7/000
8/000

-
-
-
-

-
-

2/350/000
-
-

150/000
960/000

1/000/000
1/000/000

-
1/340/000
1/900/000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

500/000
200/000

-
-
-

5/000
200/000
15/000

16/118/70016/118/7009/631/0009/631/000
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حساب بانك ها در شهرداري
اصطالح بانك يا موجودي بانكي معمواًل به بخش��ي از نقدينگي مؤسس��ه اطالق مي گردد كه در حس��اب هاي مربوط در بانك 

تحت عناوين مختلفي از قبيل حساب جاري، حساب پس انداز و حساب سپرده نگهداري مي شود.
در مؤسسات دولتي و شهرداري ها دريافت و پرداخت ها، به استثناي پرداخت هاي جزئي كه از محل تنخواه گردان قابل پرداخت 

است، كاًل  بايد از طريق بانك مركزي يا بانك ملي به نمايندگي از طرف بانك مركزي انجام پذيرد.
ب��ه موجب مادة 12 قانون پولي و بانكي كش��ور، مص��وب 18 تيرماه 1351، بانك مركزي به عن��وان بانكدار دولت موظف به 
نگاهداري حساب هاي وزارتخانه و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي، شهرداري و همچنين مؤسساتي كه بيش 
از نصف سرماية آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي و شهرداري ها به عهده بانك 

مركزي مي باشد. انجام كلية عمليات بانكي آنها در داخل و خارج كشور نيز از طرف بانك مركزي انجام مي گردد. 
بر اس��اس تبصرة 1 مادة فوق، وزارتخانه ها، ش��هرداري ها، شركت هاي دولتي و مؤسس��ات مذكور در بند الف مادة 12 مكلفند 
وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطالعاتي را كه بانك مركزي در انجام وظايف خود 

از آنها بخواهد، در اختيار آن بگذارند.
بانك مركزي ايران مي تواند هر جا كه الزم بداند شعبه تأسيس نمايد يا به بانك ملي ايران و در صورت نبود شعبه يا نمايندگي 

بانك ملي ايران به بانك ديگري نمايندگي بدهد.
به همين ترتيب، عمليات بانكي شهرداري ها در شهرستان هاي مختلف كشور به وسيلة بانك ملي و به نمايندگي بانك مركزي 

انجام خواهد شد و در صورت نبود شعبه يا نمايندگي بانك ملي به بانك ديگري اين نمايندگي داده مي شود.

انواع حساب هاي بانكي در شهرداري ها
حساب بانكي در شهرداري ها را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:
1- گروه حساب هاي بانكي مربوط به درآمدها و ساير دريافت ها
2- گروه حساب هاي بانكي مربوط به هزينه ها و ساير پرداخت ها

3- گروه حساب هاي بانكي مربوط به سپرده ها و ساير وجوه اماني
هر يك از حساب هاي بانكي فوق ممكن است خود به حساب هاي بانكي جداگانه اي تقسيم شود؛ مانند حساب بانكي درآمدهاي 

عمومي و اختصاصي يا حساب بانكي هزينه هاي عمومي و اختصاصي شهرداري.
كلية چك هاي صادره جهت پرداخت از طرف ش��هرداري حداقل با دو امضا قابل پرداخت اس��ت كه امضاي شهردار، به عنوان 

خزانه دار شهرداري، و امضاي مسؤول حسابداري، به عنوان ذيحساب شهرداري، از اين لحاظ الزامي است. 
حساب بانك ها در دفتر كل شهرداري ها يك حساب اصلي خواهد بود و هريك از سرفصل هاي حساب هاي جاري در دفتر معين 

خود حساب فرعي اين حساب اصلي را تشكيل مي دهند. 
كلية وجوهي كه به حساب جاري مربوطه بدهكار و كلية پرداخت ها از حساب جاري بر اساس چك هاي صادره و يا هر مدرك 
قابل استناد ديگري به بستانكار حساب بانكي مربوطه منظور مي شود، مابه التفاوت جمع اقالم بدهكار و بستانكار حساب جاري مانده 

يا موجودي حساب جاري بانك را نشان مي دهد كه بايد با موجودي شهرداري در بانك طرف حساب مطابقت داده شود.
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افتتاح حساب جاري بانكي با تصويب شوراي شهر امكان پذير است. 
به موجب تبصرة بند 12 از مادة 68 قانون تش��كيالت، وظايف و انتخابات ش��وراهاي اس��المي كش��ور و... »كلية درآمدهاي 

شهرداري به حساب هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.«

صورت مغايرت بانكي
بانك ها طبق روش معمول در پايان هر ماه صورتحس��ابي ش��امل كلية عمليات مربوط به حساب جاري براي شهرداري ارسال 
مي كنند كه غالبًا ماندة صورتحس��اب ارسالي توسط بانك با ماندة حساب بانك در دفاتر شهرداري تطبيق نمي كند كه اين مغايرت 

به داليل زير است:
الف( عملياتي كه به وسيلة بانك به حساب جاري منظور، ولي در دفاتر شهرداري عمل نشده است.

برداشت ها
بانك ممكن اس��ت بابت هزينه هاي بانكي يا بهاي دس��ته چك از حساب جاري برداشت هايي كند كه اعالمية آن به شهرداري 

نرسيده باشد. در اين حالت بين صورتحساب بانكي و دفترهاي شهرداري اختالف حساب وجود خواهد داشت.
واريزها

ممكن است مؤدي يا اشخاص ديگر وجوهي به حساب جاري شهرداري واريز كرده باشد، ولي اعالمية بانكي آن براي ثبت در 
دفاتر مالي شهرداري ارسال نشده باشد كه در اين صورت نيز صورتحساب بانكي با دفتر مالي شهرداري مطابقت نخواهد كرد.

اشتباهات
هرچند سيستم كار بانك ها به طريقي است كه اشتباه در عمليات بانكي به ندرت اتفاق مي افتد، اين احتمال وجود دارد كه بانك 
به جاي حساب جاري شهرداري، حساب مؤسسات ديگري را بدهكار و يا بستانكار كند كه اين خود باعث مغايرت در صورتحساب 

بانكي دفاتر شهرداري مي شود. 
در صورتي كه مشخصات واريزكننده معلوم نباشد، به منظور رفع مغايرت بانكي بهتر است حساب بانك ها بدهكار و حساب هاي 

پرداختني »وجوه نامشخص بانكي« از اين بابت بستانكار گردد.

رديف

يخ
اقالم كلاقالم جزءشرحتار

بستانكاربدهكار
حساب بانك ها1.

××××××حساب جاري درآمد
حساب هاي پرداختني2.

××××××وجوه نامشخص بانكي

ب( عملياتي كه به وسيلة شهرداري به حساب جاري منظور ولي در دفاتر بانك عمل نشده است.
پرداخت ها

ممكن است از طرف شهرداري چك يا چك هايي در وجه ذينفع صادر شده باشد، ولي تا تاريخ تنظيم صورتحساب بانكي هنوز 
به بانك ارائه نشده و به حساب منظور نشده باشد. 
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اينگونه چك ها را »چك هاي معوقه« مي نامند.
واريزها

واحد حسابداري شهرداري ها طبق اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري به محض پرداخت وجهي به حساب جاري شهرداري، 
حساب بانك را در دفتر خود بدهكار مي كند؛ در حالي كه ممكن است بانك با يك روز تأخير اين مبلغ را به حساب شهرداري منظور 

نمايد. در اين حالت، صورتحساب واصله از بانك با دفاتر مالي شهرداري مغاير خواهد بود. 
اينگونه وجوه را وجوه بين راهي مي نامند.

اشتباهات
ممك��ن اس��ت در جريان عمليات مربوط به حس��ابداري، از جمله ثبت عمليات بانكي، اش��تباهات مختلف��ي رخ دهد و موجب 
مغايرت هايي ش��ود. بروز اين گونه اش��تباهات نيز موجب عدم تطبيق مانده طبق صورتحساب بانك و دفاتر شهرداري خواهد شد. از 
اين لحاظ بايد الاقل ماهي يك بار كلية صورتحس��اب هاي بانك را با دفاتر تطبيق داده و اختالف آن مورد رس��يدگي قرار گيرد و 

نسبت به رفع آنها از طريق دفاتر حسابداري اقدام شود. 
اين اختالفات در گزارشي كه به »صورت مغايرت بانكي« موسوم است، بايد منعكس و علل و عوامل مغايرت- جهت ثبت در 

دفاتر حسابداري- مشخص و شناسايي گردد.

روش تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي در شهرداري ها
براي تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي  بايد به ترتيب اقدامات زير به عمل آيد:

1- كلية چك هاي صادره از لحاظ شماره و مبلغ مندرج در آن با دفاتر و صورتحساب بانك يا »ته سوش« souche1چك ها 
مقايسه و با عالمت )P( مشخص گردد.

2- جمع بدهكار و بس��تانكار دفتر بانك و صورتحس��اب بانك مجدداً كنترل و نسبت به مانده هاي تعيين شده اطمينان بيشتري 
حاصل شود.

3- اقالم مندرج در س��تون بدهكار و بس��تانكار دفتر با اقالم مندرج در ستون بدهكار و بستانكار صورتحساب بانك مقايسه و با 
عالمت )P( مشخص شود.

4- اقالم مندرج در دفتر بانك و صورتحساب بانك كه با عالمت )P( مشخص نشده است، مورد مطالعه قرار گرفته و ماهيت 
آنها معلوم گردد.

5- با تعيين ماهيت اقالم از لحاظ چك هاي معوق، هزينه هاي بانكي، اشتباهات و غيره نسبت به تهيه و تنظيم صورت مغايرت 
بانك به منظور پي بردن به علل اختالف بين آنها مبادرت  شود.

صورت مغايرت بانكي به صور مختلف تهيه و تنظيم خواهد ش��د. گاه ماندة دفتري ش��هرداري را مبنا قرار داده و با افزايش و 
كاهش اقالم باز به ماندة بانك مي رس��ند و گاه مانده طبق صورتحس��اب بانك با ماندة دفتر تطبيق  داده مي ش��ود و در حالت سوم 
مانده در دفاتر شهرداري به طور جداگانه و مانده طبق صورتحساب بانك جداگانه اصالح مي گردد تا ماندة حقيقي حساب بانك در 

تاريخ تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانك به دست آيد. 
روش اخير مطلوب ترين روش است كه امروز در بين حسابداران كاربرد بيشتري دارد.

1- ته چك، قسمتي از چك كه نزد نويسندة چك باقي مي ماند – فرهنگ عميد 
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اينك طبق دستورالعمل فوق، صورت مغايرت بانكي در شهرداري نورآباد را در سه حالت مذكور تهيه و تنظيم مي كنيم:
مثال: 

صورتحساب بانكي مهرماه 1366 در رابطه با حساب جاري هزينه ها به شمارة 2007 بانك ملي شعبة مهرگان به نام شهرداري 
نورآب��اد مع��ادل 2/312/380 ريال مانده را نش��ان مي دهد؛ در صورتي كه ماندة حس��اب جاري مذكور در دفاتر ش��هرداري بالغ بر 

1/954/700 ريال است.
پس از رسيدگي هاي الزم براي كشف اين اختالف اطالعات زير به دست آمد:

1- سه فقره از چك هاي صادره در شهريورماه به شرح زير، تاكنون جهت دريافت به بانك ارائه نشده است.
چك شمارة 25421 مورخ 66/6/15 به مبلغ 82/000 ريال
چك شمارة 25550 مورخ 66/6/18 به مبلغ 27/000 ريال
چك شمارة 25600 مورخ 66/6/30 به مبلغ 72/000 ريال

2- مبلغ 123/000 ريال به وسيله مؤديان بابت عوارض شهرداري به جاي حساب جاري 2008 )جاي درآمد( به حساب جاري 
2007 )جاري هزينه( واريز گرديده كه در دفتر شهرداري عمل نشده است.

3- مبل��غ 200 ري��ال هزينة بانكي بابت هزينة حوالة تلگرافي و مبلغ 120 ريال بابت بهاي يك دس��ته چك از حس��اب مذكور 
برداشت گرديده كه در دفتر شهرداري عمل نشده است.

4- چك ش��ماره 25423 مورخ 66/6/15 به مبلغ 206/800 ريال بابت هزينه هاي انجام ش��ده در وجه آقاي بهرنگ، كارپرداز 
ش��هرداري، صادر و به همين مبلغ در صورتحس��اب بانك منعكس شده؛ ولي حسابداري شهرداري اشتباهاً به جاي مبلغ 206/800 

ريال مبلغ 260/800 ريال را در دفاتر شهرداري ثبت كرده است.
با توجه به توضيحات فوق مطلوب است: 

تهية صورت مغايرت بانكي مربوط به حساب جاري شماره 2007 شهرداري نورآباد در بانك ملي ايران، شعبة مهرگان به تاريخ 
66/7/30 در سه حالت مورد عمل. 
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شهرداري نورآباد
صورت مغايرت حساب جاري شمارة 2007 بانك ملي، شعبة مهرگان

در تاريخ 1366/7/30

ارقام به ريال            

1/954/700 موجودي طبق دفتر شهرداري        
اضافه مي شود:

82/000 چك شمارة 25421 مورخ 66/6/15   
27/000 چك شمارة 25550 مورخ 66/6/1    
72/000 چك شمارة 25600 مورخ 66/6/30   

123/000 واريز وجه به حساب 2008 بابت عوارض   
564/800    260/800 اشتباه در ثبت چك شماره 25423 مورخ 66/6/15  

2/519/500 جمع           
كسر مي شود:

200 هزينه هاي بانكي بابت هزينة حوالة تلگرافي   
120 هزينه هاي بانكي بابت دسته چك    

)207/120(    206/800 اشتباه در ثبت چك شماره 25423 مورخ 66/6/15  
2/312/380 موجودي طبق صورتحساب بانكي        
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شهرداري نورآباد
صورت مغايرت حساب جاري شمارة 2007 بانك ملي، شعبة مهرگان

در تاريخ 1366/7/30

ارقام به ريال           

2/312/380 موجودي طبق صورتحساب بانك:        
اضافه مي شود:

200 هزينه هاي بانكي بابت هزينة حوالة تلگرافي    
120 هزينه هاي بانكي بابت بهاي دسته چك   

207/120    206/800 اشتباه در ثبت چك شماره 25423 مورخ 66/6/15  
2/519/500 جمع           

كسر مي شود:
82/000 چك شمارة 25421 مورخ 66/6/15   
27/000 چك شمارة 25550 مورخ 66/6/18   
72/000 چك شمارة 25600 مورخ 66/6/30   

123/000 واريز وجه به حساب 2008 بابت عوارض   
)564/800(    260/800 اشتباه در ثبت چك شماره 25423 مورخ 66/6/15  
1/954/700 موجودي طبق دفتر شهرداري        
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شهرداري نورآباد
صورت مغايرت حساب جاري شمارة 2007 بانك ملي، شعبة مهرگان

در تاريخ 1366/7/30

ارقام به ريال            

2/312/80 موجودي طبق دفتر شهرداري      1/954/700  موجودي صورتحساب بانك   
اضافه مي شود:          - اضافه مي شود:      

كسر مي شود:                                        2/312/380 واريز به حساب 2008 بانك بابت عوارض        123/000 
چك شمارة 25423 مورخ 6/15/     82/000 اشتباه در ثبت چك شماره 25423 مورخ 6/15/    260/800 
چك شمارة 25550 مورخ 6/18/     27/000  1/338/500         
چك شمارة 25600 مورخ 6/30/     72/000 كسر مي شود:      

206/800 بابت اشتباه در چك شمارة 25423 مورخ 6/15  
هزينه هاي بانكي بابت حوالة تلگرافي   200
هزينه بانكي بابت دسته چك    120

)181/000(       )207/120(              
موجودي واقعي             2/131/380 موجودي واقعي        2/131/380 
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1- مراحل انجام هزينه در شهرداري ها را به ترتيب نام ببريد.
2- درخواست خريد به وسيلة كدام واحد سازماني شهرداري  بايد تنظيم شود؟

3- برآورد ميزان كاال و يا كار مورد نياز، برآورد تقريبي هزينة مربوط، تأمين اعتبار الزم جهت خريد يا انجام خدمات، 
دستور خريد يا اجازة خرج به ترتيب به عهدة كدام واحدها يا مسؤوالن شهرداري است؟

4- تعهد را تعريف كنيد و شرايط ايجاد آن را نام ببريد.
5- تسجيل چيست و اسناد مثبته كدام است؟

6- مميز شهرداري هنگام رسيدگي يا حسابرسي، قبل از پرداخت چه نكاتي را بايد مورد مداقه قرار دهد؟
7- در صورتي كه در تنظيم سند اشتباه روي داده يا نقص در مدارك پيوست اسناد مشاهده گردد، مأمور رسيدگي به 

اسناد چه اقداماتي انجام خواهد داد؟
8- در صورت اختالف بين مأمور رسيدگي و مسؤول صدور اسناد، نظر چه شخص يا اشخاصي صائب است؟

9- موقع رسيدگي به اسناد خريد چه نكاتي بايد رعايت شود؟
10- هنگام رسيدگي به اسناد پرداخت حقوق و دستمزد چه مواردي بايد مد نظر قرار گيرد؟

11- در مورد اسناد پرداختي )يا پرداختني( چه نكاتي بايد رعايت شود؟
12- به نظر شما در مورد پرداخت پيش پرداخت و مبالغ علي الحساب رعايت چه نكاتي ضروري است؟

13- فرق بين پيش پرداخت و علي الحساب چيست؟
14- در رسيدگي به ساير هزينه شهرداري چه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟

15- حواله را تعريف كنيد.
16- حواله بعد از كدام يك از مراحل انجام هزينه به عمل خواهد آمد؟

17- فرم حواله در چند نسخه تهيه مي شود و كاربرد هريك از نسخه هاي صادره چيست؟
18- درخواست وجه از خزانة شهرداري چگونه است؟ موارد استفادة آن را شرح دهيد.

19- صندوق دار يا كس��ي كه پرداخت هزينه هاي ش��هرداري به عهدة اوست، به موجب قانون براي بري ذمه نمودن 
شهرداري بايد چه اقدامي انجام دهد؟

20- تنخواه گردان را تعريف كرده و انواع آن را در شهرداري نام ببريد.
21- تنخواه گردان حسابداري را تعريف كنيد و بگوييد ميزان آن معمواًل چقدر است؟

22- در صورتي كه تنخواه گردان خزانه مانند آنچه در قانون محاس��بات عمومي براي مؤسس��ات دولتي تعريف شده 

سؤاالت
 فصل ششم
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است، به موجب قانون براي شهرداري ها نيز تعريف شود، چه تأثيري در نظام مالي شهرداري ها خواهد گذاشت؟
23- كاهش تنخواه گردان به چند صورت انجام مي پذيرد، توضيح دهيد.

24- تنخواه گردان پرداخت چيست و به چه منظوري واگذار مي شود؟
25- روش تنخواه گردان ثابت به چه روشي اطالق مي گردد؟

26- علت مغايرت صورتحساب بانكي و حساب بانك ها در دفتر شهرداري چيست؟ چند مورد آن را ذكر كنيد.
27- انواع حساب هاي بانكي در شهرداري به چند گروه تقسيم مي شود؟ نام ببريد.

28- پرداخت هاي غيراعتباري به چه نوع پرداختي مي گويند؟
29- آيا در ش��هرداري هاي بزرگ و متوسط افتتاح حس��اب جاري خاص براي پرداخت حقوق كارمندان، الزم است يا خير؟ داليل 

خود را بيان نماييد.
30- علل و عوامل مغايرت بين صورتحساب هاي بانكي و دفتر حسابداري شهرداري ها را نام برده و آنها را توضيح دهيد.

31- موجودي حساب جاري هزينه هاي عمومي شهرداري زاهدان در پايان سال مالي منتهي به 1366/12/29، بالغ بر 7/000/000 
ريال و »تنخواه گردان حسابداري« شهرداري 7/648/000 ريال مي باشد.

هزينه هاي تعهدشده و پرداخت شدة پايان دوره به قرار زير است:
55/000 ريال هزينة مادة 5: برنامة اداري و مالي    

182/000 ريال هزينة مادة 7: برنامة خدمات شهرداري   
حواله هاي پرداخت شده و درخواست وجه نشده در پايان دوره به قرار زير است:

200/000 ريال هزينة مادة 4: برنامه مالي و اداري   
670/000 ريال هزينة مادة 6: خدمات شهرداري   

مبلغ 15/000 ريال پيش پرداخت سال جاري مأموريت آقاي صداقت كيش هزينة قطعي و به حساب هزينه منظور نشده است.
در تاريخ 66/12/29 هزينه هاي تعهدش��ده از محل موجودي حس��اب جاري هزينة عمومي پرداخت و باقيماندة موجودي به حساب 

جاري درآمد عمومي منتقل و حساب تنخواه گردان حسابداري واريز گرديد.
مطلوب است: 

ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة شهرداري
32- ش��هرداري اروميه يك دستگاه اتومبيل س��واري از محل اعتبار مادة 12 »برنامة خدمات مالي و اداري« به مبلغ 1/200/000 

ريال خريداري مي كند.
مطلوب است: 

ثبت عمليات مربوط به حواله، درخواس��ت وجه و پرداخت به فروش��ندة اتومبيل در دفتر روزنامة شهرداري اروميه با استفاده از گروه 
حساب ها.

33- تنخواه گردان حس��ابداري ش��هرداري اليگودرز معادل مبلغ پرداختي سه ماه با توجه به پرداختي سال قبل در حدود   اعتبارات 
بودجة مصوب، يعني مبلغ 40/000/000 ريال تصويب و دستور انتقال مبلغ مذكور از حساب جاري درآمد عمومي به حساب جاري 

هزينة عمومي از طرف شهرداري صادر گرديد.
مطلوب است: 
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ثبت عمليات مربوط به واگذاري »تنخواه گردان حسابداري« در دفتر روزانة شهرداري اليگودرز.
34- بودجة مصوب و ابالغي شهرداري مشهد براي سال 1365 به شرح زير است )ارقام به ريال(:

برنامة اطفاي حريقبرنامة تفكيك اراضيبرنامة رفت و روببرنامة خدمات اداريشرح موادمواد
ماده1-
ماده 2-
ماده 3-
ماده 4-
ماده 5-
ماده 6-
ماده 7-
ماده 12-
ماده 13-
ماده 20-

حقوق و دستمزد
مزايا

ارتباطات
اجاره

خريد خدمات
سوخت و روشنايي

مواد و لوازم مصرف شدني
خريد ماشين آالت

مواد و لوازم مصرف نشدني
ديون

485/000
321/000
89/000
75/000
756/000
162/000
989/000
600/000
97/000
250/000

592/000
421/000

-
250/000
822/000
23/000
482/000
200/000
425/000

-

225/000
123/000

-
-
-
-

42/000
-
-
-

750/000
521/000
410/000
72/000
62/000
95/000
82/000
800/000
940/000
100/000

3/824/0003215/000390/0003/832/000

ضمنًا عمليات زير در يكماهة فروردين صورت گرفته است:
65/1/7- وصول عوارض بر ساختمان ها و اراضي و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت 755 بانك ملي شعبة رضا:

- عوارض نوسازي           5/972/000 ريال
2/352/000 ريال - حق مرغوبيت          

65/1/8- وصول اعالمية بانكي مبني بر انتقال از حس��اب غيرقابل برداش��ت 755 بانك ملي ش��عبة رضا به حس��اب جاري تمركز 
8/324/000 ريال درآمدها )خزانة شهرداري(        

65/1/10- وصول اعالمية بانكي در رابطه با انتقال از حس��اب تمركز درآمدها )خزانة ش��هرداري( به حس��اب جاري هزينه بابت 
7/000/000 ريال تنخواه گردان حسابداري        

200/000 ريال 65/1/12- پرداخت به آقاي طهماسبي، كارپرداز، بابت تنخواه گردان پرداخت از حساب جاري هزينه  
65/1/14- خريد يك دس��تگاه اتومبيل س��واري از محل اعتبار برنامة خدمات اداري مادة 12 و پرداخت وجه آن از حس��اب جاري 

300/000 ريال هزينه ها          
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65/1/15- وصول سه فقره اسناد هزينه از آقاي طهماسبي كارپرداز به شرح زير:

جمع كلبرنامه رفت و روببرنامه خدمات اداريشرح موادمواد
مادة 5:
مادة 6:
مادة 7:

خريد خدمات
سوخت و روشنايي

مواد و لوازم مصرف شدني

20/000
5/000

-

-
-

16/000

20/000
5/000
16/000

25/00016/00041/000

هزينه هاي انجام شده به عنوان رد تنخواه از محل موجودي حساب جاري هزينه ها پرداخت گرديد.
65/1/17- به علت تغيير سمت آقاي طهماسبي كارپرداز، حساب تنخواه گردان مشاراليه با احتساب مبلغ 97/000 ريال هزينه هاي 

انجام شده و ارائه سند هزينه به شرح زير تسويه شد.

برنامه اطفاء حريقبرنامه رفت و روببرنامة خدمات اداريشرح موادمواد
مادة 5:
مادة 6:
مادة 7:

خريد خدمات
سوخت و روشنايي

مواد و لوازم مصرف شدني

60/000
20/000

-

-
-

10/000

7/000
-
-

80/00010/0007/000

ماندة حساب تنخواه گردان به حساب جاري هزينه ها واريز و اعالمية مربوطه تسليم گرديده است.
65/1/26- حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري در فروردين ماه به شرح زير است:

برنامه اطفاء حريقبرنامه تفكيك اراضيبرنامه رفت و روببرنامه خدمات اداريشرح موادمواد
مادة 1:
مادة 2:

حقوق و دستمزد
مزايا

42/000
31/000

71/000
56/000

48/000
25/000

32/000
28/000

73/000127/00073/00060/000

پس از كس��ر كس��ور بازنشستگي به مبلغ 3/000 ريال و ماليات به مبلغ 30/000 ريال، جهت واريز به حساب كاركنان شهرداري از 
300/000 ريال حساب جاري هزينه برداشت و به حساب بانك عامل انتقال داده شد     

65/1/29- احتساب حقوق و مزاياي پرداختي بر اساس گواهي بانك به حساب هزينه هاي قطعي   333/000 ريال.
65/1/31- درخواس��ت وجه جهت كلية هزينه هاي انجام شده بر اس��اس حواله هاي پرداخت شده صادر و مبلغ آن از حساب تمركز 

درآمدها )خزانة شهرداري( به حساب جاري هزينه ها به شرح زير منتقل گرديد:
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برنامة شرح موادمواد
خدمات اداري

برنامة 
رفت و روب

برنامة 
تفكيك  اراضي

برنامة
اطفاي  حريق

جمع كل

مادة 12:
مادة 5:
مادة 6:
مادة 7:
مادة 5:
مادة 7:
مادة 5:
مادة 6:
مادة 1:
مادة 2:

خريد اتومبيل سواري
خريد خدمات

سوخت و روشنايي
مواد مصرف شدني

خريد خدمات
مواد مصرف شدني

خريد خدمات
سوخت و روشنايي
حقوق و دستمزد

مزايا

300/000
20/000
5/000

-
60/000
20/000

-

42/000
31/000

-
-
-

16/000
-
-
-

7/000
71/000
56/000

-
-
-
-
-
-
-

48/000
25/000

-
-
-
-
-
-

10/000

32/000
28/000

300/000
20/000
5/000
16/000
60/000
20/000
10/000
7/000

193/000
140/000

478/000150/00073/00070/000771/000

مطلوب است:
1- ثبت عمليات مربوط به بودجة ابالغي و ساير فعاليت هاي مالي در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر كل و معين

2- تهيه و تنظيم تراز عمليات )آزمايشي( شهرداري مشهد به تاريخ 1365/1/31

35- بودجه ابالغي شهرداري بوشهر براي سال 1366 به شرح زير است: 

برنامة پارك هابرنامة رفت و روببرنامة اداريشرح موادمواد
مادة 1:
مادة 2:
مادة 3:
مادة 4:
مادة 5:
مادة 6:
مادة 7:

مادة 13:
مادة 20:

حقوق و دستمزد
مزايا

ارتباطات
اجاره

خريد خدمات
سوخت و روشنايي

مواد و لوازم مصرف شدني
مواد و لوازم مصرف نشدني

ديون

145/000
120/000
82/000
19/000
28/000
42/000
29/000
85/000
41/000

1/800/000
1/300/000

124/000
92/000
35/000

-
-

-
-
-
-

72/000
-

140/000
84/000

-
591/0003/351/000596/000
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عمليات مالي شهرداري مذكور در يكماهة فروردين 1366 به قرار زير است:
66/1/7- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز به حساب 614 )غيرقابل برداشت( بانك ملي شعبة مركز بابت درآمد حاصله از عوارض 

پروانه هاي كسب           1/800/000 ريال
66/1/8- دريافت اعالمية بانكي مبني بر انتقال موجودي حساب 614 )غيرقابل برداشت( بانك ملي شعبة مركز به حساب جاري تمركز 

درآمد )خزانة شهرداري(          1/800/000 ريال
66/1/9- پرداختي در وجه حساب جاري هزينه بابت تنخواه گردان حسابداري و دريافت اعالمية بانكي مبني بر انتقال وجه در همين 

تاريخ               800/000 ريال
66/1/11- پرداختي در وجه آقاي هاشمي، كارپرداز شهرداري، بابت تنخواه گردان از حساب جاري هزينه ها      200/000 ريال

66/1/12- دريافت سپرده از اشخاص و واريز آن به حساب جاري سپرده ها:
شركت پيمانكاري بهناز           320/000 ريال
شركت پيمانكاري بهنوش           410/000 ريال

500/000 ريال  شركت پيمانكاري بهرنگ                                        
66/1/13- وصول چهار فقره اسناد هزينه از آقاي هاشمي، كارپرداز پرداخت وجه اسناد مذكور از محل حساب جاري هزينه:

برنامه پارك هابرنامه رفت و روببرنامه اداريشرح موادمواد
مادة 6:
مادة 7:
مادة 13:

سوخت و روشنايي
مواد و لوازم مصرف شدني
مواد و لوازم مصرف نشدني

5/000
25/000

-

-
-

15/000

-
30/000

-
30/00015/00030/000

66/1/14- پرداختي به آقاي فرشيد از حساب جاري هزينه بابت پيش پرداخت هزينة سفر و فوق العادة روزانه   
16/000 ريال

500/000 66/1/15- سپردة آقاي بهرنگ از حساب جاري بانك سپرده ها مسترد گرديد    
66/1/16- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز به حس��اب 618 )غيرقابل برداش��ت( بانك ملي ش��عبة مركز بابت دريافت وام از 

بانك مسكن            
4/000/000 ريال

66/1/27- حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري در فروردين ماه 66 به شرح زير است:
الف:  برنامة خدمات اداري

30/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد         
20/000 ريال مادة 2: مزايا          

ب: برنامة رفت و روب
40/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد          
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10/000 ريال مادة 2: مزايا          
پس از كس��ر مبلغ 5/000 ريال كسور بازنشس��تگي، 6/000 ريال ماليات از كاركنان برنامة اداري، 5/500 ريال كسور بازنشستگي 
و مبلغ 6/600 ريال ماليات از برنامة كاركنان برنامة رفت و روب جهت منظور به حس��اب اش��خاص ذينفع به بانك ملي ارس��ال 

گرديد.
66/1/28- دريافت ليست گواهي شده به وسيلة بانك ملي مبني بر واريز حقوق كاركنان به حساب جاري آنان.

66/1/29- براي حقوق و مزاياي فروردين ماه 66 كاركنان و ساير هزينه هاي انجام شده درخواست وجه صادر و مبلغ آن بر اساس 
اعالمية بانكي به شرح زير از حساب تمركز درآمد )خزانة شهرداري( به حساب جاري هزينه ها انتقال داده شد:

جمع كلبرنامه پارك هابرنامه رفت و روببرنامه اداريشرح موادمواد
مادة 1:
مادة 2:
مادة 6:
مادة 7:
مادة 13:

حقوق و دستمزد
مزايا

سوخت و روشنايي
مواد و لوازم مصرف شدني
مواد و لوازم مصرف نشدني

30/000
20/000
5/000
25/000

-

40/000
10/000

-
30/000

-

-
-
-
-

15/000

70/000
30/000
5/000
55/000
15/000

80/00080/00015/000175/000

مطلوب  است:
1- ثبت بودجة ابالغي در دفتر روزنامة سه ستوني و نقل آن به حساب هاي دفتر كل و معين

2- ثبت عمليات مالي فروردين ماه در دفتر روزنامة سه ستوني و نقل آن به حساب هاي معين و كل
3- تهيه و تنظيم تراز آزمايشي چهارستوني به تاريخ 1366/1/31
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36- بودجة مصوب شهرداري يزد شامل چهار برنامه در سال 1366 به شرح زير است )ارقام به ريال(:

برنامة خدمات حمل برنامة اداريشرح موادمواد
و نقل

برنامة رفت و 
روب

برنامة 
آسفالت

مادة 1:
مادة 2:
مادة 3:
مادة 4:
مادة 5:
 مادة 6:
مادة 7:
مادة 12:
مادة 13:
مادة 15:

مادة 18: 
مادة 20:

حقوق و دستمزد
مزايا

ارتباطات 
اجاره

خريد خدمات
سوخت و روشنايي

مواد و لوازم مصرف شدني
خريد ماشين آالت

مواد و لوازم مصرف نشدني
مشاركت در سرمايه گذاري
بازپرداخت وام و كارمزد

ديون

450/000
240/000
70/000
41/000
890/000
620/000
100/000

-
55/000

-
-

320/000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1/000/000
-
-

340/000
120/000
60/000

-
30/000
51/000
72/000

-
169/000

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

245/000
-
-

43/000
-

2/786/0001/000/000842/000288/000جمع

عمليات مالي و فعاليت هاي شهرداري در يكماهة فروردين به شرح زير است:
66/1/8- واريز به حساب غيرقابل برداشت 101 بانك ملي بابت عوارض توأم با ماليات وصولي در محل

48/000/000 ريال - سهم شهرداري از ماليات بر درآمد       
2/000/000 ريال - عوارض قند و شكر انحصاري       

66/1/9- واريز به حساب غيرقابل برداشت 102 بانك ملي بابت عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
500/000 ريال - عوارض اتومبيل         

4/500/000 ريال - عوارض تلفن         
66/1/10- انتقال از حساب غيرقابل برداشت 101 بانك ملي به حساب جاري تمركز درآمد )خزانة شهرداري(   

50/000/000 ريال
30/000/000 ريال 66/1/11- برداشت از حساب جاري تمركز درآمد )خزانة شهرداري( بابت تنخواه گردان حسابداري  
30/000/000 ريال 66/1/14- وصول اعالمية بانكي مبني بر واريز مبلغ تنخواه گردان حسابداري به حساب جاري هزينه  
66/1/14- پرداخت به آقاي گوراني، كارپرداز به عنوان تنخواه گردان پرداخت از محل موجودي حساب جاري هزينه ها  

300/000 ريال            
66/1/15- وصول اعالميه هاي بانكي داير به واريز به حساب سپردة شهرداري
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42/000 ريال - آقاي پاكراه         
35/000 ريال - آقاي خياطيان         
18/000 ريال - آقاي احمديان         
55/000 ريال - آقاي تجلي زادة خوب        
55/000 ريال - آقاي نوبري         

66/1/16- وصول اعالمية بانكي مبني بر انتقال موجودي حساب غيرقابل برداشت 102 بانك ملي به حساب جاري تمركز درآمدها 
)خزانة شهرداري(                5/000/000 ريال

66/1/17- وصول چهار فقره اسناد هزينه از آقاي گوراني كارپرداز به شرح زير:
6/000 ريال مادة 5: خريد خدمات برنامه اداري       
4/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي برنامه اداري       
1/500 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني برنامة رفت و روب     

45/000 ريال مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني برنامة رفت و روب     
وجه اسناد وصولي به منظور رد تنخواه از حساب جاري هزينه در وجه كارپرداز پرداخت گرديد.

66/1/18- واريز به حساب غيرقابل برداشت 103 بانك ملي بابت عوارض بر ساختمان و اراضي:
42/000 ريال - حق مرغوبيت         
8/000 ريال - ساير عوارض ساختمان و اراضي       

66/1/19- درخواست وجه هزينه هاي انجام شده به وسيلة كارپردازي صادر و مبلغ آن طبق اعالمية بانكي از حساب جاري درآمد 
16/000 ريال )خزانة شهرداري( برداشت و به حساب جاري هزينه ها واريز شده است.   

66/1/20- حقوق و مزاياي فروردين ماه 66 كاركنان به شرح زير:
برنامة اداري

300/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد        
90/000 ريال مادة 2: مزايا         

برنامة رفت و روب
400/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد        
100/000 ريال مادة 2: مزايا         

پس از كسر كسور بازنشستگي به مبلغ 170/000 ريال و ماليات به مبلغ 116/000 ريال، طي چكي عهده حساب جاري هزينه ها 
به بانك عامل ارسال گرديد تا به حساب جاري و پس انداز كاركنان منظور گردد.

66/6/21- دريافت وام جهت برنامه هاي عمراني از بانك ملت و واريز به حس��اب جاري 104 غيرقابل برداش��ت بانك ملي طبق 
12/000/000 ريال اعالمية بانكي )وام داخلي(        

66/1/22- پرداخت به ش��ركت واحد اتوبوسراني بابت س��رماية اوليه از حساب بانك قابل برداشت جاري هزينه ها با تنظيم سند و 
1/000/000 ريال صدور چك         
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66/1/24- منظور نمودن هزينه هاي حقوق و مزايا پرداخت ش��ده به حس��اب كاركنان براساس گواهي بانك عامل مبني بر منظور 
- نمودن به حساب اشخاص ذينفع         

66/1/25- درخواست وجه هزينه هاي انجام شده بابت حقوق كاركنان صادر و مبلغ آن طبق اعالمية بانكي از حساب جاري تمركز 
890/000 ريال درآمدها )خزانة شهرداري( برداشت و به حساب بانك جاري هزينه ها واريز گرديد  
42/000 ريال 663/1/27- پرداخت به آقاي پاكراه بابت استرداد سپردة پرداختني     

مطلوب است: 
1- ثبت عمليات حس��ابداري مربوط به بودجة ابالغي و فعاليت يكماهة فروردين 66 در دفتر روزنامة سه س��توني ش��هرداري يزد و 

نقل آن به حساب هاي دفتر كل و معين
2- تهيه و تنظيم تراز عمليات )آزمايشي( براي دفاتر كل و معين در تاريخ 66/1/31

37- ماندة حس��اب جاري هزينه هاي عمومي ش��هرداري ياسوج در بانك ملي ايران شعبة مركزي به تاريخ 66/10/31، طبق دفتر 
بانك ها معادل 8/199/680 ريال است. مانده طبق صورتحساب بانك در همين تاريخ بالغ بر 15/301/360 ريال مي باشد. پس از 

بررسي هاي الزم مشخص شد اختالف بين آنها به داليل زير است:
1- شش فقره چك با مشخصات زير از طرف شهرداري صادر، ولي تاكنون جهت وصول به بانك ارائه نشده است:

چك شمارة 525902 مورخ 66/10/2 به مبلغ 81/000 ريال
چك شمارة 525907 مورخ 66/10/16 به مبلغ 27/000 ريال
چك شمارة 525998 مورخ 66/10/17 به مبلغ 42/000 ريال
چك شمارة 525925 مورخ 66/10/29 به مبلغ 11/000 ريال
چك شمارة 525929 مورخ 66/10/29 به مبلغ 40/000 ريال
چك شمارة 525930 مورخ 66/10/30 به مبلغ 91/000 ريال

2- مبلغ 7/100/000 ريال بابت درخواس��ت وجه ش��مارة 23 از حس��اب جاري تمركز درآمدها )خزانة شهرداري( به حساب جاري 
هزينه ها منتقل شده است كه اعالمية بانكي آن هنوز به شهرداري نرسيده و به همين علت در دفتر شهرداري ثبت نشده است.

درخواست وجه از خزانة مربوط به حواله هاي حقوق و مزاياي كاركنان به شرح زير مي باشد:
6/000/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد )برنامة اداري(       
1/100/000 ريال مادة 2: مزايا )برنامة اداري(        

3- مبلغ 200/000 ريال به وسيلة آقاي نيكوسرشت، كارپرداز شهرداري، بابت تسويه حساب به حساب جاري هزينه هاي عمومي در 
آخر وقت اداري روز سي ام ديماه به حساب بانك توديع شده است كه در صورتحساب ديماه بانك انعكاس نيافته است.

4- طبق صورتحس��اب بانكي مبلغ 200 ريال بابت هزينة بانكي س��ه فقره دس��ته چك و مبلغ 120 ريال بابت كارمزد حوالة وجه 
تلگرافي به بدهكار و صورتحساب بانكي شهرداري منظور گرديده كه اين دو قلم در دفاتر شهرداري ثبت نشده است.

5- مبلغ 567/000 ريال با تنظيم س��ند و صدور چك در وجه خانم اصفهاني بابت خريد خدمات )بيمه نامه( برنامة اداري پرداخت 
شده كه مبلغ چك اشتباهاً به جاي 567/000 ريال به مبلغ 657/000 ريال در دفاتر شهرداري ثبت گرديده است.

مطلوب است:
1- تهية صورت مغايرت بانكي به روش اول و دوم و سوم
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2- ثبت عمليات اصالحي مربوط به مغايرت هاي كشف شده و نقل آن به حساب هاي دفتر كل شهرداري ياسوج
38- صورتحساب ارسالي از بانك صادرات شعبة گرمدره در رابطه با حساب جاري شماره 1359 جاري هزينه  ها در آبان ماه 1384 

فعاليت هاي زير را نشان مي دهد و ثبت عمليات حساب جاري مذكور در دفتر معين شهرداري گرمدره به شرح زير است:

نام صاحب حساب: شهرداري گرمدره جاري 1359 آبان 84حساب جاري شماره 1359 بانك صادرات شعبة گرمدره
بستانكاربدهكارشرحبستانكاربدهكارشرح

1/412/000مانده 420/00084/9/1مانده 84/9/1
100/000پرداخت چك شمارة 980/00042واريز از حساب درآمد

300/000پرداخت چك شمارة 8/00070كارمزد بانكي
16/000پرداخت چك شمارة 44/00077صدور چك شمارة 73
80/000پرداخت چك شمارة 80/00074صدور چك شمارة 74
100/000پرداخت چك شمارة 12/00079صدور چك شمارة 75
44/000پرداخت چك شمارة 20/00073صدور چك شمارة 76
42/000پرداخت چك شمارة 16/00078صدور چك شمارة 77
45/000پرداخت چك شمارة 18/000142صدور چك شمارة 150
20/000هزينه هاي بانكي42/000صدور چك شمارة 78
980/000واريز به حساب10/000صدور چك شمارة 79
340/000واريز از حساب درآمد

1/740/000250/000747/0001/392/000
1/645/000مانده در 1/490/00084/9/30مانده در 84/9/30

ساير اطالعات:
1- چك ش��مارة 71 به مبلغ 200/000 ريال و چك ش��مارة 72 به مبلغ 400/000 ريال صادره در ماه قبل، هنوز جهت وصول به 

بانك ارائه نشده است.
2- مبلغ 8/000 ريال هزينة بانكي و چك هاي ش��مارة 42 و 70 مربوط به صورتحس��اب ماه قبل بود كه در ماه جاري وصول و 

اعمال حساب شده است.
3- مبلغ صحيح چك شمارة 79-100/000 ريال مي باشد.

4- واريز مبلغ 340/000 ريال در آخر ساعت وقت اداري روز 84/9/30 به حساب واريز شده است.
5- چك شماره 150 مربوط به حساب جاري هزينه هاي عمراني شهرداري مي باشد كه اشتباهاً به حساب جاري هزينه هاي جاري 

منظور شده است.
6- چك ش��مارة 142 مربوط به حس��اب جاري هزينه هاي عمراني مي باشد كه بانك اشتباهًا به حساب جاري هزينه منظور نموده 

است.
مطلوب است: صورت مغايرت بانكي و اعمال مغايرت ها از طريق روزنامه
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با مطالعة فصل 
هفتم مطالب زير را 
خواهيد آموخت:

- علت ايجاد حساب هاي مستقل براي وجوه شهرداري

- ثبت فعاليت مالي مربوط به بودجة اختصاصي

- مالك تشـخيص فعاليت هاي اختصاصي در شـهرداري و روش تنظيم 

بودجة آنها

- عقيده متخصصان و كارشناسان بودجه در مورد درآمدها و هزينه هاي 

اختصاصي

- روش تنظيم سيستم كدگذاري و طراحي حساب مستقل

- بودجة اختصاصي و هدف از تنظيم آن
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تعريف و مقدمه
درآمد اختصاصي به درآمدي اطالق مي گردد كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص، تحت عنوان درآمد اختصاصي، 
در بودجة مصوب منظور شود و بر اساس قانون و مقررات جاري و آيين نامة مالي مربوطه وصول و طبق بودجة مصوب به مصرف 

خاص خود برسد. در اين رابطه مادة 2 قانون نوسازي عمران شهري، مصوب ديماه 1375، چنين مقرر مي دارد:
»در تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعالم كند، بر كلية اراضي و 
ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص ساالنه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها كه طبق مقررات اين 
قانون تعيين خواهد شد، برقرار مي شود. شهرداري ها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصرا 

به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. 
مص��رف وج��وه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت خواهد 

بود«.
و يا به موجب مادة 80 قانون شهرداري:

»ش��هرداري ها مكلفند ده درصد از كلية درآمد مس��تمر وصولي ساليانة خود را براي كمك به امور بهداري و پنج درصد از كلية 
درآمد مس��تمر وصولي س��اليانة خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر اختصاص داده و برنامة عمل را طبق تشخيص و تصويب 

شوراي شهر و با استفاده از راهنمايي هاي فني، ادارات بهداري و فرهنگي محل به موقع اجرا گذارند.1
دستورالعمل وزارت كشور در رابطه با حساب هاي درآمد و هزينه هاي اختصاصي به شرح زير است:

»براي فعاليت هايي كه جنبة اختصاصي دارد؛ يعني تمام يا قسمتي از هزينه هاي آن از محل درآمدهاي حاصل از همان فعاليت 

1- مادة 80 قانون شهرداري بر روش نقدي تعديل شده براي شهرداري ها تأكيد دارد. 

فصل هفتم 

حــسابــداري  درآمدهاي اختصاصي
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يا برنامه و يا وظيفه تأمين و پرداخت ش��ده يا درآمد خاص براي آن اختصاص داده مي ش��ود، بايد در هر مورد حساب هاي جداگانه 
)مستقل( تنظيم گردد.«

مالك تش��خيص فعاليت اختصاصي در هر شهرداري، بودجة ش��هرداري خواهد بود كه براي هريك از فعاليت هاي اختصاصي 
طبق دستورالعمل مربوطه يك بودجة اختصاصي تنظيم و به تصويب مي رسد. 

در مواردي كه ش��هرداري داراي فعاليت اختصاصي براي هر فعاليت باش��د در صورت استقراض از يك حساب براي استفاده در 
حساب ديگر، بايد مقررات مادة 39 آيين نامة مالي شهرداري رعايت شود. 

بدين ترتيب، هر ش��هرداري عالوه بر بودجة عمومي ممكن اس��ت داراي يك يا چند بودجة اختصاصي براي وظايف، برنامه ها 
و فعاليت هاي مختلف باش��د كه درآمدهاي آن وظيفه يا برنامه يا فعاليت را به هزينه هاي مربوط به آن اختصاص دهد يا بخش��ي از 

منابع درآمد را براي برنامه يا فعاليت هاي مخصوص اختصاص دهد. 
كيفيت اين قبيل بودجه هاي اختصاصي، بنا به مقتضيات هر شهرداري، به تصويب شوراي شهر و تأييد استانداري خواهد رسيد 

و مجموع بودجه هاي عمومي و اختصاصي، بودجة كل شهرداري را تشكيل خواهد داد )اصل وحدت(.
روش حس��ابداري بودجه هاي اختصاصي و يا درآمد و هزينه هاي اختصاصي مانند روش حس��ابداري بودجة عمومي و درآمد و 
هزينه هاي عمومي اس��ت. بدين ترتيب مي توان گفت، تنها تفاوتي كه بين حساب ها و هزينه هاي عمومي شهرداري و حساب هاي 
اختصاصي وجود دارد، محدوديت استفاده از درآمدهاي خاص اين حساب هاست و ساير مطالب و مباحثي كه در مورد تهيه و تنظيم، 
تصويب، اجرا و تفريغ بودجة عمومي شهرداري در اين كتاب بيان شده، در مورد برنامه ها و درآمد و هزينه هاي اختصاصي نيز صادق 

است.
متخصصان و كارشناس��ان بودجه و مالية عمومي در رس��اله ها و كتبي كه دربارة بودجه و بودجه نويسي نگاشته اند، بر اصل عدم 
تخصي��ص بودجه تأكيد داش��ته و تخصيص درآمد و هزينه هاي اختصاصي را به ش��دت نفي مي كنند و ب��ر اين عقيده اند كه اصل 

جامعيت )يعني اصلي كه طبق آن كلية اقالم دخل و خرج عمومي در بودجه وارد مي شود( به اصل عدم تخصيص بستگي دارد.
اصل عدم تخصيص اصلي اس��ت كه طبق آن اقالم خرج از محل درآمدهاي عمومي تأمين مي ش��ود؛ يعني هيچ درآمدي براي 

خرج بخصوصي در نظر گرفته نمي شود.
در حقيقت، طبق اصل عدم تخصيص، درآمدها بدون توجه به مأخذشان براي تأمين مالي هزينه هاي عمومي به كار مي روند و 

به عبارت ديگر، كلية درآمدها به صندوق دولت وارد  شده و از محل آنها براي مخارج دولت اعتبار در نظر گرفته مي شود.1
قانون محاسبات عمومي، مصوب 1366، اصل عدم تخصيص را مورد نقد قرار داده و ضمن مادة 14 درآمد اختصاصي را چنين 

تعريف مي كند.2
»درآمد اختصاصي عبارت اس��ت از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجة كل كش��ور تحت 
عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد و دولت موظف اس��ت حداكثر تا س��ه س��ال پس از تصويب اين قانون بودجة اختصاصي را 

حذف نمايد«.
با اين همه، به منظور پيشبرد برنامه ها و تسهيل انجام آنها و بنا به مقتضيات محلي، به خصوص در مورد شهرداري ها، الزم است 
در بودجة مصوب درآمدي خاص به انجام هزينه هاي ويژه تخصيص داده شود كه در آن صورت ضمن رعايت كامل مقررات مربوطه 
در اجراي آن، فعاليت هاي مالي مربوط به اين بودجة اختصاصي نيز  بايد در دفاتر حس��ابداري بر اس��اس اصول متداول حس��ابداري 

1- مالية عمومي بودجه و خزانه، تأليف دكتر منوچهر زندي حقيقي 
2- اين ماده بعداً اصالح شده است. 

225اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



)G.A.S.B( ثبت و منعكس گردد.

حسابداري ثبت فعاليت هاي مالي مربوط به بودجة اختصاصي
براي ثبت فعاليت هاي مالي مربوط به بودجة اختصاصي به ترتيب زير عمل مي شود:

الف- حسابداري ابالغ بودجة اختصاصي 
1- پس از آنكه بودجة اختصاصي بر حس��ب وظيفه و برنامه و فعاليت ها يا تركيبي از آنها در قالب فصول و مواد بيس��تگانه و يا 

طرح ها و پروژه ها به تصويب رسيد، جهت اجرا به شهرداري ابالغ مي گردد.
امور مالي محتواي آن را بررس��ي و بودجة ابالغي را در دفاتر مالي »حس��اب مستقل وجوه اختصاصي« كه به همين منظور در 

نظر گرفته شده، ثبت خواهد نمود. 
حساب مستقل براي منابع مالي و وجوهي است كه طبق مقررات به مصارف معين تخصيص داده شده اند. هر حساب مستقل 
يك واحد مالي و حسابداري مستقل با مجموعه اي از حساب هاي متوازن مي باشد كه در آنها وجوه نقد و ساير دارايي ها، بدهي ها، 
اندوخته ها، مازاد و به طور كلي منابع و مصارفي كه به منظور اجراي فعاليت ها و عمليات خاص يا نيل به اهداف معين طبق قوانين 

و مقررات تفكيك شده اند، ثبت مي شود.1 
ثبت عمليات مذكور به صورت زير است:

××× - حساب اعتبار بودجة اختصاصي برنامه ...    
××× ماده ...     
××× پروژه ...     

×××                       - حساب بودجة مصوب اختصاصي   
×××                       هزينه هاي بودجه شده  

ب- حسابداري درآمدهاي اختصاصي
2- به منظور تمركز درآمد اختصاصي، پس از كسب مجوز الزم از شوراي شهر، يك حساب جداگانه از طريق خزانة شهرداري 

در بانك ملي افتتاح و كلية درآمدهاي حاصله در اين حساب متمركز مي گردد. ثبت عمليات حسابداري به صورت زير است:
××× - حساب بانك ها      

××× جاري درآمد اختصاصي    

×××                     - حساب درآمدهاي اختصاصي   
×××                     عوارض نوسازي   

انساني دانشگاه ها  باباجاني، صفحة 52، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  اقوامي و جعفر  1- مراجعه شود به كتاب اصول و كاربرد حسابداري در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي، تأليف داود 
)سمت(.
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ج- حسابداري تنخواه گردان حسابداري اختصاصي
3- بر اس��اس درخواست حس��ابداري و بنا به تصويب شهردار، مبلغي به عنوان تنخواه گردان حسابداري از حساب بانكي درآمد 

اختصاصي برداشت و به حساب بانكي هزينه اختصاصي كه به همين منظور در بانك افتتاح شده است، واريز مي گردد.
ثبت عمليات مربوط به واگذاري تنخواه گردان حس��ابداري در دفاتر مالي »حس��اب مس��تقل وجوه اختصاصي« ش��هرداري به 
ترتيبي خواهد بود كه ابتدا حساب بانكي جاري درآمد اختصاصي بابت پرداخت تنخواه گردان حسابداري »بستانكار« و حساب اعتبار 
تخصيصي )بودجة اختصاصي( به همان مبلغ »بدهكار« مي گردد. سپس بر اساس اعالمية بانكي مبني بر انتقال مبلغ فوق به حساب 

جاري هزينه هاي اختصاصي، حساب بانك مربوطه بدهكار و حساب تنخواه گردان حسابداري بستانكار خواهد شد.
ثبت عمليات فوق  به ترتيب زير است:

××× - حساب اعتبار تخصيصي بودجه اختصاصي    
××× بابت تخصيص اعتبار    

×××                     - حساب بانك ها      
×××                     جاري تمركز درآمد اختصاصي 

××× - حساب بانك        
××× جاري هزينة اختصاصي    

×××                     - حساب تنخواه گردان حسابداري    
×××                     بودجة اختصاصي   

د- حسابداري پرداخت هزينه ها از محل تنخواه گردان حسابداري اختصاصي
4- پس از انتقال مبلغ تنخواه گردان حسابداري از حساب جاري درآمد اختصاصي به حساب جاري هزينه هاي اختصاصي و ثبت 
عمليات مربوطه در دفاتر مالي، واحد حسابداري با رعايت كامل مقررات و بر اساس نسخ اول حواله هاي واصله مبادرت به پرداخت 

هزينه ها و تعهدات از محل اعتبار بودجة اختصاصي خواهد نمود. 

227اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



ثبت عمليات مربوط به پرداخت هزينه هاي جاري از محل تنخواه گردان حسابداري بودجة اختصاصي به ترتيب زير است:
××× حساب هزينة اختصاصي برنامه ....     

××× ماده ....     

××× حساب هزينة اختصاصي طرح ....     
××× پروژه ....     

×××                     حساب بانك ها      
×××                     جاري هزينة اختصاصي  

ح- حسابداري پرداخت حقوق و دستمزد از محل درآمدها و بودجة اختصاصي
5- متصدي پرداخت حقوق و دس��تمزد، ليس��ت حقوقي كاركنان و كارگراني را كه از محل اعتبارات بودجة اختصاصي حقوق 
دريافت مي كنند، براي هر يك از بودجة اختصاصي به طور جداگانه تنظيم و مبلغ قابل پرداخت را با صدور چك از محل موجودي 
حساب جاري هزينة اختصاصي برداشت و به حساب جاري مخصوص كه براي پرداخت حقوق كاركنان و كارگران مربوط در بانك 

افتتاح شده است )حساب موقت بانكي( واريز مي كند تا طبق ليست پيوست، به حساب ذينفع منظور گردد.
پس از دريافت گواهي بانك داير بر انتقال وجه به حساب ذينفع، وجه پرداختي به حساب هزينة قطعي منظور خواهد شد.
ثبت عمليات مربوط به پرداخت هزينة حقوق و دستمزد كارگران شهرداري از محل بودجة اختصاصي به ترتيب زير است:

××× حساب موقت بانكي      
××× پيش پرداخت حقوق كاركنان   

×××                     حساب بانك ها      
×××                     جاري هزينة اختصاصي  

پس از گواهي بانك مبني بر انتقال وجه به حساب جاري كاركنان خواهيم داشت:
××× حساب هزينة برنامة اختصاصي     

××× مادة 1: حقوق و دستمزد    
××× مادة 2: مزايا     

×××                     حساب موقت بانكي     
×××                     بابت حقوق كاركنان  

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 228



×××                     حساب مكسور قانوني      
×××                     ماليات     
×××                     بازنشستگي    

و- حسابداري تنخواه گردان پرداخت بودجة اختصاصي
6- همان طور كه قباًل نيز گفته شد، تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف 
ذيحساب براي انجام پاره اي هزينه هاي جزئي در اختيار جمعدار قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط ايجاد مي شود، اسناد 

هزينه تحويل داده و مجدداً وجه پرداخت گردد.
به اين ترتيب، مبلغ تنخواه گردان پرداخت با تنظيم س��ند و صدور چك از محل حس��اب جاري هزينة اختصاصي برنامة مربوطه 

بابت خريدهاي جزئي و متوسط در حدود هزينه  هاي يك ماه در اختيار واحد تداركات يا مأمور خريد قرار داده مي شود.
ثبت عمليات مربوط به واگذاري تنخواه پرداخت به قرار زير است:

××× حساب تنخواه گردان پرداخت     
××× آقاي/خانم .... مأمور خريد   
××× ادارة كارپردازي شهرداري   
××× ادارة تداركات شهرداري    
××× منطقه/ناحيه ....    

×××                     حساب بانك ها      
                    جاري هزينة اختصاصي                ×××

روش تنخواه گردان پرداخت
روش تنخواه گردان پرداخت در شهرداري مي تواند روش ثابت و يا متغير باشد.

روش تنخواه گردان در اين كتاب روش، ثابت است؛ بدين معني كه تا موقعي كه از طرف مسؤوالن نسبت به كاهش يا افزايش 
تنخواه تصميم جديدي اتخاذ نشود، ماندة آن حساب معادل مبلغ اوليه در دفتر ثابت خواهد ماند.

متصدي تنخواه گردان يا رئيس ادارة تداركات يا كارپردازي ش��هرداري  بايد با رعايت كامل مقررات و آيين نامة مالي ش��هرداري 
و طبق ضوابطي كه قباًل تعيين و ابالغ ش��ده اس��ت، از محل تنخواه واگذارش��ده پرداخت هاي مربوطه را انجام دهد و اسناد هزينه 
را تنظيم و از گيرندة وجه رس��يد دريافت كند و در پايان مدتي كه توس��ط ذيحس��اب معين مي گردد، صورت خالصه اي از اس��ناد 

تنخواه گردان را تنظيم نموده و به ضميمة اسناد مذكور به حسابداري ارسال و درخواست رد تنخواه نمايد. 
حس��ابداري پس از رس��يدگي، اسناد واصله را به حساب قطعي منظور كرده و معادل جمع اسناد مجدداً چكي در اختيار متصدي 

تنخواه گردان خواهد گذاشت. 
در پايان دوره يا در هر مقطع زماني كه الزم باش��د، تنخواه واگذارش��ده واريز  گردد. اين تصميم به اطالع متصدي تنخواه گردان 
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مي رسد و متصدي تنخواه گردان اسناد هزينه هاي انجام شده تا آن تاريخ را جهت رسيدگي به حسابداري تحويل و وجه باقيمانده را 
نيز به حساب جاري هزينة اختصاصي مسترد مي نمايد.1

ثبت اين عمليات به شرح زير است:
××× حساب هزينة اختصاصي برنامه ....     

××× مادة 5: خريد خدمات    
××× مادة 6: سوخت و روشنايي   
××× مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني   

×××                     حساب بانك ها      
×××                     جاري هزينة اختصاصي  

در صورت افزايش تنخواه گردان پرداخت خواهيم داشت:
××× حساب تنخواه گردان پرداخت     

××× آقاي .... مأمور خريد    

×××                     حساب بانك ها      
×××                     جاري هزينة اختصاصي  

در صورت تسويه حساب تنخواه گردان پرداخت خواهيم داشت:
××× حساب هزينة اختصاصي طرح     

××× پروژه الف     
××× پروژه ب     

×××                     حساب بانك ها                 
×××                     جاري هزينه اختصاصي  

×××                     حساب تنخواه گردان پرداخت         
×××                     آقاي ... مأمور خريد  

1- موارد واخواهي اسناد هزينة اختصاصي، همان است كه در فصل حسابداري هزينه ها به آن پرداخته شد. 
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چنانچه براي هزينه هاي انجام شده از خزانة شهرداري درخواست وجه گردد، خواهيم داشت:
××× حساب اعتبار تخصيصي »بودجة اختصاصي«    

××× بابت تأمين اعتبار     

×××                     حساب بانك ها       
×××                     جاري تمركز درآمدهاي اختصاصي    

××× حساب بانك ها        
××× جاري هزينه هاي اختصاصي    

×××                     حساب اعتبار بودجة اختصاصي برنامه...    
×××                     مادة 5: خريد خدمات   
×××                     مادة 6: سوخت و روشنايي   
×××                     مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني  

مثال جامع: 
بودجة اختصاصي طرح احداث س��ه باب مدرس��ه كه اعتبار آن از محل 5 درصد درآمد مستمر وصولي سال 1366 تأمين خواهد 

شد، تصويب و به منظور اجرا به شهرداري نورآباد ابالغ شده است.
عمليات مالي انجام شده در فروردين ماه 1366 به قرار زير است:

66/1/6: ثبت بودجة اختصاصي ابالغ شده در دفاتر مالي به شرح زير:
برنامة احداث ساختمان بودجة اختصاصي  

5/000/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد      
3/000/000 ريال مادة 2: مزايا       

500/000 ريال مادة 3: ارتباطات       
مادة 4: اجارة محل                   600/000 ريال
1/200/000 ريال مادة 5: خريد خدمات      

400/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي      
1/500/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني     

194/000 ريال مادة 9: مطالعه براي ايجاد ساختمان     
2/806/000 ريال مادة 10: خريد زمين       
4/000/000 ريال مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني     
8/500/000 ريال مادة 14: خريد مصالح و لوازم ساختماني و تأسيساتي   
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66/1/7: مبلغ 7/000/000 ريال جهت ش��روع عمليات طرح احداث مدارس از حس��اب جاري )درآمد عمومي( استقراض به حساب 
جاري )درآمد اختصاصي( واريز گرديد.

66/1/9: با تنظيم درخواس��ت وجه و موافقت ش��هرداري مبلغ 5/000/000 ريال به عنوان تنخواه گردان حسابداري از حساب درآمد 
اختصاصي به حساب جاري هزينة اختصاصي طرح احداث مدارس انتقال داده شد.

66/1/11: چكي به مبلغ 200/000 ريال در وجه آقاي فراست معمار، كارپرداز شهرداري، بابت تنخواه گردان پرداخت عهدة حساب 
جاري بانكي هزينة اختصاصي صادر گرديد.

66/1/14: اش��خاص زير به منظور ش��ركت در مناقصه مبلغ 240/000 ريال به عنوان س��پردة شركت در مناقصه به حساب جاري 
شماره 200 حساب دريافت سپرده نزد بانك ملي به نام شهرداري واريز نموده اند.

60/000 ريال آقاي فوالدي مدير شركت فوالدپيمانكار   
60/000 ريال آقاي انتظاري مدير شركت پيمانكاري انتظار   
60/000 ريال آقاي آقايي مدير شركت پيمانكاري الهام   
60/000 ريال آقاي صالحيان مدير شركت پيمانكاري صالح   

66/1/15: وصولي چهار فقره اسناد هزينه از آقاي فراست معمار كارپرداز شهرداري به شرح زير:
مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها      5/000 ريال
25/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني    
15/000 ريال مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني    
30/000 ريال مادة 5: خريد خدمات     

اس��ناد فوق پس از رس��يدگي به حس��اب هزينة قطعي منظور و مبلغ 75/000 ريال وجه پرداخت شده بر اساس درخواست وجه 
صادره و موافقت شهردار از حساب جاري تمركز درآمد اختصاصي به حساب جاري هزينة اختصاصي انتقال داده شد.

66/1/16: سپردة آقايان انتظاري، صالحيان و آقايي، پيمانكاران شركت كننده در مناقصه، از حساب جاري سپرده نزد بانك ملي، طي 
سه فقره چك صادره مسترد گرديد و با آقاي فوالدي مديرعامل شركت فوالد قرارداد منعقد شد.

66/1/18: بر اس��اس مفاد پيمان و بنا به درخواس��ت پيمانكار و دستور شهردار مبلغ 4/000/000 ريال بابت پيش پرداخت از حساب 
جاري هزينة اختصاصي در وجه ش��ركت فوالد، برندة پيمانكار پرداخت و به حس��اب بده��كار نامبرده منظور گرديد. مبلغ 

پرداخت در مقابل اخذ ضمانتنامة بانكي صورت گرفته است.
66/1/19: طبق اعالميه هاي واصله مبلغ 14/000/000 ريال بابت 5 درصد درآمد مستمر وصولي به حساب درآمد اختصاصي واريز 

گرديده است.
66/1/20: اولين صورت وضعيت ش��ماره 1 به مبلغ 4/000/000 ري��ال بابت مادة 5 )خريد خدمات( 500/000 ريال بابت مادة 14 
)خريد مصالح( 3/500/000 ريال پس از تأييد و كس��ور قانوني به ش��رح زير با تنظيم س��ند و صدور چك از حساب جاري 

هزينة اختصاصي پرداخت گرديد. 
حسن انجام كار 100/000 ريال،

ماليات 220/000 ريال، 
بيمه 24/000 ريال، 
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صندوق كارآموزي 4000 ريال 
و پيش پرداخت 500/000 ريال.

66/1/21: بابت وجه پرداخت ش��ده به پيمانكار به مبلغ 4/000/000 ريال، از خزانة ش��هرداري درخواس��ت وجه شد و مبلغ فوق از 
حساب جاري درآمد اختصاصي به حساب جاري هزينة اختصاصي منتقل گرديد.

66/1/24: وجه استقراض شده از حساب درآمد عمومي كاًل بازپرداخت شد.
66/1/25: حقوق و مزاياي فروردين ماه كاركناني كه از محل بودجة اختصاصي تأمين مي گردد، پس از كسر كسور مربوط به حساب 

جاري كاركنان واريز و گواهي پرداخت اخذ گرديد.
450/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد     
100/000 ريال مادة 2: مزايا      

كسور قانوني:
42/000 ريال - بازنشستگي      
30/000 ريال - ماليات       
20/000 ريال - بيمة درماني      

66/1/26: صدور درخواست وجه حقوق و مزاياي فروردين ماه 66 و انتقال وجه درخواست شده از حساب درآمد اختصاصي به حساب 
جاري هزينة اختصاصي طرح احداث مدارس.

66/1/28: پيش پرداخت فوق العاده روزانة آقاي مژدگان، كارمند ش��هرداري، به مدت س��ه روز از قرار روزي 3000 ريال، مأموريت 
نامبرده در رابطه با طرح احداث مدارس بوده و در اين مأموريت از وسيلة نقليه دولتي استفاده نموده است.

66/1/30: به علت تغيير سمت آقاي فراست معمار، كارپرداز؛ حساب تنخواه گردان او با احتساب مبلغ 57/000 ريال بابت هزينه هاي 
انجام شده از محل اعتبارات »بودجة اختصاصي طرح احداث مدارس« تسويه گرديد.

مادة 5: خريد خدمات       20/000 ريال
مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها      15/000 ريال
مادة 13: خريد مواد و لوازم مصرف نشدني     22/000 ريال
143/000 ريال واريز وجه نقد به حساب جاري هزينة اختصاصي   

66/1/31: پرداخت بهاي زمين خريداري شده به مبلغ 2/000/000 ريال به منظور احداث مدارس از محل اعتبار مربوطه از حساب 
جاري هزينة اختصاصي

66/1/31: درخواس��ت وجه پرداخت ش��ده بابت زمين خريداري شده و ساير هزينه ها و انتقال اين وجه از حساب درآمد اختصاصي به 
حساب جاري هزينة اختصاصي

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة سه ستوني و نقل آن به حساب هاي دفتر كل 

2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشي چهارستوني به تاريخ 66/1/31
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اقالم جزءشرحتاريخرديف
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب اعتبار برنامة احداث مدارس185/1/5.

مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا

مادة 3: ارتباطات
مادة 4: اجارة محل

مادة 5: خريد خدمات
مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

مادة 9: مطالعه براي ايجاد ساختمان
مادة 10: خريد زمين

مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني
مادة 14: خريد مصالح و لوازم ساختمان

5/000/000
3/000/000
500/000   
600/000   
1/200/000
400/000  
1/500/000
194/000   
2/806/000
4/000/000
8/500/000

27/700/000

بودجة مصوب2/1/6.
27/700/000هزينه هاي بودجه شده

27/700/000

حساب بانك ها3/1/7.
7/000/000جاري تمركز درآمد اختصاصي

7/000/000

حساب وام كوتاه مدت پرداختني4/1/7.
7/000/000حساب مستقل وجوه عمومي

7/000/000

حساب اعتبار تخصيصي5/1/9.
5/000/000بابت تخصيص اعتبار

5/000/000

حساب بانك ها6/1/9.
5/000/000جاري تمركز درآمد اختصاصي

5/000/000

حساب بانك ها7/1/9.
5/000/000جاري هزينة اختصاصي

5/000/000

حساب تنخواه گردان حسابداري8/1/9.
5/000/000بابت تنخواه

5/000/000

.9
/1/11

حساب تنخواه گردان پرداخت
200/000آقاي فراست معمار 

200/000
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اقالم كلاقالم جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب بانك  ها10/1/11.
200/000جاري هزينة اختصاصي

200/000

حساب بانك سپرده11/1/14.
240/000جاري سپرده

240/000

حساب سپردة اشخاص12/1/14.
شركت فوالدي
شركت انتظاري
شركت آقايي
شركت صالحيان

60/000
60/000
60/000
60/000

240/000

حساب هزينة برنامة احداث مدارس13/1/15.
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 7: مواد مصرف شدني

مادة 13: مواد مصرف نشدني
مادة 5: خريد خدمات

5/000 
25/000
15/000
30/000

75/000

حساب بانك  ها14/1/15.
75/000جاري هزينة اختصاصي

75/000

حساب اعتبار تخصيصي15/1/15.
75/000بابت تخصيص اعتبار

75/000

حساب بانك ها16/1/15.
75/000جاري تمركز درآمد اختصاصي

75/000

حساب بانك  ها17/1/15.
75/000جاري هزينة اختصاصي

75/000

حساب اعتبار برنامة احداث مدارس18/1/15.
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 7: مواد مصرف شدني
مادة 13: مواد مصرف نشدني
مادة 5: خريد خدمات

5/000
25/000
15/000
30/000

75/000
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اقالم كلاقالم جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب سپردة اشخاص19/1/16.
آقاي انتظاري

آقاي آقايي
آقاي صالحيان

60/000
60/000
60/000

180/000

حساب بانك سپرده20/1/16.
180/000جاري هزينه هاي اختصاصي

180/000

حساب پيش پرداخت ها21/1/18.
4/000/000شركت فوالدي

4/000/000

حساب بانك ها22/1/18.
4/000/000جاري هزينه هاي اختصاصي

4/000/000

حساب هاي انتظامي 23/1/18.
4/000/000ضمانتنامة بانكي

4/000/000

طرف حساب هاي انتظامي24/1/18.
4/000/000ضمانتنامة بانكي

4/000/000

.25
/1/19

حساب بانك  ها
14/000/000جاري تمركز درآمد اختصاصي

14/000/000

حساب درآمد اختصاصي26/1/19.
514/000/000% درآمد مستمر وصولي

14/000/000

حساب هزينة برنامة احداث مدارس27/1/20.
مادة 5: خريد خدمات

مادة 14: خريد مصالح و لوازم ساختماني
500/000  
3/500/000

4/000/000

مكسورات قانوني28/1/20.
- ماليات
- بيمه
- صندوق كارآموزي

220/000
24/000
4/000

248/000

بدهي به حساب هاي مستقل29/1/20.
100/000حساب جاري سپرده ها

100/000

حساب پيش پرداخت ها30/1/20.
500/000شركت فوالدي

500/000
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اقالم كلاقالم جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب بانك ها31/1/20.
3/152/000جاري هزينة اختصاصي

3/152/000

حساب اعتبار تخصيصي32/1/21.
4/000/000بابت تخصيص اعتبار اختصاصي

4/000/000

حساب بانك ها33/1/21.
4/000/000جاري تمركز درآمد اختصاصي

4/000/000

حساب بانك ها34/1/21.
4/000/000جاري هزينة اختصاصي

4/000/000

حساب اعتبار برنامة احداث مدارس35/1/21.
مادة 5: خريد خدمات
مادة 14: خريد مصالح و لوازم ساختماني

500/000
3/500/000

4/000/000

.36
/1/24

وام كوتاه مدت پرداختني
7/000/000حساب مستقل وجوه عمومي

7/000/000

حساب بانك ها37/1/24.
7/000/000جاري تمركز درآمد اختصاصي

7/000/000

حساب موقت بانكي38/1/25.
458/000بابت حقوق كاركنان

458/000

حساب بانك ها39/1/25.
458/000جاري هزينه هاي اختصاصي

458/000

حساب هزينة برنامة احداث مدارس40/1/25.
مادة 1: حقوق
مادة 2: مزايا

450/000
100/000

550/000

حساب موقت بانكي41/1/25.
458/000بابت حقوق كاركنان

458/000

حساب مكسورات قانوني42/1/25.
ماليات
بازنشستگي
بيمة درماني

30/000
42/000
20/000

92/000

حساب اعتبار تخصيصي43/1/26.
550/000بابت تخصيص اعتبار

550/000
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اقالم كلاقالم جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب بانك ها44/1/26.
550/000جاري تمركز درآمد اختصاصي

550/000

حساب بانك ها47/1/26.
550/000جاري هزينه هاي اختصاصي

550/000

حساب اعتبار برنامة احداث مدارس48/1/26.
مادة 2: حقوق
مادة 2: مزايا

450/000
100/000

550/000

حساب پيش پرداخت ها49/1/28.
9/000آقاي مژدگان

9/000

حساب بانك ها50/1/28.
9/000جاري هزينه هاي اختصاصي

9/000

.51/1/30
حساب هزينة برنامة احداث مدارس

مادة 5: خريد خدمات
مادة 6: سوخت و روشنايي

مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني

20/000
15/000
22/000

57/000

حساب بانك ها52/1/30.
143/000حساب هزينه هاي اختصاصي

143/000

حساب تنخواه گردان پرداخت53/1/30.
آقاي فراست معمار

200/000200/000

حساب هزينة برنامة احداث مدارس5485/1/31.
مادة 10: خريد زمين جهت احداث مدرسه

2/000/0002/000/000

حساب بانك ها5585/1/31.
2/000/000جاري هزينه هاي اختصاصي

2/000/000

حساب اعتبار تخصيصي56/1/31.
2/057/000بابت تخصيص اعتبار اختصاصي

2/057/000

حساب بانك ها57/1/31.
2/057/000جاري تمركز درآمد اختصاصي

2/057/000

حساب بانك ها58/1/31.
2/057/000جاري هزينه هاي اختصاصي

2/057/000
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اقالم كلاقالم جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب اعتبار برنامة احداث مدارس59/1/31.
مادة 10: خريد زمين جهت احداث مدرسه
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 5: خريد خدمات
مادة 13: خريد مواد مصرف نشدني

2/000/000
15/000    
20/000   
22/000  

2/057/000

بدهي  به حساب هاي مستقل

7/000/000)2(
100/000 )15(

7/000/000)18(

حساب اعتبار برنامة احداث مدارس

75/000 )10(
4/000/000 )16(

550/000 )21(
2/057/000 )26(

27/700/000 )1(

 
حساب اعتبار تخصيصي

5/000/000 )4(
75/000 )9(

4/000/000 )16(
550/000 )21(

2/057/000 )25(

حساب بودجة مصوب

27/700/000 )1(    
   

حساب تنخواه گردان حسابداري

5/000/000 )5(

حساب پيش پرداخت ها

500/000 )15( 4/000/000 )12(
9/000 )23(

حساب تنخواه گردان پرداخت

200/000 )23( 200/000 )6(

حساب هاي انتظامي

4/000/000 )13(
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حساب بانك سپرده

180/000 )11( 240/000 )7(

حساب طرف حساب هاي انتظامي

 4/000/000 )13(

حساب درآمدهاي اختصاصي

14/000/000 )14(

حساب بانك ها

5/000/000 )4(
200/000 )6(

75/000 )8(
75/000 )9(

4/000/000 )12(
3/152/000 )15(
4/000/000 )16(
7/000/000 )18(

458/000 )19(
550/000 )21(
9/000 )22(

2/000/000 )24(
2/057/000 )25(

7/000/000 )2(
5/000/000 )5(

 75/000 )10(
14/000/000 )14(
4/000/000 )17(

 550/000 )22(
 143/000 )23(

2/057/000 )26(

      
      

  
    

      
     

    
      

حساب مكسورات قانوني

248/000 )15(
92/000 )20(

حساب سپردة اشخاص

240/000 )7( 180/000 )11(

حساب موقت بانكي

458/000 )20( 458/000 )19(

حساب هزينة برنامة احداث مدارس

75/000 )8(
4/000/000 )15(

550/000 )20(
57/000 )23(

2/000/000 )24(

بدهي به حساب هاي مستقل – بانك سپرده

100/000 )15(

وام كوتاه مدت پرداختني

)2( 700000 700000)15(
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شهرداري نورآباد
تراز آزمايشي
1366/1/31

يف
عنوان حساب هارد

ماندهگردش عمليات
بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

حساب اعتبار برنامة احداث مدارس
حساب بودجة مصوب

حساب بانك ها
حساب مكسورات قانوني

حساب وام كوتاه مدت پرداختني
حساب اعتبار تخصيصي

حساب تنخواه گردان حسابداري
حساب تنخواه گردان پرداخت

حساب بانك سپرده
حساب سپردة اشخاص

حساب هزينه هاي برنامة احداث مدارس
حساب پيش پرداخت ها

حساب هاي انتظامي
طرف حساب هاي انتظامي

حساب درآمدهاي اختصاصي
حساب موقت بانكي

حساب بدهي به حساب هاي مستقل

27/700/000
-

32/825/000
-

7/000/000
11/682/000

-
200/000
240/000
180/000

6/682/000
4/009/000
4/000/0000

458/000

6/682/000
27/700/000
28/576/000

340/000
7/000/000

-
5/000/000
200/000
180/000
240/000

-
500/000

-
4/000/000
14/000/000

458/000
100/000

21/018/000

4/249/000
-
-

11/682/000
-
-

60/000
-

6/682/000
3/509/000
4/000/000

-

-

-
27/700/000

-
340/000

-
-

5/000/000
-
-

60/000
-
-
-

4/000/000
14/000/000

-
100/000

94/976/00094/976/00051/200/00051/200/000

به ترتيبي كه در اين مثال مالحظه مي گردد، چنانچه ش��هرداري عالوه بر بودجة عمومي داراي يك يا چند بودجة اختصاصي 
نيز باش��د، براي بعضي از حساب هاي اصلي مانند تنخواه گردان حسابداري، اعتبار تخصيصي، اعتبارات مصوب و غيره  بايد در دفتر 

معين يا معين تفصيلي حساب هاي فرعي جداگانه اي ايجاد نمايد.
همچني��ن اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر س��ال مالي در ح��دود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و 
پرداخت مي باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان دورة مالي در شهرداري ها به 
خزانة شهرداري برگشت داده شود. مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه هاي مصوب تابع مقررات خاص 

مي باشد.
به طور كلي شرايط ايجاد حساب مستقل براي وجوه اختصاصي در شهرداري ها به شرح زير است:
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1. تحصيل درآمد اختصاصي توسط شهرداري مستلزم كسب مجوز قانوني خواهد بود.
2. نوع و ميزان درآمدها و هزينه ها بايد تحت عناوين »درآمد اختصاصي« و »اعتبارات اختصاصي« به ترتيب در طرف درآمدها 

و هزينه هاي بودجة ساالنه شهرداري پيش بيني شود.
3. درآمدهاي اختصاصي بايد منحصراً به مصرف هزينه هاي خاص و معيني برسد.

تحقق هريك از شرايط فوق مجوزي براي ايجاد حساب هاي مستقل در شهرداري ها خواهد بود و عدم هر يك از شرايط فوق 
مانع ايجاد آن خواهد شد.

به موجب مادة 37 آيين نامة مالي ش��هرداري ها، اس��تفاده از وجوه حاصل از درآمد ها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي 
درآمد به هر عنوان، حتي به طور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري، ممنوع است.

بنابراين، درآمدهاي اختصاصي از جمله درآمدهاي شهرداري محسوب شده و بايد به حساب هاي خزانة شهرداري كه به همين 
منظور در بانك افتتاح مي گردد، انتقال يابد.

هرچند در قانون و مقررات و آيين نامة مالي ش��هرداري ها در اين مورد اش��اره اي نشده است، به موجب قانون محاسبات عمومي 
كش��ور هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي زايد كه به ميزان پيش بيني ش��ده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف 

نبوده و بايد به حساب درآمدهاي عمومي واريز گردد.
ايجاد حساب مستقل زماني خواهد بود كه فعاليت آن با ساير فعاليت هاي شهرداري تفاوت داشته باشد.
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1- درآمد و هزينه هاي اختصاصي مغاير با كدام اصول بودجه نويسي است؟
2- درآمد اختصاصي به چه درآمدي گفته مي شود؟

3- يك نوع درآمد اختصاصي كه در قانون شهرداري ها پيش بيني شده است، نام ببريد.
4- دستورالعمل وزارت كشور در رابطه با درآمدها و هزينه هاي اختصاصي چيست؟

5- مالك تشخيص فعاليت هاي اختصاصي در هر شهرداري چيست؟
6- در مواردي كه ش��هرداري داراي فعاليت اختصاصي و حس��اب مس��تقل اختصاصي براي هر فعاليت باش��د، نحوة 

حسابداري استقراض از يك حساب براي استفاده در حساب ديگر را با ذكر مثال به شكل تي )T( نمايش دهيد.
7- بودجة كل و بودجة واحد در شهرداري چگونه بودجه اي است و مبتني بر چه اصلي از اصول بودجه مي باشد؟

8- عقيدة متخصصان و كارشناسان بودجه در مورد درآمد و هزينه هاي اختصاصي چيست؟
9- منابع تأمين مالي حساب مستقل وجوه اختصاصي را ذكر كنيد.

10- تعريف درآمد اختصاصي از نظر قانون محاسبات عمومي چيست؟
11- شرط الزم و كافي براي شناخت درآمدهاي اختصاصي در شهرداري چيست؟

12- تفاوت درآمد اختصاصي و درآمد عمومي را بيان كنيد.
13- مصرف درآمدهاي اختصاصي تابع چه ضوابطي است؟

14- بودجة مصوب و ابالغي شهرداري ايالم داراي دو برنامة عمومي و يك برنامة اختصاصي به قرار زير مي باشد. 
ضمناً مقرر گرديده اس��ت هزينه هاي برنامة اختصاصي از محل وصول عوارض بر س��اختمان و اراضي منظورشده در 

بودجه تأمين و پرداخت شود:
برنامة عمومي امور اداري

6/800/000 ريال حقوق و دستمزد     مادة 1   
4/200/000 ريال مادة 2                مزايا     
6/000/000 ريال مادة 3     ارتباطات     
مادة 4                اجاره        850/000 ريال
مادة 5     خريد خدمات                  910/000 ريال
مادة 6                سوخت و روشنايي و آب بها      743/000 ريال

سؤاالت
 فصل هفتم
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مادة 7                مواد و لوازم مصرف شدني      870/000 ريال
مادة 13                مواد و لوازم مصرف نشدني        62/000 ريال
مادة 19                پرداخت هاي انتقالي به كاركنان      540/000 ريال
مادة 20                 ديون         420/000 ريال

برنامة عمومي رفت و روب و نظافت
7/200/000 ريال حقوق و دستمزد     مادة 1   
5/700/000 ريال مزايا      مادة 2    
000   /400 ريال ارتباطات      مادة 3    
مادة 4              اجاره        550/000 ريال
مادة 6              سوخت و روشنايي و آب بها                 625/000 ريال
مادة 7              مواد و لوازم مصرف شدني      470/000 ريال
مادة 13              مواد و لوازم مصرف نشدني      627/000 ريال
2/600/000 ريال مادة 19              پرداخت هاي انتقالي به كاركنان  

برنامة اختصاصي احداث و توسعة معابر
000 /9/245 ريال حقوق و دستمزد     مادة 1   
000 /5/120 ريال مزايا      مادة 2    
خريد خدمات     7/400/000 ريال مادة 5    
12/000/000 ريال مادة 12              خريد ماشين آالت    
مادة 6              سوخت و روشنايي و آب بها               2/000/000 ريال
مادة 7              مواد و لوازم مصرف شدني    4/200/000 ريال
هزينة نقشه برداري خيابان ها    6/000/000 ريال مادة 9   
مادة 11              هزينة تخريب و تسطيع             52/000/000 ريال
92/000/000 ريال هزينة توسعه و ايجاد معابر    مادة 10   
55/000/000 ريال مادة 13              مواد و لوازم مصرف نشدني   
72/000/000 ريال مادة 14              خريد مصالح و لوازم ساختماني  

ضمناً عمليات زير در طي فروردين ماه صورت گرفته است:
66/1/9: وصول عوارض بر ساختمان ها و اراضي )درآمد اختصاصي( و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت 600 بانك ملي ايران

7/000/000 ريال - عوارض نوسازي       
66/1/10: وصول عوارض توأم با ماليات وصولي در محل )درآمد عمومي( و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت 601 بانك ملي ايران
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32/000/000 ريال - مواد نفتي        
68/000/000 ريال - سهم شهرداري از ماليات بردرآمد      

66/1/11: وصول اعالمية بانكي مبني بر انتقال از حساب غيرقابل برداشت 600 به حساب بانكي درآمد اختصاصي    
7/000/000 ريال           

66/1/11: وصول اعالمية بانكي مبني بر انتقال از حساب غيرقابل برداشت 601 به حساب بانكي درآمد عمومي   
100/000/000 ريال  

66/1/12: وصول اعالمية بانكي در رابطه با انتقال از حس��اب درآمد عمومي و اختصاصي به حس��اب بانكي هزينه هاي عمومي و 
5/000/000 ريال 25/000/000 ريال و اختصاصي  اختصاصي بابت تنخواه گردان حسابداري - عمومي 

66/1/14: پرداخت به آقاي مشايخي، كارپرداز شهرداري، بابت تنخواه گردان پرداخت از حساب هاي:
200/000 ريال - حساب جاري هزينة عمومي       
200/000 ريال - حساب جاري هزينة اختصاصي      

66/1/15: وصول عوارض بر ساختمان ها و اراضي )درآمد اختصاصي( و واريز به حساب غيرقابل برداشت 600 بانك ملي:
10/000/000 ريال عوارض نوسازي        

66/1/16: خريد يك دس��تگاه اتومبيل وانت از محل اعتبار مادة 12 برنامه اختصاصي احداث و توس��عة معابر و پرداخت آن از محل 
600/000 ريال موجودي بانك ملي جاري هزينة اختصاصي     

66/1/17: وصول پنج فقره اسناد هزينه از آقاي مشايخي، كارپرداز شهرداري، به شرح زير:
10/000 ريال  - مادة 5: خريد خدمات »برنامه اداري«      

5/000 ريال - مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها »برنامة اداري«    
14/000 ريال - مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني »برنامة رفت و روب«    
12/000 ريال - مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها »برنامة اختصاصي توسعه معابر«  
18/000 ريال - مادة 5: خريد خدمات »برنامة اختصاصي توسعة معابر«     

هزينه هاي انجام شده پس از بررسي اسناد از محل موجودي بانكي مربوط به تفكيك در وجه كارپرداز پرداخت گرديد.
66/1/20: درخواست وجه جهت كلية هزينه هاي انجام شدة فوق بر اساس حواله هاي پرداخت شده صادر و مبلغ آن از حساب درآمد 

عمومي و درآمد اختصاصي به حساب هاي بانكي مربوط منتقل و اعالمية بانكي واصل گرديد.
29/000 - هزينه هاي عمومي        

30/000 ريال - هزينه هاي اختصاصي       
: حقوق و مزاياي فروردين ماه 1366 كاركنان به شرح زير:  66/1/26

برنامة اداري
42/000 ريال حقوق و دستمزد      مادة 1   
31/000 ريال مزايا       مادة 2    
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برنامة رفت و روب
71/000 ريال حقوق و دستمزد       مادة 1   
56/000 ريال مزايا        مادة 2    

برنامة اختصاصي احداث و توسعة معابر
32/000 ريال حقوق و دستمزد       مادة 1   
28/000 ريال مزايا        مادة 2    

پس از كس��ر كس��ور بازنشس��تگي به مبلغ 20/000 ريال و ماليات به مبلغ 40/000 ريال جهت واريز به حساب كاركنان از حساب 
200/000 ريال هزينه هاي عمومي و اختصاصي برداشت و به حساب بانك عامل انتقال داده شد   

66/1/27: احتساب حقوق و مزاياي پرداختي بر اساس گواهي بانك به حساب هزينه هاي قطعي برنامه هاي مربوطه   
260/000 ريال           

66/1/28: دريافتي سپرده و واريز به حساب بانكي مربوط
42/000 ريال شركت ثمره        
42/000 ريال شركت نعمت خواه        
42/000 ريال شركت سلماني        

66/1/29: درخواست وجه جهت هزينة حقوق پرداخت شده بر اساس حواله هاي پرداختي صادر و مبلغ آن از حساب درآمد عمومي 
و اختصاصي به حساب بانكي مربوطه طبق اعالمية بانكي واريز شده است.

66/1/31: پرداختي به آقاي تاجمير شهرداري بابت پيش پرداخت فوق العاده مأموريت جهت شركت در سمينار شهرداران كشور  
60/000 ريال           

مطلوب است:
1- ثبت عمليات مربوط به بودجة ابالغي و ساير فعاليت هاي مالي در دفتر روزنامه و نقل به حساب هاي دفتر كل و معين

2- تهيه و تنظيم تراز عمليات )آزمايشي( به تاريخ 1366/1/31

15- حساب هاي جاري تمركز درآمدهاي شهرداري بروجرد به شرح زير است:
15/000/000 ريال - موجودي حساب جاري تمركز درآمد عمومي )جاري خزانه( بانك ملي ايران، شعبة امير 
4/000/000 ريال - موجودي حساب تمركز درآمد اختصاصي )جاري خزانه( بانك ملي ايران، شعبة امير  
3/000/000 ريال - موجودي حساب جاري تمركز وجوه سپرده )جاري خزانه( بانك ملي ايران، شعبة امير  

الف( با تصويب ش��وراي ش��هر و مس��تند به مادة 39 آيين نامة مالي ش��هرداري ها مقرر گرديد، مبلغ 2/000/000 ريال به عنوان 
اس��تقراض از حساب جاري تمركز درآمد عمومي )جاري خزانه( براي استفاده در حساب درآمد اختصاصي )جاري خزانه( بانك ملي 
ايران، ش��عبة امير برداش��ت و به حس��اب مذكور واريز گردد. مدت بازپرداخت مبلغ استقراض شده سه ماه تعيين گرديده است، ولي 
ش��هرداري موظف اس��ت، به محض پيدايش موجودي در حساب بدهكار به ميزاني كه پرداخت مبلغ استقراض را تكافو كند، فرضًا 
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كه مدت مقرر نيز مقتضي نگرديده باشد، به حساب بستانكار برگشت دهد.
ب( ش��هرداري مبلغ 9/000/000 ريال بابت صورت وضعيت موقت ش��ماره 1 به آقاي مهندس س��اماني پيمانكار بابت هزينه هاي 
اختصاصي بدهكار مي باش��د. مقرر گرديد مبلغ 6/000/000 ريال از بدهي نامبرده پرداخت و مابقي به عنوان س��پردة ش��ركت در 

مناقصه منظور گردد.
ج( پيشنهاد آقاي مهندس ساماني مورد قبول كميسيون مناقصه قرار نگرفت و سپردة مشاراليه مسترد گرديد. 

3/000/000 ريال د( دريافت بابت عوارض نوسازي و واريز به حساب جاري تمركز درآمدهاي اختصاصي  
ه�( بدهي به حساب مستقل درآمدهاي عمومي با تنظيم سند و صدور چك از حساب تمركز درآمد اختصاصي برداشت و به حساب 

تمركز درآمد عمومي منتقل گرديد.
مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة سه ستوني با استفاده از دو حساب »وام كوتاه مدت دريافتني – جاري اختصاصي« 

و »وام كوتاه مدت پرداختني – جاري عمومي«
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- منظـور از حسـاب مسـتقل بـراي وجـوه امانـي و تفـاوت آن با سـاير 

حساب هاي مستقل

- انواع سپرده هاي پرداختني و همچنين روش حسابداري سپرده ها

- تفاوت حساب  جاري دريافت سپرده و حساب جاري پرداخت سپرده

- سرفصل حسـاب هاي الزم براي ايجاد يك سيستم حسابداري سپرده و 

ماهيت هر كدام

- مفاهيم »حسـاب خزانة شـهرداري - تمركز وجوه سـپرده« و »حساب 

سپردة اشخاص«

- موارد مورد نياز براي حساب هاي مستقل وجوه بازنشستگان و موظفين 

و نيز حساب طرح هاي عمراني

انتظامـي بـراي  انتظامـي و طـرف حسـاب هاي  - لـزوم حسـاب هاي 

ضمانتنامه هاي بانكي و نيز تضمين كافي براي سپرده ها و پيش پرداخت ها 

با ذكر موارد قانوني

- آشـنايي با قوانين و مقررات مالي قانون محاسبات عمومي و مقايسةآن 

با قانون و مقررات و آيين نامه هاي مالي شهرداري

با مطالعة فصل هشتم 
مطالب زير را خواهيد 

آموخت:
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سپرده هاي پرداختني:
در مؤسسات دولتي و شهرداري ها اغلب يك يا چند حساب مستقل براي وجوه اماني نگهداري خواهد شد. 

اهم اين حساب ها مربوط به اموالي خواهد بود كه براي استفاده عموم وقف شده و ادارة آن احتمااًل بر عهدة دولت يا شهرداري ها 
گذاشته شده و نيز ممكن است وجوهي باشد كه شهرداري يا يك مؤسسة دولتي براي شهرداري و يا يك مؤسسة دولتي ديگر به 
طور اماني وصول نمايد؛ مانند عوارض توأم با ماليات كه به وسيلة وزارت امور اقتصادي و دارايي براي شهرداري ها وصول مي شود 
و ي��ا س��پرده هايي كه به صور مختلف طبق مقررات مربوطه و به منظور انجام ام��ر خاص و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت به 
وس��يلة ش��هرداري دريافت مي گردد و استرداد يا ضبط آن تابع ش��رايط مقرر در قوانين و مقررات و يا قراردادهاي منعقده مي باشد؛ 

مانند سپردة شركت در مناقصه يا مزايده. 
بدين ترتيب، سيستم كنترل داخلي و حسابداري سپرده هاي پرداختني و وجوه اماني در مورد شهرداري ها بايد به گونه اي طراحي 

شود تا ضمن ايجاد يك سيستم اطالعاتي كامل دربرگيرندة مفاد كامل قانون در رابطه با حفظ امانتداري باشد.
- از نظر قانون محاسبات عمومي سپرده عبارت از:

الف: وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي گردد و استرداد يا ضبط 
آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوطه است.

ب: وجوهي كه به موجب قراردادها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت مي گردد و 
به موجب قراردادها و احكام مراجع مذكور كاًل يا بعضًا قابل استرداد مي باشد.

ج: وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاه هاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي گردد تا با رعايت 

فصل هشتم 

حــسابــداري 
- سپرده هاي پرداختني
- حقوق بازنشستگان و موظفين كشوري
- حسابداري اجراي طرح هاي عمراني از محل اعتبارات دولتي
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مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود.
و نيز به منظور ايجاد كنترل داخلي و استقرار يك سيستم كنترل كننده در قانون محاسبات عمومي آمده است: 

»وجوهي كه به وس��يلة وزارتخانه و مؤسس��ات دولتي و شركت هاي دولتي )به استثناي بانك ها و شركت هاي بيمه و مؤسسات 
اعتباري( به عنوان س��پرده يا وجه الضمان يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي ش��ود، بايد به حساب هاي مخصوصي واريز شود كه از 
طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران يا شعب ساير بانك هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي ايران يا شعب ساير 
بانك هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي دارند، افتتاح مي گردد. وجوه واريزشده به حساب هاي 

مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود، بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. 
همچنين، به موجب قانون فوق »رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است 
از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد 

كلية سپرده هاي موضوع اين ماده اقدام نمايد«.
قانون و مقررات مالي ش��هرداري ها در رابطه با س��پرده و اس��ترداد آن مقررات جامع و كاملي را عنوان نموده اس��ت. به موجب 
تبصرة 2 مادة 78 قانون ش��هرداري، مصوب تيرماه 1334، با اصالحات بعدي وجوهي كه به نام س��پرده يا امانت به شهرداري داده 
مي شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري گردد و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي 
نمايد. ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه، در صورت عدم مطالبة ذينفع، شهرداري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد 

عمومي خود منظور نمايد.
شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجة خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعة ذينفع 

يا قائم مقام قانوني و احراز استحقاق، از اعتبار مزبور پرداخت شود.
هرگاه اين اعتبار كافي نباشد، شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد. 

بنابراين، به منظور ايجاد يك سيس��تم اطالعاتي و كنترل داخلي در مورد س��پرده هاي پرداختني  بايد ترتيبي اتخاذ شود تا وجوه 
دريافتي بابت س��پرده ها به تفكيك هريك از س��پرده گذاران مش��خص و با وجوه دريافت شده طبق قانون عمل شود؛ به نحوي كه 
هيچگونه دخل و تصرفي نس��بت به وجوه اماني در ش��هرداري اعمال نگردد. به همين منظور ايجاد سرفصل مشروحة زير در دفتر 

كل شهرداري ضروري است:
فهرست حساب ها و سرفصل هاي مربوط به وجوه سپرده هاي پرداختني در حساب مستقل

عنوان حساب هاي دفاتر معين عنوان حساب هاي دفتر كل     
جاري دريافت سپرده )غيرقابل برداشت( - حساب بانك ها      

خزانة تمركز وجوه سپرده - حساب خزانه شهرداري – تمركز وجوه سپرده   
به تفكيك هريك از سپرده گذاران - حساب سپردة اشخاص      

جاري پرداخت سپرده )قابل برداشت( - حساب بانك ها      
تنخواه سپرده - حساب تنخواه گردان رد سپرده     

حسابداري سپرده هاي پرداختني:
دريافت، تمركز و نگهداري و همچنين اس��ترداد س��پرده ها تابع قانون و مقررات مربوط به خود مي باشد كه رعايت آن از طرف 
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شهرداري و دستگاه هاي اجرايي آن الزامي است. 
قانون و مقررات و دس��تورالعمل دريافت س��پرده ها و نيز اس��ترداد آن از طرف وزارت كشور تدوين و به كلية شهرداري ها ابالغ 
مي گردد و در مورد دس��تگاه اجرايي ش��هرداري ش��امل مناطق و يا سازمان هاي وابسته از قبيل س��ازمان آتش نشاني، فضاي سبز، 

سازمان پارك ها، ميادين و غيره، روش متداول زير قابل اعمال است.
ثبت عمليات مربوط به دريافت و استرداد و انتقال سپرده هاي پرداختني:

1- ابتدا يك حس��اب بانك غيرقابل برداش��ت )جاري دريافت وجوه س��پرده( نزد بانك مركزي يا ساير بانك هاي دولتي كه از 
طرف بانك مركزي نمايندگي داش��ته باش��ند، افتتاح و وجوه دريافتي بابت سپرده از قبيل سپردة شركت در مناقصه يا سپردة حسن 
انجام كار و يا سپردة قانوني دريافتي ديگر به اين حساب واريز و از اين بابت حساب بانك ها، جاري دريافت وجوه سپرده بدهكار و 

حساب سپرده اشخاص بستانكار مي گردد.
××× حساب بانك ها - جاري دريافت وجوه سپرده   

××× به حساب سپردة اشخاص )شركت اميد(        
شرح: دريافتي از شركت اميد بابت سپردة شركت در مناقصه

2- موجودي حساب جاري دريافت وجوه سپرده كه بدون حق برداشت مي باشد،  بايد در پايان هر ماه و يا هر زمان كه شهرداري 
تعيين خواهد كرد به حساب مخصوص تمركز وجوه نزد خزانة شهرداري )سازمان مركزي( انتقال يابد و فهرست سپرده هاي انتقالي، 

حاوي مشخصات كامل واريزكنندگان به خزانة شهرداري، اعالم و ارسال شود.
××× حساب خزانه شهرداري - تمركز وجوه سپرده   

××× به حساب بانك ها - جاري دريافت وجوه سپرده         
شرح: بابت انتقال موجودي به حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانة شهرداري

3- به منظور تس��هيل در پرداخت س��پرده ها و اس��ترداد آن به اش��خاص ذينفع در دستگاه هاي اجرايي ش��هرداري از سيستم 
تنخواه گردان وجوه استردادي استفاده مي شود؛ بدين معني كه خزانة شهرداري مبلغي معادل 10% پرداخت هاي سال قبل به حساب 
جاري پرداخت سپرده كه به همين منظور در بانك افتتاح خواهد شد واريز خواهد نمود و در هر مورد بابت استرداد سپرده ها حساب 

بانك جاري پرداخت سپرده بستانكار و حساب سپرده اشخاص بدهكار مي گردد. 
ميزان و درصد تنخواه گردان رد سپرده حسب مورد قابل افزايش يا كاهش خواهد بود.

××× الف( حساب بانك - جاري پرداخت وجوه سپرده  
××× به حساب تنخواه گردان رد سپرده         

شرح: واريزي بابت تنخواه گردان رد وجوه سپرده
××× ب( حساب سپردة اشخاص )شركت اميد(  

××× به حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده         
شرح: پرداختي بابت استرداد سپردة شركت در مناقصه به شركت اميد

4- چنانچه دس��تگاه اجرايي ش��هرداري بابت رد سپرده ها به اشخاص نياز به تكميل تنخواه گردان سپرده داشته باشد، متصدي 
تنخواه گردان مكلف است درخواست وجهي را كه حاوي مشخصات سپرده هاي ردشده است به خزانه شهرداري ارسال و درخواست 

تكميل تنخواه گردان نمايد.

251اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



××× حساب بانك ها - جاري پرداخت وجوه سپرده   
××× به حساب خزانه - تمركز وجوه سپرده       

شرح: بابت تكميل تنخواه گردان رد سپرده
5- در پايان سال مالي حدالمقدور حساب موجودي بانك ها، اعم از جاري، دريافت سپرده و يا پرداخت سپرده، به حساب خزانة 
ش��هرداري حواله و از اين بابت به ترتيب حس��اب خزانه ش��هرداري، تمركز وجوه سپرده و حس��اب تنخواه گردان رد سپرده بدهكار 
مي گردد. بدين ترتيب حس��اب هاي باقيمانده در پايان دوره در رابطه با حس��اب مستقل براي وجوه اماني عبارتند از: حساب سپردة 

اشخاص، حساب خزانه شهرداري و تمركز وجوه سپرده كه ماندة آنها مساوي و عكس يكديگرند.
××× الف( حساب خزانه- تمركز وجوه سپرده  

××× به حساب بانك ها – جاري دريافت سپرده      
××× ب( حساب تنخواه گردان رد سپرده  

××× به حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده     
××× به حساب خزانه شهرداري – تمركز وجه سپرده     

شرح: بابت بستن حساب ها در پايان دوره و سپرده هاي مستردشده
مثال: منطقة 2 ش��هرداري گرگان، مجري طرح درختكاري »پروژة فضاي س��بز« اقدام به انتشار آگهي مناقصه مي كند. در اين 
رابطه شركت هاي پيمانكاري پارسا، همتي و قرشي زاده هريك مبلغ 300/000 ريال به عنوان سپردة شركت در مناقصه به حساب 
جاري »دريافت سپرده« )غيرقابل پرداخت( واريز و فيش بانكي را همراه با ساير مدارك شركت در مناقصه به شهرداري منطقه 2 
تسليم مي كنند. مبالغ واريزشده به حساب دريافت سپرده به حساب خزانة شهرداري حواله و خزانه مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان 
تنخواه گردان رد سپرده به حساب سپردة شهرداري منطقه 2 واريز نمود. شركت پارسا در اين مناقصه برنده و سپردة شركت همتي 

و قرشي زاده مسترد و تقاضاي تكميل سپرده انجام مي شود.
مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب هاي دفتر كل و تهية تراز آزمايشي حساب مستقل وجوه اماني 

)سپرده هاي پرداختني(
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دفتر روزنامه

يف
مبلغ جزءشرحعطفتاريخرد

مبلغ كل
بستانكاربدهكار

حساب بانك هاالف1
900/000جاري دريافت سپرده

900/000

حساب سپردة اشخاص2
شركت پارسا
شركت همتي
شركت قرشي زاده

300/000
300/000
300/000

900/000

حساب خزانه - تمركز وجوه سپردهب3
900/000بابت حواله وجه

900/000

حساب بانك ها4
900/000جاري دريافت سپرده

900/000

حساب بانك هاج5
1/000/000جاري پرداخت سپرده

1/000/000

حساب تنخواه گردان رد سپرده6
1/000/000بابت تنخواه سپرده

1/000/000

حساب سپردة اشخاصد7
شركت همتي

شركت قرشي زاده
300/000
300/000

600/000

حساب بانك ها8
600/000جاري پرداخت سپرده

600/000

حساب بانك هاح9
600/000جاري پرداخت سپرده

600/000

حساب خزانه - تمركز وجوه سپرده10
600/000بابت تكميل تنخواه

600/000
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دفتر كل

حساب سپردة اشخاص

900/000 )1( 600/000 )4(

حساب بانك ها – جاري دريافت سپرده

900/000 )2( 900/000 )1(

حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده

600/000  )4( 1/000/000  )3(
600/000  )5(

حساب خزانه شهرداري – تمركز وجوه سپرده

600/000  )5( 900/000  )2(

حساب تنخواه گردان رد سپرده

1/000/000  )3(

شهرداري گرگان
شهرداري منطقه2

تراز آزمايشي حساب مستقل سپرده هاي پرداختني
يف

عنوان حسابرد
ماندهگردش عمليات

بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار

1
2
3
4
5

حساب بانك ها – جاري دريافت سپرده
حساب خزانه شهرداري- تمركز وجوه سپرده

حساب سپردة اشخاص
حساب تنخواه گردان رد سپرده

حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده

900/000
900/000
600/000

-
1/600/000

900/000
600/000
900/000

1/000/000
600/000

-
300/000

-
1/000/000

-
-

300/000
1/000/000

3/400/0003/400/0001/300/0001/300/000
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حقوق بازنشستگان و موظفين:
يكي از حساب هاي مستقل براي وجوه اماني در شهرداري حساب مستقل براي پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين است. 

در شهرداري هاي ايران كاركنان از لحاظ بازنشستگي به سه گروه تقسيم مي شوند:
 1. كاركناني كه مشمول قانون كار هستند.

2. كاركناني كه مشمول قانون استخدام شهرداري هستند.
3. كاركناني كه از لحاظ جريان استخدامي مشمول قانون استخدام كشوري هستند.

بدين ترتيب، كاركنان بازنشسته و يا موظفين شهرداري حسب مورد از سه نوع صندوق بازنشستگي مي توانند برخوردار باشند:
1. صندوق بازنشستگي خاص كه مختص كاركنان شهرداري مي باشد؛ مانند صندوق بازنشستگي كاركنان شهرداري تهران

2. صندوق تأمين اجتماعي
3. صندوق سازمان بازنشستگي كشور

در مورد نوع اول و دوم، كاركنان پس از بازنشس��تگي و يا موظفين با مراجعه به س��ازمان هاي مربوطه حقوق خود را دريافت 
مي كنند و سازمان هاي مذكور رأسا مبادرت به پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته و يا موظفين خواهند نمود؛ ولي در مورد آن دسته 
از كاركنان شهرداري كه مشمول قانون استخدام كشوري بوده و يا از لحاظ بازنشستگي مشمول مقررات سازمان بازنشستگي كشور 
مي باشند،  بايد پرداخت حقوق آنان از طريق حسابداري شهرداري به عامليت سازمان بازنشستگي كشوري انجام شود؛ لذا حسابداري 
و ادارات مالي در ابتداي س��ال از س��ازمان بازنشستگي كشور معادل يك ماه حقوق پرداختني درخواست تنخواه گردان خواهند نمود 
كه اين مبلغ در حساب مخصوص بانكي به نام »حساب جاري حقوق بازنشستگي« كه در رديف حساب هاي دولتي در بانك ملي 

افتتاح مي گردد، واريز و به ترتيب زير عمل مي شود:
××× حساب بانك ها – جاري بازنشستگان   

××× به حساب تنخواه گردان حقوق بازنشستگان        
شرح: دريافتي از خزانه داري كل كشور بابت پرداخت حقوق بازنشستگان شهرداري:

به منظور پرداخت حقوق كاركنان و موظفين ليست حقوق آنان شامل شماره حساب بانكي كاركنان ذينفع كه معمواًل به صورت 
دفترچة حس��اب پس انداز قرض الحس��نه از بانك اخذ مي گردد، تنظيم و همراه با چك حقوقي به بانك عامل ارسال مي گردد تا به 

حساب پس انداز اشخاص ذينفع واريز گردد.
××× حساب بانك ها- جاري موقت بانكي  

××× به حساب بانك ها – جاري بازنشستگان        
شرح: بابت پيش پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين در فروردين ماه 

بانك عامل پس از واريز به حساب هريك از كاركنان، ليست گواهي شده را جهت اعمال حساب به حسابداري شهرداري اعاده 
مي كند تا بر اساس آن از خزانه داري كل كشور جهت تكميل تنخواه گردان مجدداً وجه درخواست گردد.

××× حساب پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين  
××× به حساب بانك ها- حساب موقت بانكي        

شرح: بابت پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته و موظفين شهرداري در فروردين ماه
پس از طي مراحل تسجيل توسط سازمان بازنشستگي، وجه الزم به حساب بانكي واريز خواهد شد و جريان آن در دفاتر مالي 
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ثبت مي گردد.
××× حساب بانك ها – جاري بازنشستگان   

××× به حساب دريافت حقوق بازنشستگان و موظفين       
شرح: دريافتي بابت تكميل تنخواه گردان بازنشستگي

در صورتي كه نياز باش��د حقوق بازنشس��تگان يا موظفين ب��ه صورت نقدي پرداخت گردد، مبلغ مع��ادل خالص قابل پرداخت 
طبق ليس��ت تنظيم ش��ده در اختيار يك نفر از كاركنان حسابداري قرار داده خواهد شد تا طبق ليست هاي تهيه شده حقوق وظيفه يا 

بازنشستگي را نقداً به اشخاص ذينفع پرداخت و رسيد اخذ نمايد.
××× حساب پيش پرداخت ها – حقوق بازنشستگان و موظفين  

××× به حساب بانك ها – جاري بازنشستگي       
پرداختي به آقاي امين به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين در ارديبهشت ماه

پس از پرداخت و ارائه ليس��تي كه به امضاي بازنشس��تگان و موظفين رس��يده باشد، مراتب در دفاتر مالي به شرح زير منعكس 
مي گردد:

××× حساب پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين  
××× به حساب پيش پرداخت ها- حقوق بازنشستگان و موظفين        

شرح: بابت پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته و موظف به صورت نقدي
در پايان سال مالي حساب هاي مستقل براي وجوه اماني حقوق بازنشستگان به روش زير بسته خواهد شد:

××× حساب دريافت حقوق بازنشستگي و موظفين  
××× حساب تنخواه گردان بازنشستگي   

××× به حساب پرداخت حقوق بازنشستگي و موظفين        
××× به حساب بانك ها – جاري بازنشستگان        

شرح: بابت تسويه حساب با سازمان بازنشستگي كشور و خزانه داري كل )وزارت امور اقتصادي و دارايي(
معمواًل تنخواه گردان بازنشستگان در دومين درخواست وجه محاسبه و تسويه مي شود. در آن صورت خواهيم داشت:

××× حساب بانك ها – جاري بازنشستگي   
××× حساب تنخواه گردان بازنشستگي  

××× به حساب دريافت حقوق بازنشستگان و موظفين      
شرح: دريافت بابت درخواست وجه و تسوية تنخواه از خزانه داري كل

مثال: قسمتي از عمليات شهرداري ساري در ارتباط با پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري 
و سازمان بازنشستگي كشور به شرح زير است:

1/10: دريافت مبلغ 4/000/000 ريال تنخواه گردان بازنشس��تگي از خزانه داري كل كش��ور و واريز آن به حس��اب 4455 بانك 
ملي 

1/20: پرداخ��ت حق��وق بازنشس��تگان به مبلغ 2/800/000 ريال ب��ا صدور چك از جاري 4455 بانك ملي و دريافت ليس��ت 
گواهي شده از بانك عامل
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1/21: صدور درخواست حقوق موظفين عهدة سازمان بازنشستگي به مبلغ 5/000/000 ريال و واريز آن به حساب 4455 بانك 
ملي پس از كسر تنخواه گردان خزانه بابت حقوق بازنشستگي

1/23: پرداخت حقوق موظفين توس��ط حسابدار شهرداري به مبلغ 2/000/000 ريال با صدور چك از حساب 4455 بانك ملي 
و تحويل ليست پرداختني

1/28: احتساب حقوق بازنشستگان و موظفين با صدور درخواست الزم براي پر كردن تنخواه گردان
مطلوب است: ثبت عمليات در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر كل و تهيه و تنظيم تراز عمليات دفتر كل

دفتر روزنامه

يف
مبلغ جزءشرحدفتر كلتاريخرد

مبلغ كل
بستانكاربدهكار

حساب بانك ها11/10
4/000/000جاري بازنشستگان

4/000/000

حساب تنخواه بازنشستگان21/10
4/000/000بابت دريافت تنخواه

4/000/000

حساب بانك ها3/1/20
2/800/000جاري موقت بانكي

2/800/000

حساب بانك ها4/1/20
2/800/000جاري بازنشستگان

2/800/000

حساب پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين5/1/20
2/800/000بابت حقوق فروردين ماه

2/800/000

حساب بانك ها6/1/20
2/800/000جاري موقت بانكي

2/800/000

حساب بانك ها7/1/21
1/000/000جاري بازنشستگان

1/000/000

حساب تنخواه گردان بازنشستگان8/1/21
4/000/000بابت تسويه حساب

4/000/000

حساب دريافت حقوق بازنشستگان9/1/21
5/000/000بابت دريافت وجه

5/000/000

حساب پيش پرداخت ها10/1/23
2/000/000حقوق موظفين

2/000/000
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حساب بانك ها11/1/23
2/000/000جاري بازنشستگان

2/000/000

حساب پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين12/1/23
2/000/000بابت حقوق موظفين

2/000/000

حساب پيش پرداخت ها13/1/23
2/000/000بابت حقوق موظفين

2/000/000

حساب بانك ها14/1/28
4/800/000جاري بازنشستگان

4/800/000

حساب دريافت حقوق بازنشستگان و موظفين15/1/28
4/800/000بابت تكميل تنخواه

4/800/000

دفتر كل

حساب بانك – جاري موقت بانكي

2/800/000 )3( 2/800/000 )2(

حساب بانك ها – جاري بازنشستگان

2/800/000 )2(
2/000/000 )5(

4/000/000 )1(
1/000/000 )4(
4/800/000 )7(

حساب پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

2/800/000 )3(
2/000/000 )6(

حساب دريافت حقوق بازنشستگان و موظفين

5/000/000 )4(
4/800/000 )7(

حساب پيش پرداخت ها

2/000/000 )6( 2/000/000  )5(

حساب تنخواه گردان بازنشستگي

4/000/000 )1( 4/000/000 )4(
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شهرداري ساري
تراز آزمايشي حساب مستقل حقوق بازنشستگان

در تاريخ 1/31/××13

يف
عنوان حسابرد

ماندهگردش عمليات
بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار

1
2
3
4
5
6

حساب بانك ها – جاري بازنشستگان
حساب بانك ها – جاري موقت بانكي

حساب دريافت حقوق بازنشستگان و موظفين
حساب پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

حساب تنخواه گردان بازنشستگان
حساب پيش پرداخت ها

9/800/000
2/800/000

-
4/800/000
4/000/000
2/000/000

4/800/000
2/800/000
9/800/000

-
4/000/000
2/000/000

5/000/000
-
-

4/800/000
-
-

-
-

9/800/000
-
-
-

23/400/00023/400/0009/800/0009/800/000

حسابداري اجراي طرح هاي عمراني از محل اعتبارات دولتي
يكي از حس��اب هاي مس��تقل كه در ش��هرداري اعمال مي گردد و اهميت خاصي دارد، حساب مس��تقل براي اجراي طرح هاي 
عمراني از محل اعتبارات دولتي اس��ت. ممكن اس��ت دولت يك پروژه يا طرح عمراني شهري را كه جنبة ملي و يا استاني دارد در 

بودجة عمومي كشور منظور و پس از توجيه اقتصادي يا اجتماعي اعتبار الزم را براي اجراي آن تأمين و تصويب كند.
طرح ها يا پروژه هاي عمراني كه در بودجة عمومي منظور و اعتبار آنها از طرف دولت تصويب و تأمين مي ش��ود گاهي ممكن 
اس��ت يك طرح اس��تاني يا ملي در ارتباط با طرح عمران شهري باشد كه به منظور استفاده از تسهيالت شهري اجراي آن معمواًل 

به شهرداري محل به عنوان يك دستگاه اجرايي واگذار مي گردد. 
به موجب بند 11 مادة يك قانون برنامه و بودجة كش��ور، مصوب دهم اس��فندماه 1351، چنانچه شهرداري و مؤسسة وابسته به 

شهرداري عهده دار اجراي قسمتي از برنامة ساالنة دولت باشد، دستگاه اجرايي تلقي مي گردد؛ 
لذا ش��هرداري در اجراي وظايف محوله و به عنوان يك دس��تگاه اجرايي بايد قوانين و مقررات دولتي را مد نظر داش��ته باشد و 
در اين مورد با آن بر اس��اس مقررات و قانون عمومي رفتار مي ش��ود. در اين رابطه مجري و مسؤول مالي طرح عالوه بر اطالعات 
فني  بايد داراي اطالعات كافي در مورد مقررات و قوانين عمومي ش��امل قانون محاس��بات عمومي، قانون برنامه و بودجة كش��ور، 
قانون ديوان محاسبات و قانون بودجه بوده و از آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مالي دولتي مطلع باشد؛1 زيرا اجراي طرح هاي ملي 
و اس��تاني انتفاعي يا غيرانتفاعي كه از محل بودجة عمومي تغذيه مي ش��ود، بر اس��اس قانون و مقررات مالي شهرداري امكان پذير 
نيست و اسناد هزينه كه بر اساس آيين نامة مالي و قانون شهرداري تنظيم شود از لحاظ ديوان محاسبات و خزانه داري كل واخواهي 
مي گردد. نكات قابل توجهي كه در اجراي طرح هاي عمراني واگذارش��ده  بايد از طرف ش��هرداري ها به عنوان يك دستگاه اجرايي 

دولتي موردنظر قرار گيرد، به ترتيب زير خواهد بود:
1- مجري، ذيحس��اب و يا عامل ذيحس��اب طرح  بايد مطلع به قوانين مالي و آيين نامه ها و معامالت دولتي باشد و كلية اسناد 

1- رجوع شود به كتاب بررسي قوانين و مقررات مالي، تأليف عباس محسني، انتشارات مركز آموزش و مديريت دولتي 
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هزينه و چك هاي صادره از طرف حس��ابداري طرح هاي عمراني به امضاي مش��ترك نامبردگان صادر ش��ود و از محل موجودي 
حساب جاري »هزينه طرح« كه به همين منظور از طرف خزانه داري كل در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا شعب ساير 

بانك هاي دولتي )كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند( افتتاح مي گردد، صورت پذيرد.
2- از ثبت عمليات و فعاليت هاي مالي طرح يا پروژه هاي دولتي در دفاتر مالي ش��هرداري به طور توأم خودداري ش��ود و كلية 
فعاليت هاي مالي طرح ابالغي در دفاتر جداگانه و به صورت حساب مستقل و بر اساس روش حسابداري دولتي طبق دستورالعمل 
وزارت امور اقتصادي و دارايي ثبت و اعمال حس��اب گردد. در اين رابطه پس از ابالغ بودجه حس��اب اعتبار مصوب طرح يا پروژة 

مربوطه بدهكار و دستگاه اجرايي بستانكار خواهد شد.
3- قبل از هرگونه اقدامي  بايد مفاد مواد 52 و 53 قانون محاس��بات عمومي به مجري طرح تفويض و ابالغ گردد. به موجب 
مادة 51 قانون محاس��بات عمومي، مصوب 66/6/1، پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تش��خيص، تأمين اعتبار، تعهد، 

تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد و نيز مادة 52 چنين مقرر مي دارد:
اختيار و مسؤوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهدة وزير يا رئيس مؤسسه و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق 

پرداخت با قوانين و مقررات به عهدة ذيحساب مي باشد.
4- بر اساس مادة 19 قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب دهم اسفندماه 1371، بين مجري طرح )شهرداري( و سازمان برنامه 
و بودجه  بايد موافقتنامة ش��رح عمليات مبادله گردد. به موجب مادة 19 قانون برنامه و بودجه كش��ور، بودجة مصوب از طرف دولت 

به كلية دستگاه هاي اجرايي جهت اجرا ابالغ خواهد شد.
در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است بر اساس شرح فعاليت ها و طرح  ها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده 

است، در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
5- پس از انتس��اب و صدور حكم مجري و ذيحس��اب يا عامل ذيحس��اب و تفويض مواد 52 و 53 قانون محاس��بات عمومي، 
مصوب 66/6/1، قانون محاسبات عمومي و مبادلة موافقتنامه شرح عمليات بين مجري و سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري كل 
كش��ور، حس��اب هاي بانكي الزم براي پرداخت هزينه ها و دريافت و پرداخت سپرده شركت در مناقصه با امضاي حسابدار و مجري 
طرح در بانك مجاز بر اساس دستور خزانه داري كل و يا نمايندة خزانه در استان افتتاح و بابت بودجة تخصيص يافته درخواست وجه 
مي شود. در صورتي كه اعتبار طرح تاكنون از طريق كميتة مربوطه تخصيص داده نشده باشد، مجري طرح مي تواند از خزانه داري 

كل درخواست علي الحساب يا تنخواه گردان حسابداري نمايد.1
6- كلي��ة فعاليت ه��اي مالي طرح هاي عمراني كه از محل اعتبار عمومي اجرا مي گردد،  بايد در حس��اب هاي مس��تقل و طبق 
دس��تورالعمل حسابداري وزارت امور اقتصادي ثبت و نگهداري ش��ود و دفاتر حسابداري و اسناد مالي شامل برگة حسابداري، دفتر 
صدور برگه، دفتر روزنامه، دفتر كل، دفاتر معين و س��اير مدارك )مانند قبض انبار و حوالة انبار( بايد با رعايت دس��تورالعمل فوق 

تنظيم گردد.2
مثال جامع:

براي روشن شدن مطالب مثالي آورده مي شود:
به منظور تشكيل سازمان هاي آتش نشاني براي شهرداري هاي كم درآمد كشور طرحي تحت عنوان بهسازي سازمان آتش نشاني 
ش��هري – پروژه احداث س��اختمان – با اعتباري بالغ بر 93/500/000 ريال در بودجة كل كش��ور منظور و اعتبار الزم تصويب و 

1- بر اساس بخشنامة سازمان برنامه و بودجه براي سال 62 كل كشور، ذيحسابان طرح هاي عمراني مي توانند بدون نياز به مبادلة موافقتنامه، تنخواه  حسابداري دريافت كنند. 
2- رجوع شود به كتاب حسابداري دولتي در ايران، تأليف عبدالمحمد سميعي، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. 
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جهت اجرا به ش��هرداري هاي مورد نظر ابالغ گرديد تا رأس��ًا به عنوان مجري طرح جهت احداث س��اختمان و سازمان هاي مذكور 
اقدام نمايند.

اعتبار طرح س��ازمان آتش نش��اني تازه ش��هر به نام پروژة احداث س��اختمان با اعتباري به مبلغ 2/500/000 ريال جهت اجرا به 
ش��هرداري مذكور ابالغ و مقرر گرديد ش��هردار و مدير امور مالي شهرداري به عنوان مجري و ذيحساب طرح منسوب شوند و مفاد 

مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي به نامبردگان تفويض گردد.
ثبت عمليات مالي طرح احداث ساختمان آتش نشاني – پروژة تازه شهر براي سال مالي منتهي به 78/12/29 كه پس از مبادله 
موافقتنامة سازمان برنامه و بودجه استان و طبق دستورالعمل حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت كامل مقررات و 

قوانين و دستورالعمل دولتي انجام شده، به قرار زير است:
78/1/5: ابالغ و ثبت بودجة مصوب طرح احداث ساختمان آتش نشاني - پروژة شهرداري تازه شهر 2/500/000 ريال.

78/1/9: درخواست وجه به مبلغ 500/000 ريال بابت تنخواه گردان حسابداري )علي الحساب( از نمايندة خزانه در استان و دريافت 
اعالمية بانكي مبني بر واريز وجه فوق به حساب 666 بانك ملي »جاري هزينة طرح«.

78/1/16: صدور آگهي مناقصه و دريافت سه فقره اعالمية بانكي مبني بر واريز به حساب 655 »جاري دريافت سپرده« )غيرقابل 
برداشت( بانك ملي بابت سپردة شركت در مناقصه از شركت هاي ساختماني حميد، سعيد و فريد، هريك مبلغ 420/000 

ريال.
78/1/17: دريافت اعالمية بانكي مبني بر حوالة س��پرده هاي دريافتي به حس��اب خزانه داري كل كشور، جمعاً به مبلغ 1/260/000 

ريال.
78/1/21: درخواست وجه به مبلغ 1/500/000 ريال بابت تنخواه گردان استرداد سپرده از نمايندة خزانه در استان و دريافت اعالمية 

بانكي مبني بر واريز وجه فوق به حساب 644 بانك ملي »جاري پرداخت سپرده«.
78/1/25: شركت حميد، برندة مناقصه، آمادگي خود را جهت انعقاد قرارداد به مبلغ 2/000/000 ريال اعالم و سپردة شركت فريد 

و سعيد بابت شركت در مناقصه مسترد گرديد.
78/1/29: با امضاي قرارداد احداث س��اختمان آتش نش��اني با ش��ركت حميد و دريافت ضمانتنامة بانكي، به ميزان 5 درصد از كل 

قرارداد به عنوان »ضمانتنامة انجام تعهدات«، سپردة شركت در مناقصة شركت يادشده نيز مسترد گرديد. 
78/1/30: با امضاي قرارداد احداث ساختمان آتش نشاني – پروژة تازه شهر، معادل 10درصد از كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت 

در مقابل ضمانتنامة بانكي در وجه شركت پيمانكار پرداخت گرديد.
78/2/15: ابالغ اعتبار تخصيص يافته بابت طرح احداث ساختمان آتش نشاني – پروژة تازه شهر به مبلغ 2/500/000 ريال پس از 

تصويب كميتة تخصيص اعتبار.
78/2/20: درخواست وجه از نمايندگي خزانه در استان بابت اعتبار تخصيص يافته و دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز 2/000/000 

ريال بابت چهار پنجم اعتبار تخصيصي و پس از كسر تنخواه گردان حسابداري. 
78/3/2: دريافت اولين صورت وضعيت موقت شماره 1 شركت حميد به مبلغ 600/000 ريال كه از اين بابت 30/000 ريال ماليات، 
4/000 ريال بيمه، سهم پيمانكار 60/000 ريال بابت 10 درصد حسن انجام كار و 66/000 ريال بابت پيش پرداخت كسر 

و بقيه پرداخت گرديد.
78/3/15: مكسورات قانوني به حساب اشخاص ذينفع پرداخت و سپردة حسن انجام كار پس از منظور نمودن به حساب جاري 655 

261اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



جاري دريافت سپرده در وجه خزانه داري كل حواله شد.
78/4/1: دريافت دومين صورت وضعيت موقت ش��ماره 2 ش��ركت حميد به مبلغ 1/340/000 ريال كه از اين مبلغ 32/000 ريال 
بابت ماليات، 8/000 ريال بابت بيمه، 74/000 ريال سهم پيمانكار، 10 درصد بابت حسن انجام كار و 66/000 ريال بابت 

پيش پرداخت كسر و بقيه به پيمانكار پرداخت گرديد.
78/4/17: مكس��ورات قانوني به حس��اب اشخاص ذينفع پرداخت و س��پردة حسن انجام كار پس از منظور نمودن به حساب جاري 

655، جاري دريافت سپرده در وجه خزانه داري كل حواله شد.
78/6/27: آخرين صورت وضعيت موقت معادل 97% كل قرارداد دريافت كه پس از كسر ماليات 30/000 ريال بابت بيمه، 4/000 
ريال 10 درصد حس��ن انجام كار به مبلغ 6/000 ريال و تس��وية كامل پيش پرداخت، بقيه در وجه شركت پيمانكار پرداخت 

و ضمانتنامة پيش پرداخت آزاد شد. 
78/6/28: كلية مكسورات قانوني به اشخاص ذينفع و خزانه داري كل پس از واريز به حساب 655، حواله شد.

78/6/31: بر اس��اس تقاضاي ش��ركت حميد، س��اختمان مورد پيمان تحويل موقت ش��د و با تنظيم صورتجلس��ه تحويل موقت 
»ضمانتنامة انجام تعهدات« آزاد شد.

78/6/31: تنخواه س��پرده تكميل و 50 درصد از س��پردة حسن انجام كار پس از ارائه صورت وضعيت قطعي از محل تنخواه گردان 
در وجه شركت حميد مسترد شد.

78/12/29: با تنظيم صورتجلس��ة قطعي و تحويل س��اختمان از طرف هيأت مربوطه، 50 درصد بقية سپردة حسن انجام كار نيز در 
وجه پيمانكار پرداخت گرديد.

مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة سه ستوني
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دفتر روزنامه

يف
مبلغ جزءشرحعطفتاريخرد

مبلغ كل
بستانكاربدهكار

حساب اعتبار طرح احداث ساختمان آتش نشاني178/1/5
2/500/000پروژة تازه شهر

2/500/000

حساب دستگاه اجرايي278/1/5
2/500/000بابت ابالغ بودجه

2/500/000

حساب بانك - جاري 378/1/9666
500/000حساب پرداخت هزينه

500/000

حساب تنخواه گردان حسابداري478/1/9
500/000بابت دريافت تنخواه

500/000

حساب بانك - جاري 578/1/16655
1/260/000حساب دريافت سپرده

1/260/000

حساب سپردة اشخاص678/1/16
شركت حميد
شركت سعيد
شركت فريد

420/000
420/000
420/000

1/260/000

حساب خزانه - تمركز وجوه سپرده778/1/17
1/260/000بابت حوالة وجه

1/260/000

حساب بانك - جاري 878/1/17655
1/260/000حساب دريافت سپرده

1/260/000

حساب بانك - جاري 978/1/21644
1/500/000حساب پرداخت سپرده 

1/500/000

حساب تنخواه گردان سپرده1078/1/21
1/500/000بابت دريافت تنخواه

1/500/000

حساب سپردة اشخاص1178/1/25
شركت فريد
شركت سعيد

420/000
420/000

840/000

حساب بانك - جاري 1278/1/25644
840/000حساب پرداخت سپرده

840/000

حساب هاي انتظامي1378/1/29
100/000دريافت ضمانتنامة انجام تعهدات

100/000
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طرف حساب هاي انتظامي1478/1/29
100/000دريافت ضمانتنامة انجام تعهدات

100/000

حساب پيش پرداخت ها1578/1/30
200/000شركت حميد

200/000

حساب بانك - جاري 1678/1/30666
200/000حساب جاري پرداخت هزينه

200/000

حساب تخصيص اعتبار طرح، احداث ساختمان 1778/2/15
آتش نشاني

پروژه – تازه شهر
2/500/000

2/500/000

حساب اعتبار طرح احداث ساختمان آتش نشاني1878/2/15
2/500/000پروژه – تازه شهر

2/500/000

حساب بانك  - جاري 1978/2/20666
1/500/000حساب پرداخت هزينه

1/500/000

حساب تنخواه گردان حسابداري2078/2/20
500/000بابت تسويه حساب

500/000

حساب دريافتي از خزانه2178/2/20
2/000/000بابت تخصيص اعتبار

2/000/000

حساب هزينة طرح احداث ساختمان آتش نشاني2278/3/2
600/000دريافت صورت وضعيت شماره 1

600/000

درآمد عمومي وصولي2378/3/2
30/000بابت ماليات مكسوره

30/000

حساب تأمين اجتماعي2478/3/2
4/000بابت بيمة مكسوره

4/000

حساب پيش پرداخت ها2578/3/2
66/000شركت حميد

66/000

بدهي به بانك سپرده2678/3/2
60/000بابت 10 درصد حسن انجام كار

60/000

حساب بانك- جاري 2778/3/2666
440/000جاري پرداخت هزينه

440/000

درآمد عمومي ارسالي2878/3/15
30/000پرداختي بابت ماليات

30/000
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حساب تأمين اجتماعي2978/3/15
4/000پرداختي بابت بيمه

4/000

حساب بدهي به بانك سپرده3078/3/15
60/000پرداختي به حساب 655

60/000

حساب بانك - جاري 3178/3/15666
94/000حساب پرداخت هزينه

94/000

حساب بانك - جاري 3278/3/15655
60/000حساب دريافت سپرده

60/000

حساب سپردة اشخاص3378/3/15
60/000شركت حميد

60/000

حساب خزانه - تمركز وجوه سپرده3478/3/15
60/000حواله به حساب خزانه

60/000

حساب بانك - جاري 3578/3/15655
60/000حساب دريافت سپرده

60/000

حساب هزينة طرح احداث ساختمان آتش نشاني3678/4/1
740/000پروژة تازه شهر

740/000

درآمد عمومي وصولي3778/4/1
32/000بابت ماليات مكسوره

32/000

حساب پيش پرداخت ها3878/4/1
66/000شركت  حميد

66/000

حساب تأمين اجتماعي3978/4/1
8/000بابت بيمة مكسورات

8/000

بدهي به بانك سپرده4078/4/1
74/000بابت 10 درصد حسن انجام كار

74/000

حساب بانك - جاري 4178/4/1666
560/000جاري پرداخت هزينه

560/000

درآمد عمومي ارسالي4278/4/17
32/000بابت ارسال ماليات

32/000

حساب تأمين اجتماعي4378/4/17
8/000بابت بيمة مكسوره

8/000
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بدهي به بانك سپرده4478/4/17
74/000بابت واريز به حساب 655

74/000

حساب بانك - جاري 4578/4/17666
114/000جاري پرداخت هزينه

114/000

حساب بانك - جاري 4678/4/17655
74/000جاري دريافت سپرده

74/000

حساب سپردة اشخاص4778/4/17
74/000شركت حميد

74/000

حساب خزانه - تمركز وجوه سپرده4878/4/17
74/000بابت ارسال وجه

74/000

حساب بانك - جاري 4978/4/17655
74/000جاري دريافت سپرده

74/000

حساب هزينة طرح احداث ساختمان آتش نشاني5078/6/27
600/000پروژه – تازه شهر

600/000

درآمد عمومي وصولي5178/6/27
30/000بابت ماليات مكسوره

30/000

حساب تأمين اجتماعي5278/6/27
4/000بابت بيمة مكسوره

4/000

حساب پيش پرداخت ها5378/6/27
60/000شركت حميد

60/000

بدهي به بانك سپرده5478/6/27
60/000بابت 10 درصد حسن انجام كار

60/000

حساب بانك - جاري 5578/6/27666
446/000جاري پرداخت سپرده

446/000

 حساب هاي انتظامي5678/6/27
200/000بابت ضمانتنامة بانكي

200/000

طرف حساب هاي انتظامي5778/6/27
200/000بابت ضمانتنامة بانكي

200/000

حساب درآمد عمومي ارسالي5878/6/28
30/000بابت ماليات مكسوره

30/000
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حساب تأمين اجتماعي5978/6/28
4/000بابت بيمة مكسوره

4/000

بدهي به بانك سپرده6078/6/28
60/000بابت 10 درصد حسن انجام كار

60/000

حساب بانك - جاري 6178/6/28666
94/000جاري هزينه طرح

94/000

حساب بانك - جاري 6278/6/28655
60/000جاري دريافت سپرده

60/000

حساب سپردة اشخاص6378/6/28
60/000شركت حميد

60/000

حساب خزانه- تمركز وجوه سپرده6478/6/28
60/000بابت ارسال وجه

60/000

حساب بانك - جاري 6578/6/28655
60/000جاري دريافت سپرده

60/000

حساب بانك - جاري 6678/6/31655
1/260/000جاري پرداخت سپرده

1/260/000

حساب خزانه- تمركز وجوه سپرده6778/6/31
1/260/000بابت تكميل تنخواه گردان

1/260/000

 حساب هاي انتظامي6878/6/31
100/000بابت ضمانتنامة بانكي

100/000

طرف حساب هاي انتظامي6978/6/31
100/000بابت ضمانتنامة بانكي

100/000

حساب سپردة اشخاص7078/6/31
100/000شركت حميد

100/000

حساب بانك - جاري 7178/6/31644
100/000جاري پرداخت سپرده

100/000

حساب سپردة اشخاص72/12/29
100/000شركت حميد

100/000

حساب بانك - جاري 73/12/29644
100/000جاري پرداخت سپرده

100/000
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نكات قابل توجه:
1. نصاب پيش پرداخت در حال حاضر 25 درصد از كل پيمان مي باش��د كه در مقابل ضمانتنامة بانكي در دفعات مختلف قابل 
پرداخت اس��ت؛ به طوري كه 10 درصد پس از امضاي قرارداد، 5 درصد پس از تجهيز كارگاه، 5 درصد در صورت پيش��رفت كار 
به ميزان 20 درصد، و بقيه پس از 40 درصد پيش��رفت كار اخذ مي گردد. و نيز پيش پرداخت و ضمانتنامة بانكي همزمان با آخرين 

صورت وضعيت موقت  بايد تسويه و ضمانتنامة بانكي كه در اين رابطه اخذ شده است، پس از تسوية كامل آزاد گردد.
2. »ضمانتنامة انجام تعهدات« كه ميزان آن در حال حاضر 5 درصد كل قرارداد اس��ت قبل از امضاي قرارداد و اس��ترداد سپردة 

شركت در مناقصه اخذ و با تنظيم صورتجلسة تحويل موقت مسترد مي گردد.
3. نيمي از 10 درصد حسن انجام كار كه از هر صورت وضعيت موقت كسر خواهد شد، در صورت ارائه صورت وضعيت قطعي 

و بقيه با تنظيم صورتجلسة تحويل قطعي قابل استرداد است.
4. بايد توجه داشت كه كاركرد ريالي هر صورت وضعيت موقت شامل مبلغ ريالي صورت وضعيت موقت ماقبل بوده و مي بايست 

از مبلغ پرداخت شدة قبلي كسر شود.

بستن حساب هاي مستقل:
1. بستن حساب هاي مستقل براي سپرده هاي پرداختني:

در پايان دورة مالي موجودي حساب جاري بانك – جاري دريافت سپرده به حساب خزانة شهرداري حواله و از اين بابت حساب 
خزانة تمركز وجوه س��پرده بدهكار و حس��اب بانك - جاري دريافت سپرده بستانكار خواهد ش��د. همچنين، ماندة حساب بانك - 
جاري پرداخت س��پرده نيز به حس��اب خزانه حواله خواهد شد و در اين رابطه حساب بانك - جاري پرداخت شده بستانكار و حساب 
تنخواه گردان اس��ترداد س��پرده بدهكار مي گردد؛ بنابراين تنها حس��ابي كه در دفاتر باقي خواهند ماند، حساب خزانه – تمركز وجوه 

سپرده و حساب سپردة اشخاص مي باشد كه ماندة آنان  بايد مساوي و عكس يكديگر باشد.
2. بستن حساب هاي مستقل براي حقوق بازنشستگان:

در پايان دورة مالي موجودي حساب جاري بازنشستگان به حساب خزانه داري كل كشور برگشت و در اين رابطه حساب دريافت 
حقوق بازنشس��تگان، حس��اب تنخواه گردان، حقوق بازنشستگان )در صورتي كه تسويه نشده باشد( بدهكار و حساب جاري بانك- 
جاري بازنشستگان و نيز حساب پرداخت حقوق بازنشستگان بستانكار مي گردد و بدين ترتيب كلية حساب هاي مستقل براي حقوق 

بازنشستگان  بايد در پايان سال مالي حذف و از اين بابت تسويه حساب شود.
3. بستن حساب هاي مستقل براي طرح هاي عمراني از محل اعتبارات دولتي:

در پايان دورة عمليات معادل هزينة انجام شده به منظور تأمين اعتبار حساب دستگاه اجرايي بدهكار و حساب اعتبار تخصيصي 
طرح بستانكار مي گردد و سپس حساب اعتبار طرح و حساب اعتبار تخصيصي به حساب دستگاه اجرايي بدهكار و تسويه مي شود. 
حساب هزينه هاي طرح نيز به حساب وجوه دريافتي از خزانه بسته شده و ماندة حساب بانكي )جاري هزينه هاي طرح( نيز به اين 
حساب بستانكار و موجودي به حساب خزانه حواله خواهد شد. در صورتي كه طرح ناتمام بوده و اتمام آن به سال بعد موكول شود، 
تنها حس��اب هاي باقيمانده حس��اب پيش پرداخت ها و علي الحساب ها خواهد بود كه از طريق حساب انتقال به سال بعد و انتقالي از 

سال قبل به حساب هاي سال آتي عمليات منتقل مي گردد.
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1- منظور از ايجاد حساب هاي مستقل در حسابداري دولتي و شهرداري چيست؟ انواع حساب هاي مستقل براي وجوه 
شهرداري را نام ببريد؟

2- تحت چه شرايط قانوني مي توان از حساب هاي سپرده و وجوه اماني به عنوان درآمد استفاده و آن را به حساب درآمد 
شهرداري منظور نمود؟ استرداد اينگونه سپرده ها به موجب قانون از چه محلي قابل تأمين و امكان پذير است؟

3- فهرس��ت حساب ها و سرفصل هاي مربوط به وجوه سپرده هاي پرداختني در يك حساب مستقل براي وجوه اماني 
در شهرداري را نام ببريد؟

4- كنترل داخلي در رابطه با س��پرده هاي پرداختني در دس��تگاه هاي اجرايي و مناطق ش��هرداري ها چگونه طراحي و 
اعمال مي گردد توضيح دهيد؟

5- گروه بازنشس��تگان در ش��هرداري به چند طبقه تقس��يم مي ش��ود؟ و فرق بين افراد بازنشس��ته و مستمري بگير و 
وظيفه بگير از لحاظ قانون و مقررات استخدامي چيست؟

6- در رابطه با قانون و مقررات مالي، اجراي طرح هاي عمراني از محل اعتبارات دولتي در ش��هرداري چگونه اعمال 
مي گردد؟

7- مبادلة موافقتنامة ش��رح عمليات بين مجري طرح هاي عمراني و فعاليت هاي جاري در بودجة كل كشور به استناد 
كدام يك از مواد قانوني سازمان برنامه و بودجه بايد انجام پذيرد؟

8- اقدامات مجري طرح هاي عمراني در شهرداري ها از محل اعتبارات دولتي بدون مبادلة موافقتنامه و تفويض مفاد 
مادة 52 و 53 قانون محاسبات عمومي، مصوب 1366/6/1، مسؤوليتي را متوجه مجري و ذيحساب طرح خواهد نمود. 

مسؤوليت قانوني هر يك را به تفكيك بيان كنيد.
9- پيش پرداخت به پيمانكاري كه برندة مناقصه شده تحت چه شرايطي امكان پذير است؟ حد نصاب، شرايط پرداخت، 

نوع تضمين، زمان تسويه و زمان استرداد ضمانتنامة بانكي را بيان نماييد.
10- »ضمانتنامة انجام تعهدات« در چه زماني از پيمانكار اخذ و در چه زماني به او مسترد مي گردد؟

11- منطقة دو شهرداري تبريز جهت احداث ساختمان انبار از طريق مناقصه اقدام به انتشار آگهي نموده است. در اين 
رابطه چهار فقره سپردة شركت در مناقصه به شرح زير توسط اشخاص به حساب جاري بانك )جاري دريافت سپرده( 

واريز شده است.
- شركت ساماني 700/000 ريال

سؤاالت
 فصل هشتم
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- شركت فيروز 700/000 ريال
- شركت بهرنگ 700/000 ريال 

- شركت بابك 700/000 ريال
در پايان ماه بانك اعالم نمود كه سپرده هاي فوق را همراه با سپردة ديگري كه به مبلغ 1/000/000 ريال بابت حسن انجام كار از 
شركت عمران شهري دريافت شده، به حساب خزانة شهرداري حواله نموده است. حسابدار منطقة 2 شهرداري تبريز جهت استرداد 
سپرده مبلغ 2/500/000 ريال تنخواه گردان از خزانة شهرداري دريافت مي كند و سپرده هاي رديف 1 و 2 و 3 مناقصة احداث انبار 

مسترد و سپس جهت تكميل تنخواه گردان از خزانه وجوه الزم دريافت گرديد.
مطلوب است:

1- ثبت عمليات در دفتر روزنامه و كل
2- تهيه و تنظيم تراز عمليات )آزمايشي( دفتر كل

12- ش��هرداري اردبيل عهده دار پرداخت حقوق بازنشس��تگان و موظفين اس��ت. قس��متي از عمليات در رابطه با پرداخت حقوق 
بازنشستگان و موظفين در فروردين ماه 1378 به شرح زير مي باشد:

78/1/10: دريافت مبلغ 2/000 ريال تنخواه گردان از خزانه و واريز آن به حساب جاري شماره 2324 بانك ملي
78/1/20: صدور درخواست حقوق موظفين، عهدة صندوق بازنشستگي به مبلغ 2/500 ريال و واريز آن به حساب 2324 بانك ملي 

پس از كسر تنخواه گردان
78/1/22: پرداخت حقوق موظفين توسط حسابداري شهرداري به مبلغ 1/000 ريال با صدور چك از جاري 2324 بانك ملي

78/1/28: احتس��اب حق��وق بازنشس��تگان و موظفين به حس��اب و صدور درخواس��ت الزم براي پر ك��ردن تنخواه گردان حقوق 
بازنشستگان

مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب دفتر كل و تهية تراز آزمايشي به تاريخ 78/1/31 
13- ش��هرداري هرمزگان در اوايل س��ال 63 به منظور اجراي يك طرح دولتي قراردادي با پيمانكار به مبلغ 126/500 ريال منعقد 
نمود. اعتبار طرح 137/000 ريال و مدت قرارداد تا پايان ارديبهش��ت ماه 1364 و مبلغ پيش پرداخت كه در ازاي ضمانتنامة بانكي 

پرداخت خواهد شد، 10 درصد مي باشد.
در تاريخ 63/1/31، مبلغ 15/000 ريال تنخواه گردان از خزانه دريافت و به حس��اب جاري 307 بانك ملي واريز گرديد. و پرداخت 

به پيمانكار بابت پيش پرداخت پس از امضاء قرار صورت گرفت.
در تاريخ 63/4/15، تخصيص اعتبار به مبلغ 35/000 ريال از طرف سازمان برنامه ابالغ شد.

در تاريخ 63/4/31، اولين صورت وضعيت به مبلغ 34/000 ريال واصل گرديد كه پس از بررسي كارشناس فني و دستور پرداخت 
مجري به امور مالي شهرداري )ذيحساب طرح( ابالغ شد تا نسبت به پرداخت صورت وضعيت اقدام گردد.

در تاري��خ 63/6/20، پس از تنظيم و مبادلة موافقتنامه و با درخواس��ت امور مالي )ذيحس��اب طرح(، مبل��غ 26/750 ريال از طرف 
خزانه داري كل پس از كسر تنخواه گردان حسابداري به حساب جاري بانك 307 بانك ملي واريز گرديد.

در تاريخ 63/6/31، امور مالي )ذيحساب طرح( پس از محاسبة كسور قانوني به شرح زير نسبت به پرداخت اولين صورت وضعيت 
اقدام كرد:

- ماليات 5/5 درصد 
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- بيمة سهم پيمانكار 3/2 درصد 
- حسن انجام كار 10 درصد 

- صندوق كارآموزي دو در هزار 
– نهضت سوادآموزي 3 در هزار 
– واريز پيش پرداخت 50 درصد

در تاريخ 63/8/5، كلية اقالم كسرشده در وجه خزانه داري كل و ساير مؤسسات ذيربط پرداخت شده است.
در تاريخ 63/8/10، تخصيص اعتبار سه ماهة دوم به مبلغ 40/000 ريال ابالغ گرديد.

در تاريخ 63/9/20، براي بقية اعتبار تخصيص يافته درخواست وجهي از طرف ذيحساب طرح به عهدة خزانه داري كل كشور صادر 
شد؛ اما خزانه با پرداخت 75 درصد آن موافقت نمود كه به حساب جاري 307 بانك ملي واريز گرديد.

در تاريخ 63/11/30، دومين صورت وضعيت به مبلغ 41/000 ريال جهت مجري طرح ارسال شد كه مبلغ 39/250 ريال آن مورد 
تأييد قرار گرفت و به امور مالي )ذيحساب طرح( ابالغ گرديد تا نسبت به پرداخت آن پس از كسورات قانوني طبق صورت وضعيت 

قبلي و 25 درصد واريز پيش پرداخت اقدام نمايد. 
در تاريخ 63/11/30، تخصيص اعتبار شش ماهة دوم به مبلغ 50/000 ريال ابالغ شد.

در تاريخ 63/12/5، صدور درخواست وجه به مبلغ 50/000 ريال به عهدة خزانه شد كه با پرداخت 45/000 ريال و با پرداخت بقية 
تخصيص شش ماهة اول موافقت و به حساب جاري 307 بانك ملي واريز گرديد. 

در تاريخ 63/12/20، سومين صورت وضعيت به مبلغ 44/500 ريال به شهردار مجري طرح تحويل داده شد كه پس از تأييد به امور 
مالي )ذيحساب طرح( ابالغ گرديد تا پس از محاسبة كسور قانوني و واريز كلية پيش پرداخت ها نسبت به پرداخت خالص پرداختي 

به پيمانكار اقدام نمايد و ضمانتنامة بانكي پيمانكار را نيز ابطال كند.
مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و كل و تهية تراز آزمايشي به تاريخ 63/12/31
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با مطالعة فصل 
نهم مطالب زير را 
خواهيد آموخت:

- نقش حساب هاي رابط در رابطة بين فعاليت هاي مالي مناطق

- روش  متمركز و غيرمتمركز حسـابداري براي مناطق شـهرداري و محسـنات و معايب 

هر كدام

- لزوم اصل جامعيت براي حسابداري مناطق و ساير دستگاه هاي اجرايي

- آشنايي با كنترل بودجه از طريق آماري و همچنين، حسابداري براي سازمان مركزي 

و مناطق به صورت حسابداري متمركز و غيرمتمركز

- نقش حساب هاي رابط در سازمان مركزي و مناطق و ايجاد حساب هاي معين و معين 

تفصيلي كه بتواند حساب هاي رابط را كنترل كند

- نقش حسـاب هاي غيرقابل برداشـت »رابط تمركز درآمدهاي خزانه شـهرداري« در 

ايجاد سيستم كنترل هاي داخلي

- طراحي گردش عمليات امور مالي در رابطه با حسـابداري مناطق و ثبت عمليات در 

دفاتر سازمان مركزي و منطقه و ارتباط آنها با خزانه شهرداري

- روش تهيـة تـراز تلفيقي ماهيانه شـامل سـازمان مركزي و مناطق و گـزارش الزم در 

صورت عدم رعايت اصول حسابداري
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مقدمه
شهرداري هاي كشور از لحاظ وسعت و تراكم جمعيت به سه دستة كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم شده اند. در شهرداري هاي 
كوچك كه بر اس��اس قانون با حد نصاب مش��خصي از جمعيت تأسيس مي گردد، ادارة امور شهرداري با تعدادي كارمند انجام پذير 
اس��ت؛ در صورتي كه در ش��هرداري هاي متوس��ط و بزرگ انجام امور اجرايي وظايف محوله جز با ايجاد يك سيستم تشكيالتي و 

سازمان يافتة اداري و مالي كه منطبق با نيازها و وظايف قانوني شهرداري ها باشد، امكان پذير نخواهد بود. 
در ش��هرهاي بزرگ كه فعاليت ش��هرداري در آن به طور گس��ترده اي اعمال مي شود، محدودة شهرها بر حسب تمركز و تراكم 

جمعيت به مناطق مختلف تقسيم خواهد شد و هر منطقه نيز بر حسب ضرورت و نياز به نواحي كوچك تري قابل تقسيم است. 
اين مناطق كه به صورت يك شهرداري مستقل عمل مي  كنند، در اصل يك واحد اجرايي وابسته به سازمان مركزي شهرداري 

هستند كه ستاد مشترك مناطق شهرداري را تشكيل مي دهند. 
در ش��هرداري هاي بزرگ و كالنش��هرها كه يك يا چند منطقة وابسته دارند، روش حسابداري و تنظيم حساب ها به دو صورت 

است:
- حسابداري مناطق به روش تنخواه گردان )متمركز(

- حسابداري مناطق به روش حسابداري مستقل )غيرمتمركز(

حسابداري مناطق به روش تنخواه گردان )متمركز( 
در اين روش از محل تنخواه گردان حسابداري وجهي از طرف خزانة شهرداري )شهردار( براي پاره اي هزينه هاي جزئي و متوسط در 
اختيار جمعدار منطقه قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوطه انجام مي شود، اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت شود. 

فصل نهم 

حــسابــداري  مناطق و
ساير واحدهاي اجرايي شهرداري
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ذيحس��اب ش��هرداري وجوه هزينه هاي انجام شده را پس از احتس��اب به پاي اعتبارات مربوطه به حساب بانكي منتقل خواهد 
نمود. 

تنخواه گردان مناطق در صورتي كه افزايش نيابد، تا پايان س��ال در دفاتر ش��هرداري ثابت خواهد ماند. ايجاد تعهدات و پرداخت 
هزينه ها معمواًل در حدود مواد 3 و 5 و 6 و 7 و 13 از طرف شهرداري به رؤساي مناطق، طي حكمي تفويض مي گردد تا با رعايت 

كامل مقررات مربوطه نسبت به انجام آن اقدام نمايند.
پرداخت هزينه هاي عمده )و گاهاً جزئي و متوس��ط(، از قبيل هزينه هاي عمراني و يا اجارة محل و غيره، بر اس��اس اسنادي كه 
از طرف ش��هرداري هاي مناطق تنظيم ش��ده به وسيلة حسابداري س��ازمان مركزي )اداره تطبيق اسناد و تمركز حساب ها( پس از 

رسيدگي، از محل اعتبارات مربوطه و در حدود مقررات قابل پرداخت است. 
همچنين، ليست حقوق كاركنان و كارگران در آخر هر ماه به وسيلة هر منطقه به طور جداگانه تنظيم و پس از امضاي مسؤوالن 
امر جهت پرداخت به س��ازمان مركزي تس��ليم مي گردد و سازمان مركزي شهرداري با تنظيم سند و صدور چك وجه الزم، معادل 
خالص حقوق و مزاياي كاركنان و كارگران مناطق را در اختيار بانك پرداخت كننده قرار خواهد داد و پس از وصول ليست گواهي شده 

به وسيلة بانك مبني بر انتقال وجه به حساب ذينفع، هزينة حقوق و مزاياي پرداختي به حساب هزينة قطعي منظور مي گردد. 
گردش امور مالي در رابطه با حس��ابداري مناطق و ثبت عمليات در دفتر مالي به روش تنخواه گردان )روش متمركز( به ترتيب 

زير است:
1- در صورتي كه ش��هرداري بنا به اقتضاي حوزة عمليات خود داراي يك يا چند منطقه باش��د و براي هريك از مناطق بودجه 
جداگانه اي تنظيم كند و به تصويب برساند، اين بودجه پس از تصويب و ابالغ آن به شهرداري در دفاتر مالي منعكس خواهد شد.

ثبت عمليات مالي بودجة ابالغي به اين ترتيب اس��ت كه ابتدا حس��اب اعتبارات برنامة مربوط به هريك از مناطق به نام همان 
منطقه تحت سرفصل جداگانه در دفتر كل بدهكار و در مقابل حساب اعتبارات مصوب بستانكار مي شود.

به تدريج كه هزينه ها انجام و وجه آن بر اس��اس حواله هاي صادره به حس��اب بانك منتقل مي  گردد، حس��اب بانك بدهكار و 
حس��اب اعتبارات برنامه مربوط به هر منطقه معادل همان مبلغ بس��تانكار خواهد شد. به اين ترتيب، ماندة اعتبارات تصويب شده و 

پرداخت نشده )ماندة اعتبارات( تعيين مي شود و با مراجعه به دفاتر مالي مي توان ميزان آن را در هر زمان مشخص نمود.
2- پس از تصويب و ابالغ بودجه و ثبت آن به عنوان يك فعاليت  مالي در دفتر روزنامه و نقل به دفتر كل تحت سرفصل هاي 
مربوطه، بنا به درخواست امور مالي و صدور حوالة شهردار، مبلغي مناسب )حداقل معادل يك دوازدهم بودجة ابالغ شده( از حساب 
بانك��ي درآمد عمومي به حس��اب بانك��ي هزينه هاي عمومي به عنوان تنخواه گردان حس��ابداري انتقال داده مي ش��ود. امور مالي 
شهرداري نيز بر اساس بودجة مصوب مبلغي متناسب با بودجة مصوب هر منطقه از محل تنخواه گردان حسابداري در اختيار مناطق 

قرار خواهد داد كه در آن صورت حساب تنخواه گردان مناطق بدهكار و حساب بانك مربوطه بستانكار مي گردد.
در صورتي كه مناطق شهرداري از محل تنخواه گردان مربوطه هزينه هاي خود را پرداخت و اسناد مثبتة آن را به ادارة حسابداري 
سازمان مركزي تسليم كند، هزينه هاي انجام شده به حساب هزينه هاي قطعي منظور و نسبت به رد تنخواه گردان معادل همان مبلغ 

اقدام خواهد شد. به عبارت ديگر، حساب هزينة برنامة مربوطه بدهكار و حساب بانك پرداخت كننده بستانكار مي گردد.
حسابداري شهرداري بر اساس حواله هاي پرداخت شده و يا حواله هاي قابل پرداخت از خزانة شهرداري در خواست وجه خواهد 

نمود.
پس از انتقال وجه الزم از حساب بانكي درآمد عمومي به حساب بانكي هزينه هاي عمومي، حساب بانك جاري درآمد بستانكار و 
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حساب اعتبار تخصيصي بدهكار شده و پس از وصول اعالمية بانكي مبني بر واريز وجه فوق به حساب بانكي هزينه، حساب مذكور 
بدهكار و حساب اعتبار برنامة مربوطه بستانكار مي گردد تا بدين ترتيب ماندة اعتبارات تعهدشده همواره در دفاتر مشخص گردد.

3- چنانچه ش��هرداري بخواهد درآمدهاي پيش بيني شدة سازمان مركزي و مناطق را نيز تحت كنترل داشته باشد، كافي است 
حس��اب درآمدهاي پيش بيني شده بستانكار و حساب بودجة مصوب )درآمدهاي بودجه ش��ده( بدهكار گردد و در زمان هاي مختلف 
درآمدهاي وصول ش��ده و به حساب منظورشده را به حس��اب درآمدهاي پيش بيني شده بدهكار و حساب درآمد تخصيص داده شده 

)درآمد تخصيصي( بستانكار گردد.
مثال: درآمد پيش بيني ش��دة ش��هرداري بابت عوارض بر س��اختمان و اراضي )عوارض نوس��ازي( 4/000/000 ريال و درآمد 
وصول ش��ده و به حساب درآمدها منظور ش��ده در يكماهة فروردين 1/000/000 ريال مي باشد. ثبت عمليات درآمد پيش بيني شده، 

درآمد وصول شده و درآمد تخصيص داده شد به صورت زير است:

ثبت درآمد پيش بيني شده – ابالغ بودجة مصوب
4/000/000 1- حساب بودجة مصوب        

4/000/000 درآمد بودجه شده       

2-حساب درآمد پيش بيني شدة عوارض بر ساختمان و اراضي             4/000/000
4/000/000 عوارض نوسازي      

ثبت درآمد وصول شده و درآمد منظورشده
1/000/000 3- حساب بانك ها        

1/000/000 جاري غيرقابل برداشت      

4- حساب درآمد عوارض بر ساختمان و اراضي              1/000/000
1/000/000 عوارض نوسازي      

ثبت درآمد تخصيصي
1/000/000 5- حساب درآمد پيش بيني شدة عوارض بر ساختمان و اراضي    

1/000/000 عوارض نوسازي      

6- حساب درآمد تخصيصي              1/000/000
1/000/000 بابت درآمد وصول شده      
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مثال جامع:
بودجة تصويب شده و ابالغي سال 1366 شهرداري نورآباد كه داراي دو منطقه مي باشد، در دفتر مالي سازمان مركزي به صورت 

زير است:
برنامة خدمات اداري - سازمان مركزي

120/000 ريال حقوق و دستمزد     مادة 1 
80/000 ريال مزايا      مادة 2 
50/000 ريال ارتباطات      مادة 3 
24/000 ريال اجاره محل     مادة 4 
60/000 ريال خريد خدمات     مادة 5 
90/000 ريال سوخت و روشنايي     مادة 6 

150/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني    مادة 7 
44/000 ريال مواد و لوازم مصرف نشدني    مادة 13 
30/000 ريال پرداخت هاي انتقالي به كاركنان   مادة 19 
40/000 ريال ديون      مادة 20 

برنامة خدمات اداري  - منطقه يك
60/000 ريال حقوق و دستمزد     مادة 1 
40/000 ريال مزايا      مادة 2 
25/000 ريال ارتباطات      مادة 3 
12/000 ريال اجاره       مادة 4 
30/000 ريال خريد خدمات     مادة 5 
50/000 ريال سوخت و روشنايي و آب بها    مادة 6 
90/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني    مادة 7 
20/000 ريال مواد و لوازم مصرف نشدني    مادة 13 
15/000 ريال پرداخت هاي انتقالي به كاركنان   مادة 19 
20/000 ريال ديون و تعهدات     مادة 20 

برنامه خدمات اداري - منطقه دو
70/000 ريال حقوق و دستمزد     مادة 1 
50/000 ريال مزايا      مادة 2  
26/000 ريال ارتباطات      مادة 3  
13/000 ريال اجاره محل     مادة 4 
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40/000 ريال خريد خدمات     مادة 5 
60/000 ريال سوخت و روشنايي و آب بها    مادة 6 
90/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني     مادة 7 
22/000 ريال مواد و لوازم مصرف نشدني    مادة 13 
15/000 ريال پرداخت هاي انتقالي به كاركنان   مادة 19 
20/000 ريال ديون و تعهدات     مادة 20 

برنامة رفت و روب - منطقه يك
44/000 ريال حقوق و دستمزد     مادة 1  
25/000 ريال مزايا      مادة 2  
14/000 ريال خريد خدمات     مادة 5 
50/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني    مادة 7 

برنامة احداث و توسعة معابر- منطقه يك
44/000 ريال مطالعه براي ايجاد ساختمان    مادة 9  

100/000 ريال خريد زمين     مادة 10  
140/000 ريال خريد ماشين آالت و تجهيزات عمده   مادة 12  

برنامة رفت و روب - منطقه دو
48/000 ريال حقوق و دستمزد     مادة 1  
26/000 ريال مزايا      مادة 2  
16/000 ريال خريد خدمات     مادة 5 
52/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني    مادة 7 

برنامة آسفالت  -  منطقه دو
48/000 ريال خريد خدمات     مادة 5 

152/000 ريال خريد ماشين آالت و تجهيزات   مادة 12 
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عمليات مالي شهرداري مذكور در يكماهة فروردين 1366 به قرار زير است:
66/1/6- واريز به حس��اب جاري 683 )غيرقابل برداش��ت( بانك ملي – بابت عوارض عمومي س��هم شهرداري به وسيلة وزارت 

كشور
635/000 ريال - عوارض جايگزين دروازه اي        
65/000 ريال - عوارض متفرقه         

66/1/7- واريز به حساب جاري 684 )غيرقابل برداشت( بانك ملي - بابت عوارض توأم ماليات وصولي در محل
174/000 ريال - سهم شهرداري از ماليات بر درآمد       
26/000 ريال - عوارض قند و شكر انحصاري       

66/1/8- واريز به حساب جاري 687 )غيرقابل برداشت( بانك ملي بابت عوارض پروانه ها كسب و فروش و تفريحات:
456/000 ريال - عوارض سينما و نمايش        
744/000 ريال - عوارض پروانه هاي ساختماني       
800/000 ريال - عوارض آگهي ها         

66/1/9- انتقال درآمدهاي وصولي، از حساب هاي غيرقابل برداشت 683 و 684 و 687 به حساب جاري تمركز درآمد عمومي بانك 
2/900/000 ريال ملي ايران          
1/217/000 ريال 66/1/10- برداشت از حساب بانكي درآمد عمومي به عنوان تنخواه گردان حسابداري   

66/1/11- وص��ول اعالمي��ة بانكي مبني بر واريز مبلغ تنخواه گردان حس��ابداري به حس��اب بانك ملي اي��ران جاري هزينه هاي 
1/217/000 ريال عمومي           

66/1/14- پرداخت تنخواه گردان به مناطق دوگانه از محل تنخواه گردان حسابداري:
200/000 ريال - تنخواه گردان منطقه يك از حساب بانكي هزينه عمومي     
200/000 ريال - تنخواه گردان منطقه دو از حساب بانكي هزينه عمومي     

66/1/15- پرداخت به آقاي نويد كارپرداز شهرداري بابت تنخواه گردان پرداخت از حساب جاري هزينه عمومي بانك ملي ايران 
200/000 ريال            

66/1/16- پرداخت بهاي برق مصرفي شهرداري از حساب بانكي هزينه عمومي و از محل هزينة برنامة اداري سازمان مركزي 
1/200 ريال  

66/1/17- پرداخت بهاي آب مصرفي شهرداري از حساب بانكي هزينة عمومي و از محل هزينة برنامة اداري سازمان مركزي  
800 ريال            

 66/1/19- وصول 8 فقره اسناد هزينه هاي انجام شده از مناطق يك و دو به شرح زير:
3/000 ريال - بابت مادة 3: ارتباطات – برنامه اداري – منطقه يك شهرداري    
5/000 ريال - بابت مادة 4: اجارة محل – برنامه اداري- منطقه يك شهرداري    
2/500 ريال - بابت مادة 5: خريد خدمات- برنامه اداري- منطقه يك شهرداري    

800 ريال - بابت مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني – برنامه رفت و روب منطقه يك شهرداري  
***
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3/500 ريال - بابت مادة 3: ارتباطات – برنامه اداري – منطقه دو شهرداري    
2/000 ريال - بابت مادة 7: خريد مواد و لوازم مصرف شدني – برنامة رفت و روب- منطقه دو شهرداري 
4/200 ريال - بابت مادة 5: خريد خدمات- برنامة رفت و روب – منطقه دو شهرداري   
1/800 ريال - بابت مادة 6: سوخت و روشنايي- برنامة خدمات اداري- منطقه دو شهرداري   

***
اسناد فوق پس از رسيدگي به حساب هزينه هاي قطعي شده منظور و وجه آن طي دو فقره چك از محل موجودي حساب بانكي 

هزينه ها در وجه منطقه يك 11/300 ريال و در وجه منطقه دو 11/500 ريال با تنظيم سند و صدور چك پرداخت گرديد.
66/1/20- وصول چهار فقره اسناد هزينه از آقاي نويد كارپرداز شهرداري مركزي به شرح زير:

500 ريال - بابت مادة 6: سوخت و روشنايي – برنامه خدمات اداري- شهرداري مركز   
2/500 ريال - بابت مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني – برنامة خدمات اداري- شهرداري مركز  
1/500 ريال - بابت مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني – برنامة خدمات اداري – شهرداري مركز  
3/000 ريال - بابت مادة 5: خريد خدمت – برنامة خدمات اداري – شهرداري مركز   

اس��ناد فوق پس از رس��يدگي به حساب هزينه هاي قطعي شده منظور و نسبت به رد تنخواه گردان از محل حساب بانكي هزينه 
عمومي طي يك فقره چك با تنظيم سند به مبلغ 7/500 ريال پرداخت گرديد.

66/1/21- واريز به حس��اب 688 )غيرقابل برداش��ت( بانك ملي ايران بابت درآمدهاي حاصل از فروش و اموال و خدمات وصولي 
در مقابل خدمات به شرح زير:

140/000 ريال فروش زباله  
55/000 ريال حق آسفالت  

66/1/24- مناطق و سازمان مركزي شهرداري ليست حقوق و مزايا كاركنان خود را به شرح زير ارائه داده اند.
1- سازمان مركزي شهرداري

39/000 ريال - بابت مادة 1: حقوق و دستمزد – برنامة اداري - سازمان مركزي    
15/800 ريال - بابت مادة 2: مزايا – برنامة خدمات اداري – سازمان مركزي    

2- منطقه يك شهرداري
40/000 ريال - بابت مادة 1: حقوق و دستمزد- برنامة اداري – منطقه يك     
17/500 ريال - بابت مادة 2: مزايا- برنامة اداري- منطقه يك      
35/000 ريال - بابت مادة 1: حقوق و دستمزد برنامة رفت و روب منطقه يك    
25/000 ريال - بابت مادة 2: مزايا- برنامة رفت و روب – منطقه يك     

3- منطقه دو شهرداري
40/000 ريال - بابت مادة 1: حقوق و دستمزد – برنامة اداري – منطقه دو     
17/500 ريال - بابت مادة 2: مزايا – برنامة اداري – منطقه دو       
34/000 ريال - بابت مادة 1: حقوق و دستمزد – برنامة رفت و روب- منطقه دو     
24/000 ريال - بابت مادة 2: مزايا – برنامة رفت و رو – منطقه دو      

279اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



پس از كس��ر كس��ور بازنشستگي به مبلغ 87/300 ريال و ماليات مكس��وره به مبلغ 852/000 ريال، خالص حقوق و دستمزد و 
مزاياي كاركنان و كارگران سازمان مركزي و مناطق يك و دو طي چكي به مبلغ 115/500 ريال براي انتقال به حساب كاركنان 

مزبور در وجه بانك ملي، بانك عامل پرداخت گرديد.
66/1/26- پرداخت به آقاي قدس، ش��هردار منطقه يك، بابت پيش پرداخت هزينة س��فر و فوق العاده مأموريت جهت ش��ركت در 

15/000 ريال سمينار وزارت كشور         
66/1/27- احتس��اب حقوق و مزايا كاركنان شهرداري مركزي و مناطق دوگانه بر اساس ليست هاي واصله و گواهي شده از طرف 

بانك عامل و منظور نمودن آن به حساب هزينه هاي قطعي شدة شهرداري
66/1/28- به علت تغيير شغل آقاي نويد، كارپرداز شهرداري مركز، حساب تنخواه گردان، او با احتساب مبلغ 9/100 ريال هزينه هاي 

انجام شده، به شرح زير تسويه و بقيه نقداً به حساب بانك هزينة عمومي واريز گرديد. 
2/300 ريال - بابت مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني – برنامة اداري – سازمان مركزي   
2/000 ريال - بابت مادة 5: خريد خدمات – برنامة اداري – سازمان مركزي    
2/500 ريال - بابت مادة 6: سوخت و روشنايي – برنامة اداري – سازمان مركزي    
2/300 ريال - بابت مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني – برنامة اداري – سازمان مركزي   

66/1/31- از چهار نفر ش��ركت كنندگان در مناقصه مبلغ 420/000 ريال س��پرده شركت در مناقصه دريافت و به شرح زير حساب 
جاري سپرده دريافتي واريز گرديد:

105/000 ريال مبلغ   - آقاي ايثاري، مديرعامل شركت ايثار       
10/500 ريال مبلغ  - آقاي ثابتي، مديرعامل شركت ثابت      
10/500 ريال مبلغ   - آقاي عاقبت رفعت، مديرعامل شركت رفعت     
10/500 ريال مبلغ   - آقاي توسلي، مديرعامل شركت توسل     

66/1/31- براي كلية هزينه هاي انجام ش��ده از محل تنخواه گردان حسابداري بر اساس حواله هاي صادره درخواست وجه از خزانة 
شهرداري گرديد و طبق اعالمية بانكي واصله از بانك ملي ايران مبلغ 392/200 ريال از حساب درآمد عمومي به حساب 

بانك هزينه هاي عمومي انتقال داده شده است.
الف( برگ درخواست وجه از خزانه داري شهرداري – سازمان مركزي

برنامة خدمات اداريشرح موادمواد

مادة 1
مادة 2
مادة 5
مادة 6
مادة 7
مادة 13

حقوق و دستمزد
مزايا

خريد خدمات
سوخت و روشنايي و آب بها
مواد و لوازم مصرف شدني
مواد و لوازم مصرف نشدني

39/000 ريال
15/800 ريال
5/000 ريال
5/000 ريال
4/800 ريال
3/800 ريال

73/400 ريالجمع
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ب( برگ درخواست وجه از خزانه داري شهرداري – منطقه يك

جمع كلبرنامة رفت و روببرنامة خدمات اداريشرح موادمواد

مادة 1
مادة 2
مادة 3
مادة 4
مادة 5
مادة 7

حقوق و دستمزد
مزايا

ارتباطات
اجاره

خريد خدمات
مواد و لوازم مصرف شدني

40/000
17/500
3/000
5/000
2/500

-

35/000
25/000

-
-
-

800

75/000
42/500
3/000
5/000
2/500
800

68/00060/800128/800جمع

ج( برگ درخواست وجه از خزانه داري شهرداري – منطقه دو

جمع كلبرنامة رفت و روببرنامة خدمات اداريشرح موادمواد

مادة 1
مادة 2
مادة 3
مادة 5
مادة 7
مادة 6

حقوق و دستمزد
مزايا

ارتباطات
خريد خدمات

مواد و لوازم مصرف شدني
سوخت و روشنايي

40/000
17/500
3/500

-
-

1/800

34/000
24/000

-
4/200
2/000

-

74/000
41/500
3/500
4/200
2/000
1/800

62/80064/200127/000جمع

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر كل و معين

2- استخراج تراز عمليات )آزمايشي( چهارستوني از تاريخ 1366/1/31
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دفتر روزنامه

اقالم كلاقالم جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب اعتبار برنامة اداري - سازمان مركزي1/1/6.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 13: خريد مواد و لوازم مصرف نشدني
مادة 19: پرداخت هاي انتقالي به كاركنان

مادة 20: ديون و تعهدات
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

120/000
80/000
50/000
24/000
60/000
90/000
150/000
30/000
40/000
44/000

688/000

حساب اعتبار برنامة اداري - منطقه يك2/1/6.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره محل
مادة 5: خريد خدمات

مادة 6: سوخت و روشنايي آب بهاء
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني
مادة 19: پرداخت هاي انتقالي به كاركنان

مادة 20: ديون و تعهدات

60/000
40/000
25/000
12/000
30/000
50/000
90/000
20/000
15/000
20/000

362/000
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حساب اعتبار برنامة اداري - منطقه دو3/1/6.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره محل
مادة 5: خريد خدمات

مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني
مادة 19: پرداخت هاي انتقالي به كاركنان

مادة 20: ديون و تعهدات

70/000
50/000
26/000
13/000
40/000
60/000
90/000
22/000
15/000
20/000

406/000

حساب اعتبار برنامة رفت و روب - منطقه يك4/1/6.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
مادة 5: خريد خدمات

مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

44/000
35/000
14/000
50/000

143/000

حساب اعتبار برنامة احداث و توسعة معابر - منطقه يك5/1/6.
مادة 9: مطالعه براي ايجاد ساختمان

مادة 10: خريد خدمات
مادة 13: خريد ماشين آالت

44/000
100/000
140/000

284/000

حساب اعتبار برنامة رفت و روب - منطقه دو6/1/6.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
مادة 5: خريد خدمات

مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

48/000
26/000
16/000
52/000

142/000

حساب اعتبار برنامة آسفالت - منطقه دو7/1/6.
مادة 5: خريد خدمات

مادة 13: خريد ماشين آالت
48/000
152/000

200/000

حساب بودجة مصوب8/1/6.
2/225/000هزينه هاي بودجه شده 

2/225/000
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حساب بانك ها9/1/6.
700/000جاري 683

700/000

حساب عوارض عمومي شهرداري به وسيلة وزارت كشور10/1/6.
- عوارض جايگزين دروازة مالي
- عوارض متفرقه

635/000
65/000

700/000

حساب بانك ها111/7.
200/000جاري 684

200/000

حساب درآمد توأم با ماليات121/7.
- سهم شهرداري از ماليات بر درآمد
- عوارض قند و شكر انحصاري

174/000
26/000

200/000

حساب بانك ها131/8.
2/000/000جاري 687

2/000/000

حساب عوارض پروانه ها كسب و فروش و تفريحات141/8.
- عوارض سينما و نمايش
- عوارض پروانه هاي ساختماني
- عوارض آگهي

456/000
744/000
800/000

2/000/000

حساب بانك ها15/1/9.
2/900/000حساب جاري تمركز درآمدهاي عمومي )خزانه(

2/900/000

حساب بانك ها16/1/9.
حساب جاري غيرقابل برداشت 683
حساب جاري غيرقابل برداشت 684
حساب جاري غيرقابل برداشت 687

700/000
200/000

2/000/000

2/900/000

حساب اعتبار تخصيصي17/1/10.
1/217/000بابت تخصيص اعتبار تنخواه

1/217/000

حساب بانك ها18/1/10.
1/217/000جاري تمركز درآمدها )خزانه شهرداري(

1/217/000

حساب بانك ها19/1/11.
1/217/000جاري هزينه عمومي

1/217/000

حساب تنخواه گردان حسابداري20/1/11.
1/217/000بابت تنخواه

1/217/000
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حساب تنخواه گردان پرداخت مناطق21/1/14.
تنخواه منطقه يك
تنخواه منطقه دو

200/000
200/000

400/000

حساب بانك ها22/1/14.
400/000جاري هزينه هاي عمومي

400/000

حساب تنخواه گردان پرداخت23/1/15.
200/000آقاي نويد

200/000

حساب بانك ها24/1/15.
200/000جاري هزينه هاي عمومي

200/000

حساب هزينة برنامة اداري - شهرداري مركز25/1/16.
1/200مادة 6: سوخت و روشنايي

1/200

حساب بانك ها26/1/16.
1/200جاري هزينه هاي عمومي

1/200

حساب هزينه برنامة اداري - شهرداري مركز27/1/17.
800مادة 6: سوخت و روشنايي

800

حساب بانك ها28/1/17.
800جاري هزينه هاي عمومي

800

حساب هزينة برنامة اداري - منطقه يك29/1/19.
مادة 3: ارتباطات

مادة 4: اجاره
مادة 5: خريد خدمات

3/000
5/000
2/500

10/500

حساب هزينة برنامة رفت و روب  - منطقه يك30/1/19.
800مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

800

حساب بانك ها31/1/19.
11/300جاري هزينه هاي عمومي

11/300

حساب هزينة برنامة اداري  - منطقه دو32/1/19.
مادة 3: ارتباطات

مادة 6: سوخت و روشنايي
3/500
1/800

5/300

حساب هزينة برنامة رفت و روب - منطقه دو33/1/19.
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

مادة 5: خريد خدمات
2/000
4/200

6/200
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حساب بانك ها34/1/19.
11/500جاري هزينه هاي عمومي

11/500

حساب هزينة برنامة خدمات اداري  - سازمان مركزي35/1/20.
مادة 6: سوخت و روشنايي

مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني
مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني

مادة 5: خريد خدمات

500
2500
1500
3000

7/500

حساب بانك ها36/1/20.
7/500جاري هزينه هاي عمومي

7/500

حساب بانك ها37/1/21.
195/000جاري 688

195/000

حساب درآمد فروش و اموال و خدمات وصولي38/1/21.
فروش زباله
حق آسفالت

140/000
55/000

195/000

حساب موقت بانكي39/1/24.
115/500بابت حقوق كاركنان

115/500

حساب بانك ها40/1/24.
115/500جاري هزينه هاي عمومي

115/500

حساب پيش پرداخت ها41/1/26.
15/000آقاي قدس

15/000

حساب بانك ها42/1/26.
15/000جاري هزينه هاي عمومي

15/000

حساب هزينة برنامة اداري  - سازمان مركزي43/1/27.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
39/000
15/800

54/800

حساب هزينة برنامة اداري  - منطقه يك44/1/27.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
40/000
17/500

57/500

حساب هزينة برنامة اداري  - منطقه دو45/1/27.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
40/000
17/500

57/500
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حساب هزينة برنامة رفت و روب  - منطقه يك46/1/27.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
35/000
25/000

60/000

حساب هزينة برنامة رفت و روب  -  منطقه دو47/1/27.
مادة 1: حقوق و دستمزد

مادة 2: مزايا
34/000
24/000

58/000

حساب موقت بانكي48/1/27.
115/500بابت حقوق كاركنان

115/500

حساب مكسورات قانوني49/1/27.
ماليات
بازنشستگي

87/300
85/000

172/300

حساب هزينة برنامة اداري  -  سازمان مركزي50/1/28.
مادة 5: خريد خدمات

مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني

2/000
2/500
2/300
2/300

9/100

حساب بانك ها51/1/28.
190/900جاري هزينه هاي عمومي

190/900

حساب تنخواه گردان پرداخت52/1/28.
200/000آقاي نويد كارپرداز

200/000

حساب بانك سپرده53/1/31.
420/500جاري قابل برداشت

420/000

حساب سپردة اشخاص54/1/31.
شركت ايثاري
شركت ثابتي
شركت عاقبت رفعت
شركت توسلي

10/500
10/500
10/500
10/500

420/000

حساب اعتبار تخصيصي55/1/31.
329/200بابت تخصيص اعتبار

329/200

حساب بانك هاي56/1/31.
329/200جاري تمركز درآمد عمومي )خزانه(

329/200
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حساب بانك ها57/1/31.
329/200جاري هزينه هاي عمومي

329/200

حساب اعتبار برنامة اداري  -  سازمان مركزي58/1/31.
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا
مادة 5: خريد خدمات
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 7: مواد لوازم مصرف شدني
مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني

39/000
15/800
5/000
5/000
4/800
3/800

73/400

حساب اعتبار برنامة اداري  -  منطقه يك59/1/31.
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا
مادة 3: ارتباطات
مادة 4: اجارة محل
مادة 5: خريد خدمات

40/000
17/500
3/000
5/000
2/500

68/000

حساب اعتبار برنامة رفت و روب  - منطقه يك60.
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

35/000
25/000

800

60/800

حساب اعتبار برنامة اداري  - منطقه دو61/1/31.
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا
مادة 3: ارتباطات
مادة 6: سوخت و روشنايي

40/000
17/500
3/500
1/800

62/800

حساب اعتبار برنامة رفت و روب - منطقه دو62/1/31.
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا
مادة 5: خريد خدمات
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

34/000
24/000
4/200
2/000

64/200
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دفتر كل
حساب بودجة مصوب

2/225/000)1(

حساب اعتبار برنامة اداري – سازمان مركزي

73/400)22( 688/000)1(

حساب اعتبار برنامة اداري – منطقه دو

62/800  )22( 406/000  )1(

حساب اعتبار برنامة اداري – منطقه يك 

68/000 )22( 362/000)1(

حساب اعتبار برنامة توسعة معابر – منطقه يك

284/000 )1(

حساب اعتبار برنامة رفت و روب – منطقه يك

60/800 )22( 143/000 )1(
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  حساب درآمد فروش و اموال و خدمات وصولی          گردان پرداخت مناطق حساب تنخواه
)8(  000/400                  )15(  000/195  

  
  
  

  حساب موقت بانکی           سازمان مرکزي-گردان پرداخت  حساب تنخواه
)9(  000/200  )19(  000/200      )16(  500/115  )18(  500/115  

  
  
  

  ها پرداخت حساب پیش           سازمان مرکزي- اداري ۀ برنامۀحساب هزین
)10(  200/1              )17(  000/15  
)11(  800  
)14(  500/7                
  حساب مکسورات قانونی                800/54  )18(
)19(  100/9                    )18(  300/172  

  
  

  حساب بانک سپرده           منطقه یک– اداري ۀ برنامحساب هزینۀ
)12(  500/10              )20(  000/420  
)18(  500/57  

  
  

   اشخاصةحساب سپرد           منطقه یک– رفت و روب ۀ برنامۀحساب هزین
)12(  800                    )20(  000/420  
)18(  000/60  
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شهرداري نورآباد
تراز آزمايشي

در تاريخ 1/31/××13

يف
ماندهگردش عملياتعنوان حساب هارد

بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار
-688/00073/400614/600اعتبار برنامة اداري – سازمان مركزي1.
-362/00068/000294/000اعتبار برنامة اداري – منطقه يك2.
-406/00062/800343/200اعتبار برنامة اداري – منطقه دو3.
-143/00060/80082/200اعتبار برنامة رفت و روب – منطقه يك4.
-284/000-284/000اعتبار برنامة توسعة معابر – منطقه يك5.
-142/00064/20077/800اعتبار برنامة رفت و روب - منطقه دو6.
-200/000-200/000اعتبار برنامة آسفالت – منطقه دو7.
2/225/000-2/225/000-بودجة مصوب8.
-7/732/1005/209/0002/523/100بانك ها9.
700/000-700/000-درآمد عمومي سهم شهرداري دريافتني از وزارت كشور10.
200/000-200/000-درآمد توأم با ماليات11.
2/000/000-2/000/000-عوارض پروانة كسب فروش و تفريحات12.
195/000195/000-درآمد فروش و اموال خدمات وصولي13.
-1/546/200-1/546/200اعتبار تخصيصي14.
1/217/000-1/217/000-تنخواه گردان حسابداري15.
-400/000-400/000تنخواه گردان مناطق16.
--200/000200/000تنخواه گردان پرداخت - سازمان مركزي17.
-73/400-73/400هزينة برنامة اداري – سازمان مركزي18.
-68/000-68/000هزينة برنامة اداري – منطقه يك19.
-62/800-62/800هزينة برنامة اداري – منطقه دو20.
-60/800-60/800هزينة برنامة رفت و روب – منطقه يك21.
-64/200-64/200هزينة برنامة رفت و روب – منطقه دو22.
--115/500115/500حساب موقت بانكي23.
-15/000-15/000پيش پرداخت ها24.
172/300-172/300-مكسورات قانوني25.
-420/000-420/000حساب بانك سپرده ها26.
420/000-420/000حساب سپردة اشخاص27.

12/983/00012/983/0007/129/3007/129/300موازنه

حسابداري مناطق به روش مستقل )غيرمتمركز(
در صورتي كه حجم عمليات مالي در مناطق مختلف شهرداري در سطح گسترده اي مطرح و حدود وظايف قانوني و مسؤوليت 
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رؤس��اي مناطق در حد يك ش��هرداري مستقل باشد، الزم است امور مالي مناطق شهرداري نيز به روش حسابداري مستقل عمل 
نمايد. 

در اين حالت، ارتباط مالي منطقه با ادارة مركزي ش��هرداري كه به صورت س��تادي عمل مي كند، با دو حس��اب رابط برقرار 
مي گردد و كلية فعاليت هاي انتفاعي و اعتباري ادارة مركزي و مناطق از طريق اين دو حساب انجام خواهد شد.

حس��اب رابط در دفتر كل ادارة مركزي ش��هرداري »حساب جاري منطقة ...« و در دفتر كل شهرداري منطقه »حساب جاري 
مركز« ناميده مي شود.

در اي��ن حالت هريك از مناطق ش��هرداري بودجة مس��تقلي دارند كه در ابتداي هر س��ال مالي و پ��س از تصويب به منطقة 
مربوطه ابالغ و بالفاصله پس از ابالغ بودجه به موجب درخواست شهردار منطقه و تصويب خزانه داري سازمان مركزي )شهردار( 
تنخواه گردان حس��ابداري معادل كلية مواد تا ميزان پرداخت هاي س��ه ماه با توجه به پرداخت هاي س��ال قبل كه ميزان آن از سه 

دوازدهم كل اعتبار مصوب تجاوز نمي كند، جهت اجراي بودجه در اختيار منطقه قرار داده مي شود.
بدين ترتيب، هر س��ه ماه يكبار )يا در صورت ضرورت قبل از س��ه ماه( تقاضاي رد تنخواه بر اس��اس حواله هاي پرداختي يا 

پرداختني از طرف شهرداري هاي مناطق به عنوان شهردار مركزي )خزانه دار( به عمل مي آيد.1
تقاضاهاي رسيده با توجه به اعتبارات مصوب مورد رسيدگي قرار گرفته و نسبت به تأمين و حوالة وجوه درخواستي و بر اساس 

ضوابط مربوطه اقدام مي گردد.
معادل هزينه هاي انجام ش��ده كه قباًل به وس��يلة حسابداري مناطق به حس��اب هزينه هاي قطعي منظور شده است، پس از رد 
تنخواه گردان حس��اب اعتبارات برنامة مربوطه در دفتر كل و دفاتر معين بس��تانكار و در مقابل حس��اب بانكي هزينه هاي عمومي 

بدهكار مي گردد تا ماندة اعتبارات در دفاتر همواره مشخص گردد.
درآمد حاصلة هر منطقه به وس��يله همان منطقه مي بايس��ت وصول و به حساب بانكي غيرقابل برداشت )حساب بانكي بدون 
دس��ته چك( كه به همين منظور به وس��يلة مناطق در يك بانك افتتاح مي گردد واريز شود. وجوه واريزي بدون هيچگونه دخل و 
تصرفي بايد مس��تقيمًا به حساب قابل برداشت تمركز درآمدهاي عمومي )خزانه شهرداري( در شهرداري مركزي حواله و متمركز 

گردد.
به موجب مادة 37 آيين نامة مالي شهرداري ها مصوب تيرماه 1346، استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن 
آنها به حس��اب قطعي درآمد به هر عنوان )علي الحس��اب يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري( ممنوع اس��ت؛ لذا ضمن 
رعايت مواد 37 آيين نامة مالي ش��هرداري ها ميزان كفايت مناطق از لحاظ كس��ب منابع درآمد براي ش��هرداري و ميزان درآمد 
وصولي براي هر منطقه در مقايسه با هزينه هاي انجام شده در دفاتر و صورتحساب و گزارش هاي مالي منعكس و قابل تجزيه و 

تحليل مي شود.
در پايان هر ماه تراز عمليات )تراز آزمايشي( هر منطقه تهيه و با ضمايم مربوطه جهت رسيدگي و تنظيم تراز عمليات تلفيقي 

به سازمان مركزي ارسال خواهد شد.
س��ازمان مركز ضمن تهية تراز عمليات تلفيقي نتيجة بررس��ي خود را كتبًا به اطالع مناطق خواهد رس��اند و در صورت وجود 
نارسايي و عدم رعايت اصول حسابداري شهرداري ها و سيستم تدوين شده نظر ارشادي خود را در هر مورد اعالم و پيگيري الزم 

را تا حصول نتيجه معمول خواهد داشت.

1- شهرداري ها به موجب قانون داراي دو ذيحساب مي باشند كه در اين رابطه خزانه داري شهرداري به عهده شهردار خواهد بود و ذيحساب دوم نماينده خزانه شهرداري است. 
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گردش عمليات امور مالي در رابطه با حس��ابداري مناطق و ثبت عمليات در دفتر مالي به روش حس��ابداري مستقل به ترتيب 
زير است:

حسابداري بودجه در مناطق شهرداري
بخشنامة تهيه و تنظيم بودجه به انضمام دستورالعمل و فرم هاي مربوطه در قالب اهداف و خط مشي هاي از قبل پيش  بيني شدة 
شهرداري به همان ترتيب كه از جانب شهردار تعيين و مشخص شده است به وسيلة دفتر مركزي بودجة شهرداري مركز به كلية 
مناطق ش��هرداري ابالغ مي گردد و مناطق شهرداري به محض وصول بخشنامه بر اساس مقررات و ضوابط تعيين شده در مهلت 
مقرر بودجة پيشنهادي خود را به طور جداگانه تهيه و جهت بررسي و تبادل نظر با كارشناسان بودجه دفتر مذكور ارسال خواهند 

داشت.
دفتر بودجة سازمان مركزي شهرداري پس از جرح و تعديل الزم، بودجه هاي واصله را تلفيق و بودجة تلفيقي جهت تصويب 
ب��ه مقام تصويب كننده در قانون تقديم مي گردد. بودج��ة تصويبي پس از مبادلة موافقت نامة فعاليت ها و طرح ها به منظور اجرا به 
واحدهاي ذيربط ابالغ خواهد ش��د. ثبت عمليات مالي بودجة ابالغي در دفاتر مناطق به ترتيبي خواهد بود كه ابتدا حس��اب اعتبار 

هريك از برنامه ها در دفتر كل بدهكار و در مقابل حساب اعتبارات )بودجه( مصوب به شرح زير بستانكار مي گردد.1 
××× حساب اعتبار برنامة الف     

××× مادة 1: حقوق و دستمزد   
××× مادة 2: مزايا    
××× مادة 3: ارتباطات   

××× حساب بودجة مصوب     
××× هزينه هاي بودجه شده    

حسابداري تنخواه گردان حسابداري مناطق
پس از ثبت بودجة ابالغ شده در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر كل و مبادله موافقت نامة فعاليت ها و طرح ها، فرم 
تقاضاي برقراري تنخواه گردان حسابداري از طرف شهردار منطقه به عنوان خزانه دار شهرداري )شهردار( به منظور اجراي بودجة 

ابالغي تنظيم و تسليم مي گردد.
تقاضاهاي واصله از مناطق با توجه به اعتبارات كلية مواد تا ميزان پرداخت هاي س��ه ماه با توجه به پرداخت هاي س��ال قبل 
كه از س��ه دوازدهم اعتبارات تصويبي هر منطقه تجاوز نخواهد كرد، بررس��ي و با توجه به امكانات مالي در وجه حس��اب بانكي 

هزينه هاي عمومي مناطق حواله مي گردد.
در اين رابطه حس��ابداري ادارة مركزي )خزانه( بابت وجوه حواله ش��ده حساب بانكي درآمد عمومي )حساب تمركز درآمدهاي 
خزانه ش��هرداري( را بس��تانكار و حساب جاري منطقة )حس��اب رابط( مربوطه را بدهكار و اعالمنامة خزانه را مبني بر ارسال وجه 

براي اعمال حساب به منطقه ابالغ مي كند

1- بودجه در سطوح مختلف، وظيفه، برنامه، فعاليت، طرح و پروژه ها در قالب هر طرح قابل كنترل مي باشد. 
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ثبت عمليات حسابداري در سازمان مركزي )خزانه( به شرح زير است:
××× حساب جاري منطقة ...     

××× بابت حوالة وجه تنخواه   

××× حساب بانك ها      
××× جاري تمركز درآمد )خزانه(   

امور مالي منطقه پس از وصول اعالمية بانكي و اعالمنامة خزانة شهرداري مبني بر انتقال وجه تنخواه گردان به حساب بانكي 
منطقه و ارسال وجه، معادل مبلغ حواله شده بابت »تنخواه گردان حسابداري« حساب جاري مركز )حساب رابط( را بستانكار و حساب 
اعتب��ار تخصيص��ي را بدهكار مي كند و به همين مبلغ حس��اب بانكي )جاري هزينه هاي عمومي( بدهكار و حس��اب تنخواه گردان 

حسابداري بستانكار خواهد شد.
ثبت عمليات حسابداري در مناطق به شرح زير است:

الف- ثبت اول
××× حساب اعتبار تخصيصي     

××× بابت تنخواه  حسابداري    

××× حساب جاري مركز      
××× بابت اعالمنامة خزانه شهرداري  

ب- ثبت دوم
××× حساب بانك ها      

××× حساب هزينه هاي عمومي   

××× حساب تنخواه گردان حسابداري    
××× بابت تنخواه    

حسابداري تنخواه گردان پرداخت در مناطق شهرداري
مراحل هزينه شامل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل، حوالة درخواست وجه از خزانه شهرداري و باالخره پرداخت، طبق 
اختيارات تفويض شده از وظايف شهردار منطقه و مدير امور مالي است؛ لذا بنا به پيشنهاد امور مالي و تصويب شهردار منطقه و براي 
تسهيل انجام امور محوله وجوهي از محل تنخواه گردان حسابداري براي انجام پاره اي هزينه هاي جزئي در اختيار ادارة تداركات يا 
كارپردازي و يا نواحي از محل تنخواه گردان حسابداري قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوطه انجام مي شود، اسناد هزينه 
تحويل و مجددا وجه دريافت دارند. كلية مطالبي كه در مورد تنخواه گردان پرداخت قباًل به تفصيل و با ذكر مثال در فصول گذشته 
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بيان شده است، در اين فصل از كتاب نيز صادق است و نيازي به توضيح مجدد نمي باشد.

حسابداري درآمدهاي مناطق شهرداري
همان طور كه گفته شد، در صورتي كه مناطق شهرداري داراي حسابداري مستقل )غيرتمركز( باشند، درآمد هر منطقه نيز بايد 
رأسًا به وسيلة همان منطقه وصول و به حساب هاي بانكي غيرقابل برداشت )حساب بدون دسته چك( كه براي هريك از عناوين 
درآمد افتتاح ش��ده اس��ت، واريز گردد تا ضمن رعايت مفاد مادة 38 آيين نامة مالي شهرداري ها ميزان فعاليت هر منطقه در رابطه با 

كسب درآمدهاي پيش بيني شده مشخص شود.
بدين ترتيب، درآمدهاي وصولي بر اس��اس اعالمية بانكي به حس��اب غيرقابل برداش��ت بدهكار و حساب درآمد تحقق يافته در 

همين رابطه بستانكار مي گردد.
س��پس بر اس��اس دس��تورالعملي كه در اين خصوص صادر و به كلية مناطق ابالغ خواهد ش��د، موجودي حساب هاي غيرقابل 
برداشت بنا به تقاضاي شهرداري و به وسيلة بانك عامل به حساب تمركز درآمد عمومي و يا اختصاصي سازمان مركزي )خزانه داري 
ش��هرداري( انتقال داده مي ش��ود كه با اين اقدام حساب جاري مركز )حساب رابط( در دفاتر منطقه بدهكار و حساب بانكي غيرقابل 

برداشت بستانكار مي گردد.
امور مالي سازمان مركزي )خزانه داري شهرداري( به محض دريافت اعالمية بانكي مبني بر انتقال وجه به حساب تمركز درآمد 
عمومي يا اختصاصي )خزانه ش��هرداري(، حس��اب جاري منطقه )حساب رابط( را بس��تانكار و حساب بانكي تمركز درآمد را بدهكار 

مي كند.
- ثب��ت عملي��ات مربوط به وصول درآم��د در مناطق و انتقال آن به حس��اب بانكي درآمدهاي عمومي )خزانه ش��هرداري( يا 

اختصاصي در سازمان مركزي به صورت زير است:
الف- ثبت عمليات مربوط به حسابداري در دفاتر مناطق:

××× 1- حساب بانك ها     
××× جاري غيرقابل برداشت     

××× حساب درآمد توأم با ماليات        
××× عوارض قند و شكر     

××× 2-حساب جاري مركز     
××× بابت حوالة وجه درآمد    

××× حساب بانك ها         
××× جاري غيرقابل برداشت    
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ب- ثبت عمليات حسابداري مربوط به حسابداري در سازمان مركزي )خزانه داري شهرداري(
××× 1- حساب بانك ها     

××× جاري تمركز درآمدهاي عمومي   

××× حساب جاري منطقة ...      
××× بابت حوالة وجه درآمد  

حسابداري درخواست وجه از خزانه داري كل شهرداري بابت حوالة پرداختي يا پرداختني
مناطق شهرداري پس از طي مراحل انجام هزينه شامل برآورد قيمت، تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل، كليه هزينه هاي 
انجام شده را بر اساس حواله هاي صادره از محل تنخواه گردان حسابداري پرداخت و به حساب هزينه هاي قطعي شده منظور كرده، 
سپس فرم مربوط به درخواست وجه را مطابق آنچه قباًل به آن اشاره شد در حدود احتياج تكميل و براي انتقال وجوه درخواست شده 

به شهرداري مركز )خزانه شهرداري( ارسال مي كنند.
در صورتي كه از محل اعتبارات يك ماده و يا يك برنامه چند حواله وجود داشته باشد، مواد و يا برنامة مربوطه سرجمع در متن 
درخواس��ت درج و صورت ريز آنها با قيد ش��ماره مسلسل حواله ها ضميمة درخواست، براي اقدام الزم به امور مالي سازمان مركزي 

)خزانه شهرداري( تسليم خواهد شد.
امور مالي سازمان مركزي پس از بررسي هاي الزم وجوه درخواستي را در حدود اعتبارات ابالغي به حساب بانك منطقه منتقل 
كرده و معادل وجه انتقال يافته حساب بانك مربوطه را بستانكار و حساب جاري منطقه )حساب رابط( را بدهكار مي كند و اعالمنامة 
خزانه ش��هرداري را جهت اطالع به منطقه مربوطه ارس��ال مي نمايد. فرم اعالمنامة خزانه در رابطه با انتقال وجه به ش��كل صفحه 

بعد است.
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اعالمنامه خزانه
شماره: ...........................          
تاريخ: .............................          

از خزانه شهرداري
به بانك ملي ايران – شعبه ...........................

موضوع: درخواست وجه از خزانه شهرداري مركز
خواهش��مند اس��ت دستور فرماييد بابت هزينه هاي مش��روحه زير كه با رعايت كامل مقررات از محل اعتبارات مربوطه تعهد و 

تسجيل شده است به حساب جاري شماره 677 بانك ملي شعبه حميديه به نام منطقه 2 شهرداري ارسال فرماييد.

جمع  كلبرنامه ببرنامه الفشرح موادمواد
5000600011000حقوق و دستمزدماده 1-
200030005000مزاياماده 2-
15005002000ارتباطاتماده 3-
4000-4000اجارهماده 4-
600020008000خريد خدماتماده 5-
300030006000سوخت و روشنايي آب بهاءماده 6-
6000400010/000مواد و لوازم مصرف شدنيماده 7-
70003/00010/000مواد و لوازم مصرف نشدنيماده 13-
22/000-22000خريد ماشين آالتماده 12-

56/50021/50078/000جمع

شهردار- )خزانه دار( ذيحساب خزانه:    حسابرس داخلي:   تنظيم كننده:  
امضاء و تاريخ امضاء و تاريخ    امضاء و تاريخ   امضاء و تاريخ  

نسخه چهارم- بايگاني نسخه سوم- خزانه   نسخه دوم – منطقه  نسخه اول – بانك  

حس��ابداري مناطق به محض دريافت اعالمنامة خزانه و اعالمية بانكي مبني بر انتقال وجه به حس��اب بانكي هزينه ها، حساب 
اعتبار تخصيصي را به اس��تناد اعالمنامه خزانه بدهكار و حس��اب جاري مركز )حساب رابط( را بستانكار نموده و معادل مبلغ انتقالي 
حس��اب بانك را به اس��تناد اعالميه بانكي بدهكار و حساب اعتبارات برنامه مربوطه را بس��تانكار مي كند تا همواره ماندة اعتبارات 

انجام نشده در دفاتر مشخص گردد.
بديهي اس��ت مجموع اعتبارات در يك س��ال هيچگاه نمي تواند و نبايد از اعتبارات مصوب بيش��تر باش��د؛ مگر با كسب مجوز 

قانوني.
- ثبت عمليات مالي مربوط به درخواست وجه از خزانة شهرداري، سازمان مركزي و مناطق به ترتيب زير مي باشد:
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الف- ثبت عمليات حسابداري در سازمان مركزي
××× 1- حساب جاري منطقة ...    

××× بابت حوالة وجه    

حساب بانك ها      ×××   
××× جاري تمركز درآمد )خزانه(    

ب- ثبت عمليات حسابداري در دفاتر منطقه:
××× 1- حساب اعتبار تخصيصي    

××× بابت اعالمنامة خزانة شهرداري  

××× حساب جاري مركز        
××× بابت وجه درخواستي    

××× 2- حساب بانك ها     
××× جاري هزينه هاي عمومي   

××× حساب اعتبار برنامة الف       
××× مادة 1: حقوق و دستمزد    
××× مادة 2: مزايا     

حساب هاي رابط و نقش آن در ارتباط با سازمان مركزي و ساير مناطق شهرداري
بايد دانست كه مناطق شهرداري جزئي از كل سازمان و تشكيالت شهرداري مي باشند و استقالل مالي آنها فقط در جهت بهبود 

مديريت و اعمال سياست هاي عدم تمركز به منظور كنترل هر چه بهتر بودجه و حسابداري است.
سيس��تم حس��ابداري و برنامه ريزي مناطق به عنوان يك مركز هزينه، بايد با سازمان مركزي و ساير مناطق يكسان، هماهنگ 
باشد و سمت و سوي آن براي رسيدن به يك هدف واحد طراحي گردد؛ در غير اين صورت شهرداري دچار آشفتگي و درهم ريختگي 

مالي اجتناب ناپذير خواهد شد.
در اين راس��تا بايد انتظار داش��ت فعاليت هاي مالي و غيرمالي ش��هرداري، در اثر تأس��يس و ايجاد مناطق و تقسيم وظايف، از 

انعطاف پذيري بيشتري برخوردار گردد.
انتقال كارمند يك منطقه به منطقة ديگر كه از وام كارمندي استفاده نموده است و بايد هر ماه اقساط آن كسر شود، همچنين 
انتقال ماش��ين آالت و يا وس��ائط نقليه و ساير دارايي ها از يك منطقه به مناطق ديگر و نيز تملك يك باب ساختمان جهت توسعة 
معابر يك منطقه و واگذاري زمين معوض به مالك و يا مالكان آن در مناطق ديگر، همه و همه بايد با سهولت بيشتر و بدون موانع 

299اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



در گردش حس��اب ها صورت پذيرد كه اين عمليات مالي با س��هولت و با استفاده از حساب هاي رابط بين مناطق و سازمان مركزي 
به سادگي امكان پذير است.

مثال: آقاي س��ليم آبادي، كارمند ش��هرداري منطقه يك ش��هرداري كرج، كه ماندة بدهي مشاراليه بابت وام كارمندي در دفتر 
شهرداري منطقه يك كرج 500/000 ريال مي باشد به شهرداري منطقة 5 كرج منتقل گرديد. چنانچه مقرر شود بدهي اين كارمند 

نيز به حساب هاي منطقه 5 انتقال داده شود،
- ثبت عمليات مربوط به انتقال بدهي كارمند يادش��ده با اس��تفاده از حساب هاي رابط، مناطق و سازمان مركزي به صورت زير 

است:
الف- ثبت عمليات حسابداري در دفاتر منطقه يك

500/000 حساب جاري مركز     
500/000 بابت انتقال بدهي   

500/000 حساب وام دريافتي       
500/000 آقاي سليم آبادي   

ب- ثبت عمليات حسابداري در دفاتر مالي سازمان مركزي
500/000 حساب جاري منطقه پنج     

500/000 انتقال بدهي آقاي سليم آبادي  

500/000 حساب جاري منطقه يك      
500/000 انتقال بدهي آقاي سليم آبادي  

ج- ثبت عمليات حسابداري در دفاتر مالي شهرداري منطقه پنج
500/000 حساب وام دريافتني     

500/000 آقاي سليم آبادي   

500/000 حساب جاري مركز       
500/000 بابت انتقال بدهي   

مثال: بنا به تقاضاي منطقه دو شهرداري تهران و موافقت شهرداري منطقه هفت و تصويب شهردار، مقرر شد يك دستگاه لودر 
به ارزش وقت 4/000/000 ريال از منطقه دو به ش��هرداري منطقه هفت ش��هرداري تهران واگذار و تحويل گردد. به فرض اينكه 

حساب مازاد تخصيص يافته كليه مناطق در دفتر سازمان مركزي ثبت و نگهداري شود.
ثبت عمليات مربوط به نقل و انتقال لودر واگذارش��ده با اس��تفاده از حس��اب هاي رابط مناطق و س��ازمان مركزي به شرح زير 
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است:
الف- ثبت عمليات حسابداري در دفاتر منطقه دو شهرداري تهران

4/000/000 حساب جاري مركز      
4/000/000 بابت انتقال يك دستگاه لودر  

4/000/000 حساب ماشين آالت        
4/000/000 لودر    

ب- ثبت عمليات حسابداري در دفاتر سازمان مركزي1 
4/000/000 حساب جاري منطقه هفت     

4/000/000 بابت انتقال لودر   

4/000/000 حساب جاري منطقه دو       
4/000/000 بابت انتقال لودر   

ج – ثبت عمليات حسابداري در دفاتر منطقه هفت
4/000/000 حساب ماشين آالت      

4/000/000 لودر     

4/000/000 حساب جاري مركز        
4/000/000 بابت واگذاري لودر   

مثال: منطقه س��ه ش��هرداري دزفول به منظور توس��عة معابر اقدام به خريد يك باب ساختمان به ارزش 52/000 ريال مي كند. 
با تصويب ش��وراي ش��هر و پيشنهاد ش��هرداري مقرر گرديد منطقة چهار يك قطعه زمين معرض به ارزش 60/000 ريال به مالك 

ساختمان تملك شده واگذار نمايد.
- ثبت عمليات مربوط به واگذاري زمين معرض با اس��تفاده از حس��اب هاي رابط مناطق يادشده و سازمان مركزي به شرح زير 

است:

1- در صورتي كه حساب مازاد تخصيص يافته بابت دارايي هاي ثابت در دفاتر مناطق نگهداري شود حساب مازاد تخصيص يافته به ترتيب در مناطق 2 و 11 بدهكار و بستانكار خواهد شد و نيازي به ثبت مورد »ب« نخواهد بود. 
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الف- ثبت عمليات حسابداري در دفاتر منطقة سه شهرداري 
52/000 حساب هزينة برنامة توسعة معابر     

52/000 پروژة خريد زمين   

52/000 حساب جاري مركز        
52/000 بابت واگذاري زمين معرض  

ب- ثبت عمليات حسابداري در دفاتر سازمان مركزي شهرداري دزفول
52/000 حساب جاري منطقه سه      

52/000 بابت زمين معرض   

52/000 حساب جاري منطقه چهار       
52/000 بابت زمين معرض   

ج– ثبت عمليات حسابداري در دفاتر منطقه چهار شهرداري دزفول
52/000 حساب جاري مركز      

52/000 بابت زمين معوقه   

8/000 حساب بانك ها       
8/000 جاري غيرقابل برداشت   

60/000      حساب درآمد وجوه و اموال      
60/000     بابت فروش زمين   

بدين ترتيب مالحظه مي گردد ضمن كنترل كلية نقل و انتقاالت به وس��يلة س��ازمان مركزي شهرداري و نظارت كامل بر امور 
مالي مناطق نظام مالي شهرداري نيز از هر جهت تأمين مي گردد.

مثال جامع: فعاليت مالي منطقه يك ش��هرداري نورآباد كه روش حس��ابداري آن مس��تقل و به صورت غيرتمركز مي باشد، در 
فروردين ماه 1365 به قرار زير است:

65/1/7- ثبت عمليات مربوط به بودجة مصوب در دفاتر مالي منطقه
الف- برنامة اداري

600/000 ريال مادة 1:               حقوق و دستمزد    
400/000 ريال مادة 2:    مزاياي كاركنان    
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مادة 3:    ارتباطات       45/000 ريال
مادة 4:              اجاره محل     000 /24 ريال
خريد خدمات      16/000 ريال مادة 5:  
مادة 6:             سوخت و روشنايي      25/000 ريال
847/000 ريال مادة 7:             مواد و لوازم مصرف شدني   
مادة 13:             مواد و لوازم مصرف نشدني              147/000 ريال
مادة 19:             پرداخت هاي انتقالي به كاركنان    73/000 ريال
مادة 20:             ديون و تعهدات      50/000 ريال

ب - برنامة رفت و روب و نظافت شهر
42/000 ريال مادة 1:             حقوق و دستمزد    
18/000 ريال مزاياي كاركنان     مادة 2:  
13/000 ريال خريد خدمت     مادة 5:  
مادة 6:             سوخت و روشنايي و آب بها     7/000 ريال
19/000 ريال مادة 7:             مواد و لوازم مصرف شدني   

ج- برنامة سيل بند و سيل گير
14/000 ريال مطالعه براي ايجاد ساختمان    مادة 9:  
26/000 ريال خريد زمين و حقوق انتقالي    مادة 10:  
15/000 ريال مادة 13:             مواد و لوازم مصرف نشدني   
45/000 ريال مادة 14:             خريد مصالح و لوازم ساختماني  

65/1/9 – دريافتي از س��ازمان مركزي ش��هرداري )خزانه( بابت تنخواه گردان حسابداري – مبلغ تنخواه گردان بر اساس اعالمنامة 
700/000 ريال خزانة شهرداري و اعالمية بانكي به حساب منظور گرديد     
200/000 ريال 65/1/11 – پرداختي به آقاي حميد علوي، كارپرداز شهرداري منطقه يك، بابت تنخواه گردان پرداخت  

67/1/11- دريافتي بابت سپردة شركت در مناقصه:
42/000 ريال شركت هوشنگ         
42/000 ريال شركت منصور         
42/000 ريال شركت سعيد         
12/000 ريال 65/1/15- پرداخت به آقاي سياح بابت فوق العاده مأموريت از محل اعتبار برنامة اداري ماده سه ارتباطات 

65/1/15- تحوي��ل چهار فقره هزينه هاي انجام ش��ده از مح��ل تنخواه گردان پرداخت و منظور نمودن آن به حس��اب هزينه هاي 
قطعي شده و رد تنخواه به شرح زير:
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برنامة اداري
5/000 ريال مادة 3: ارتباطات       
6/000 ريال مادة 5: خريد خدمات       

برنامة رفت و روب و نظافت شهري
مادة6: سوخت و روشنايي

مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

65/1/19- واريز به حساب 420 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت عوارض بر پروانه هاي كسب و فروش تفريحات:
4/000 ريال - عوارض سينما و نمايش      

18/000 ريال - عوارض پروانه هاي ساختماني     
10/000 ريال - عوارض آگهي       
85/000 ريال 65/1/19- واريز به حساب موقت بانكي بابت خالص حقوق و مزاياي كاركنان  

65/1/27- منظور نمودن هزينة حقوق و مزاياي پرداختي بر اساس گواهي بانك عامل:
برنامة اداري

45/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد       
15/000 ريال مادة 2: مزاياي كاركنان        

برنامة رفت و روب و نظافت شهري
28/000 ريال مادة 1: حقوق و دستمزد       
12/000 ريال مادة 2: مزايا كارگران       

از اين بابت مبلغ 7/000 ريال بابت ماليات مكسوره و مبلغ 8/000 ريال به عنوان كسور بازنشستگي به حساب بستانكاري ادارة 
بازنشستگي و ماليات منظور گرديده است:

65/1/29- دريافتي از سازمان مركزي طبق اعالمية بانكي و اعالمنامة خزانه بابت درخواست وجه هزينه هاي انجام شده بر اساس 
130/000 ريال حواله هاي پرداختي به مبلغ    

برنامة اداري - منطقه يك
17/000 ريال ارتباطات    مادة 3:   
خريد خدمات    6/000 ريال مادة 5:   
45/000 ريال مادة 1:              حقوق و دستمزد  
مادة 2:              مزاياي كاركنان             15/000 ريال
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برنامة رفت و روب و نظافت شهري
مادة 6:             سوخت و روشنايي و آب بها       3/000 ريال
مواد و لوازم مصرف شدني       4/000 ريال مادة7:  
28/000 ريال حقوق و دستمزد       مادة 1:  
12/000 ريال مزايا كاركنان       مادة 2:   
32/000 ريال 65/1/29 – واريز كلية درآمد وصولي به حساب تمركز درآمد عمومي شهرداري )خزانه(  

65/1/30- دريافتي بابت تنخواه گردان رد سپرده از خزانة شهرداري و استرداد سپردة شركت هوشنگ و منصور    
260/000 ريال           

65/1/31- بابت اس��ترداد سپرده درخواست وجه و مبلغ درخواستي به حساب جاري پرداخت سپرده واريز گرديد. ضمناً سپرده هاي 
84/000 ريال دريافتي، طبق اعالمية بانكي، به حساب خزانة شهرداري حواله شده است   

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب هاي دفتر كل و معين

2- تهيه و تنظيم تراز عمليات )تراز آزمايشي( چهارستوني به تاريخ 1365/1/31
T 3- نشان دادن حساب جاري منطقه در دفتر كل سازمان مركزي به شكل

حل مثال جامع:

يف
اقالم كلاقالم جزءشرحتاريخرد

بستانكاربدهكار
حساب اعتبار برنامة اداري165/1/7.

مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا

مادة 3: ارتباطات
مادة 4: اجاره

مادة 5: خريد خدمات
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 7: مواد مصرف شدني

مادة 13: مواد مصرف نشدني
مادة 19: پرداخت هاي انتقالي

مادة 20: ديون و تعهدات

600/000
400/000
45/000
24/000
16/000
25/000
847/000
147/000
73/000
50/000

2/227/000
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حساب اعتبار برنامة رفت و روب266/1/7.
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزاياي كاركنان

مادة 5: خريد خدمات
مادة 6: سوخت و روشنايي

مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

42/000
18/000
13/000
7/000
19/000

99/000

حساب اعتبار برنامه سيل بند و سيل گير366/1/7.
مادة 9: مطالعه براي ايجاد ساختمان

مادة 10: خريد زمين
مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني

مادة 14: خريد مصالح و لوازم ساختماني

14/000
26/000
15/000
45/000

100/000

حساب بودجه مصوب466/1/7.
2/426/000هزينه هاي بودجه شده

2/426/000

حساب اعتبار تخصيصي565/1/09.
700/000بابت تنخواه حسابداري

700/000

حساب جاري مركز665/1/09.
700/000بابت اعالمنامة خزانه

700/000

حساب بانك ها765/1/09.
700/000جاري هزينه ها

700/000

حساب تنخواه گردان حسابداري865/1/09.
700/000بابت تنخواه

700/000

حساب تنخواه گردان پرداخت965/1/11.
200/000آقاي حميد علوي

200/000

حساب بانك ها1065/1/11.
200/000جاري هزينه

200/000

حساب بانك سپرده1165/1/11.
126/000جاري دريافت سپرده

126/000

حساب سپردة اشخاص1265/1/11.
شركت هوشنگ
شركت منصور
شركت سعيد

42/000
42/000
42/000

126/000

حساب هزينة برنامة اداري1365/1/15.
12/000مادة 3: ارتباطات

12/000
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حساب بانك ها1465/1/15.
12/000جاري هزينه ها

12/000

حساب هزينة برنامة اداري1565/1/15.
مادة 3: ارتباطات 

مادة 5: خريد خدمات
5/000
6/000

11/000

حساب هزينة برنامة رفت و روب1665/1/15.
مادة 6: سوخت و روشنايي

مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني 
3/000
4/000

7/000

حساب بانك ها1765/1/15.
18/000جاري هزينه ها

18/000

حساب بانك ها1865/1/19.
32/000جاري 430 غيرقابل برداشت

32/000

حساب درآمد بر پروانه ها1965/1/19.
عوارض سينما و نمايش
عوارض پروانه ها
عوارض آگهي

4/000
18/000
10/000

32/000

حساب موقت بانكي2065/1/19.
85/000بابت حقوق كاركنان

85/000

حساب بانك ها2165/1/19.
85/000جاري هزينه ها

85/000

حساب هزينة برنامة اداري2265/1/27.
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزاياي كاركنان

45000
15000

60/000

حساب هزينة برنامة رفت و روب2365/1/27.
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزاياي كاركنان

28/000
12000

40/000

حساب موقت بانكي2465/1/27.
85/000بابت حقوق كاركنان

85/000
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حساب مكسورات قانوني2565/1/27.
ماليات
بازنشستگي

7/000
8/000

15/000

حساب اعتبار تخصيصي2665/1/29.
130/000بابت اعتبار هزينه شده

130/000

حساب جاري مركز2765/1/29.
130/000بابت اعالمنامة خزانه

130/000

حساب بانك ها2865/1/29.
130/000جاري هزينه

130/000

حساب اعتبار برنامة اداري2965/1/29.
مادة 3: ارتباطات
مادة 5: خريد خدمات
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزاياي كاركنان

17/000
6/000
45/000
15/000

83/000

حساب اعتبار برنامة رفت و روب3065/1/29.
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني
مادة 1: حقوق و دستمزد
مادة 2: مزايا

3/000
4/000
28/000
12/000

47/000

حساب جاري مركز3165/1/29.
32/000بابت حوالة درآمدها

32/000

حساب بانك ها3265/1/29.
32/000جاري 420 غيرقابل برداشت

32/000

حساب بانك سپرده3365/1/30.
260/000جاري دريافت سپرده

260/000

حساب تنخواه گردان رد سپرده3465/1/30.
260/000بابت تنخواه

260/000

حساب سپردة اشخاص3565/1/30.
شركت هوشنگ

شركت منصور
42/000
42/000

84/000
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حساب بانك ها3665/1/30.
84/000جاري پرداخت سپرده 

84/000

حساب خزانه - تمركز وجوه سپرده3765/1/30.
126/000بابت حوالة  سپرده ها

126/000

حساب بانك  سپرده3865/1/30.
126/000جاري 420 غيرقابل برداشت

126/000

حساب بانك  سپرده3965/1/30.
84/000جاري پرداخت سپرده

84/000

حساب خزانه - تمركز وجوه سپرده4065/1/30.
84/000بابت استرداد سپرده

84/000
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شهرداري نورآباد– منطقه يك
تراز آزمايشي

در تاريخ 1365/1/31

يف
عنوان حساب هارد

ماندهگردش عمليات
بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار

-2/227/00083/0002/144/000حساب اعتبار برنامة اداري1.

-99/00047/00052/000حساب اعتبار برنامة رفت و روب2.

-100/000-100/000حساب اعتبار برنامة سيل گير و سيل بند3.

2/426/000-2/426/000-حساب بودجة مصوب4.

-830/000-830/000حساب اعتبار تخصيصي5.

798/000-32/000830/000حساب جاري مركز6.

700/000-700/000-حساب تنخواه گردان حسابداري7.

-862/000347/000515/000حساب بانك ها8.

-200/000-200/000حساب تنخواه گردان پرداخت9.

-470/000210/000260/000حساب بانك سپرده10.

42/000-84/000126/000حساب سپردة اشخاص11.

260/000-260/000-حساب تنخواه گردان رد سپرده12.

-126/00084/00042/000حساب خزانه- تمركز وجوه سپرده13.

-83/000-83/000حساب هزينة برنامة اداري14.

-47/000-47/000حساب هزينة برنامة رفت و روب15.

32/000-32/000-حساب درآمد بر پروانه ها16.

--85/00085/000حساب موقت بانكي17.

15/000-15/000-حساب مكسورات قانوني18.

5/245/0005/245/0004/273/0004/273/000

حساب هاي رابط و ترازنامة تلفيقي
به طوري كه مالحظه مي شود، مناطق در دفتر كل خود حسابي تحت سرفصل »حساب جاري مركز« خواهند داشت كه كلية 
وجوه دريافتي از س��ازمان مركزي به اين حس��اب بس��تانكار و كلية وجوه ارسالي به مركز در آن بدهكار مي گردد. متقاباًل سازمان 
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مركزي )خزانه شهرداري( نيز در دفتر كل براي هريك از مناطق حسابي جداگانه تحت عنوان »حساب جاري منطقه« نگهداري 
مي كند كه اقالم آن در جهت عكس اين حساب ثبت مي گردد.

به عبارت ديگر، حس��اب جاري منطقه در دفاتر س��ازمان مركزي )خزانه شهرداري( طرف حساب جاري مركز در دفاتر مناطق 
اس��ت؛ به طوري كه اگر كلية وجوه دريافتي و پرداختي در دو حس��اب منعكس گردد، ماندة بدهكار يكي با ماندة بستانكار حساب 

ديگري  بايد برابر باشد.
حس��اب هاي رابط در سيستم حس��ابداري مناطق به روش مستقل، نقش اساسي و ارزنده اي در ارتباط با نقل و انتقاالت و داد 
ستدهاي بين سازمان مركزي و مناطق و حتي في المابين مناطق دارد و بدين ترتيب فعاليت هاي مالي شهرداري را به هم مرتبط 

مي سازد.
در پايان س��ال مالي، مناطق كلية حس��اب هاي موقت )حساب هاي درآمد و هزينه( را به حسابي تحت عنوان »حساب خالصه 
درآمد و هزينه« كه بي ش��باهت به »حس��اب خالصه سود و زيان« در مؤسسات بازرگاني نيست، منتقل مي كند و سازمان مركزي 
نيز معادل همين مبلغ به حس��اب جاري منطقة مربوطه و حس��اب »خالصه درآمد و هزينة عمومي« بر حس��ب مورد بدهكار يا 

بستانكار مي نمايد.1
بنابراين، ماندة حساب جاري در مناطق در دفتر سازمان مركزي با ماندة حساب مركز در دفاتر مناطق در دفتر سازمان مركزي، 
با مانده حساب مركز در دفاتر مناطق مطابقت دارد و چنانچه اين مانده ها با هم اختالف داشته باشند، ناشي از اقالمي خواهد بود 
كه در دفاتر يك طرف ثبت و در دفاتر طرف ديگر عمل نشده است كه  بايد اين مغايرت در تاريخ حساب ها كشف و در دفاتر دو 

طرف عمل شود.
شهرداري هايي كه داراي منطقه مي باشند،  بايد با توجه به روش هاي حسابداري خود خالصة عمليات منطقه و يا مناطق خود 
را - در صورتي كه روش حسابداري مناطق به صورت غيرتمركز اعمال مي گردد - الاقل سالي يك بار و در غير اين صورت ماه 

به ماه در دفاتر سازمان مركزي شهرداري ثبت كنند.
همچنين، شهرداري هايي كه از سيستم هاي كامپيوتري استفاده مي كنند، موظفند حداقل ماهي يك بار خالصة اسناد را كه به 
ماشين هاي كامپيوتري داده اند در دفتر روزنامه ثبت و حداكثر تا پايان ماه بعد به دفتر كل منتقل كنند و عالوه بر اين، به منظور 

تسهيل رسيدگي بايد آيين نامه يا دستورالعمل هاي كار ماشين و برنامه هاي آن را در اختيار حسابرسان قرار دهند.

حسابداري ساير دستگاه هاي اجرايي شهرداري
بعضًا ممكن اس��ت ش��هرداري ها با توجه به وس��عت عمليات و حجم كار خود، عالوه بر مناطق مختلف، اقدام به تأس��يس 
واحدهاي اجرايي ديگري از قبيل س��ازمان نوسازي، سازمان پارك ها، سازمان ترافيك، سازمان تاكسيراني، سازمان آتش نشاني و 

خدمات ايمني، سازمان ميادين و ميوه و تره بار و غيره  نمايند.
بودجة عمراني و جاري واحدهاي اجرايي مذكور در صورتي كه به ش��كل مؤسس��ات غيرانتفاعي فاقد س��رمايه اداره شوند، بر 
حس��ب برنامه و فعاليت هاي مربوطه در قالب مواد هزينه تصويب و جهت اجرا ابالغ خواهد ش��د. روش اينگونه واحدهاي اجرايي 
را مي توان براس��اس روش حس��ابداري تنخواه گردان و يا حسابداري مستقل بر حسب مورد طراحي نمود و كليه مطالب و مباحثي 
كه در مورد ش��يوه هاي حس��ابداري مناطق بيان گرديد، در مورد اين قبيل واحدهاي وابسته نيز جاري و ساري است. چنانچه اين 

1- در فصل آتي به تفصل در اين باره بحث خواهد شد.
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گونه مؤسسات وابسته به شهرداري به شكل بازرگاني و بر اساس اصل تفكيك شخصيت حقوقي اداره شوند و در حقيقت مؤسسة 
انتفاعي داراي سرمايه باشند، مشمول مادة 84 قانون شهرداري خواهند بود. 

به موجب اين ماده، مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي، آب، برق اتوبوسراني و... كه شخصيت حقوقي پيدا كنند، 
مي توانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامة اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب شوراي شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

به موجب اصل جامعيت، وجوهي كه از محل درآمدها و س��اير منابع تأمين اعتبار در بودجة كل ش��هرداري وصول مي ش��ود و 
همچنين درآمدهاي شركت و مؤسسات، اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي، بايد به حساب هاي خزانة شهرداري كه به همين منظور در 

بانك ملي به نمايندگي بانك مركزي ايران افتتاح مي گردد، تحويل شود.
خزانة شهرداري مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه مؤسسات و شركت هاي وابسته بتواند در حدود بودجة مصوب از وجوه خود 

استفاده نمايند.
توجه به اين اصل و اصل تمركز وجوه از مواردي اس��ت كه بايد مورد توجه خاص مديران ش��هرداري قرار گيرد. اجراي اين 
اصل موجب خواهد ش��د كه مديران ش��هرداري در تمام سطوح مديريت بتواند كنترل كامل مالي نسبت به مؤسسات زيرمجموعة 

خود داشته باشند.
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سؤاالت
 فصل نهم

1- شهرداري هاي كشور از لحاظ وسعت و تراكم جمعيت به چند دسته تقسيم مي شوند؟ نام ببريد.
2- حد نصاب جمعيت براي تشكيل شهرداري، بر اساس قانون، چه ميزان تعيين شده است؟

3- در ش��هرداري هاي بزرگ كه داراي يك يا چند منطقه و يا دس��تگاه اجرايي وابسته مي باشند، روش حسابداري به 
چند طريق اعمال مي شود؟

4- حسابداري مناطق به روش تنخواه گردان را شرح دهيد.
5- حس��ابداري مناطق و س��اير دستگاه هاي اجرايي وابسته به ش��هرداري چگونه روشي است؟ با مقايسة حسابداري 

مناطق به روش تنخواه گردان كدام روش را توصيه مي  كنيد و چرا؟
6- عمليات مالي منطقه ش��هرداري بايد حداقل يك بار )در پايان دورة مالي( در دفاتر س��ازمان مركزي ثبت ش��ود؛ 

ضرورت اين كار را توضيح دهيد.
7- ان��واع روش هاي حس��ابداري در مناطق را ن��ام ببريد و در مورد روش حس��ابداري غيرمتمركز در مناطق توضيح 

دهيد.
8- در صورتي كه حسابداري شهرداري از سيستم ماشيني استفاده نمايد، كافي است هر ماه يك بار خالصة عمليات 

از دفتر روزنامه به دفتر كل نقل و ثبت گردد. ضرورت آن را بيان كنيد.
9- روش حسابداري متمركز و روش حسابداري غيرمتمركز در مناطق شهرداري را مقايسه نموده، محاسن و معايب 

هر يك را بيان نماييد.
10- خزانه دار شهرداري كيست و ذيحساب شهرداري كدام است؟ شرح وظايف قانوني آنها را بنويسيد.

11- علل و عوامل مغايرت بين حساب جاري مركز و حساب جاري مناطق را توضيح داده و چند مورد را نام ببريد.
12- عمليات مالي منطقه يك شهرداري كرمان به قرار زير است:

66/1/7- مبلغ 6/500/000 ريال، معادل سه دوازدهم بودجة شهرداري منطقه يك، به عنوان تنخواه گردان حسابداري 
از حساب جاري تمركز درآمدهاي عمومي )خزانه( برداشت و در وجه حساب جاري هزينه هاي عمومي منطقه 

حواله گرديد.
66/1/8- به موجب اعالمية بانكي و اعالمنامة خزانة شهرداري مبلغ تنخواه گردان حسابداري به حساب جاري هزينة 

عمومي واريز شده است.
66/1/9- مبلغ 200/000 ريال تنخواه گردان پرداخت با تنظيم سند و صدور چك در اختيار آقاي نيما، كارپرداز، جهت 
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انجام هزينه هاي ضروري پرداخت گرديد.
66/1/10- مبلغ 6/000 ريال بابت هزينة س��فر و فوق العاده مأموريت در وجه آقاي ش��عاعي از محل اعتبار برنامة اداري، مادة 3 

)ارتباطات( پرداخت و به حساب هزينه هاي قطعي منظور گرديد.
66/1/11- مبلغ 6/250 ريال بابت هزينة انجام شده به شرح زير در وجه آقاي نيما، كارپرداز، بابت رد تنخواه با تنظيم سند و صدور 

چك از محل موجودي حساب جاري هزينه هاي عمومي پرداخت گرديد.
4/000 ريال مادة 3: ارتباطات )برنامة اداري(        
2/000 ريال مادة 5: خريد خدمات )برنامة كشتارگاه(       
مادة 6: سوخت و روشنايي )برنامة رفت و روب(          250 ريال

T مطلوب است: ثبت عمليات فوق فقط در دفتر كل شهرداري و منطقه يك به شكل
13- منطقه 4 ش��هرداري اهواز به منظور احداث پل هوايي اقدام به انتش��ار آگهي مناقصه نموده اس��ت. عمليات مالي مربوط به 

واگذاري اين مناقصه به شرح زير مي باشد:
85/6/15- واريز به حس��اب غيرقابل برداش��ت »دريافت وجوه س��پرده« بانك ملي ايران به ش��مارة 44 بابت س��پردة شركت در 

مناقصه
500/000 ريال - شركت محمدپناه  500/000 ريال    - شركت موسوي   
500/000 ريال - شركت داعي   500/000 ريال    - شركت مصباحي  

85/6/17- دريافت اعالمية بانكي مبني بر حوالة وجه واريزشده بابت سپردة شركت در مناقصه به حساب خزانة شهرداري – تمركز 
2/000/000 ريال وجوه سپرده          

85/6/18- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز به حس��اب جاري 46 )قابل برداش��ت( پرداخت وجوه س��پرده بابت تنخواه گردان 
2/500/000 ريال استرداد سپرده          

85/6/20- سپردة شركت محمدپناه و شركت داعي از حساب جاري 46 )پرداخت وجوه سپرده( استرداد گرديد   
1/000/000 ريال            

85/6/25- شركت مصباحي برندة مناقصه گرديد، ولي به علت عدم آمادگي جهت انعقاد قرارداد، سپردة مشاراليه به نفع شهرداري 
ضبط شد.

85/6/26- بابت اس��ترداد س��پرده ها از خزانة شهرداري درخواست وجه شد، وجه درخواس��تي به حساب جاري 45 )پرداخت وجوه 
1/000/000 ريال سپرده(، طبق اعالمية بانكي واريز گرديد      

مطل��وب اس��ت: ثبت عمليات مربوط��ه در دفتر روزنامه و نقل به حس��اب هاي دفتر كل و تهيه و تنظيم تراز آزمايش��ي به تاريخ 
85/6/31 شهرداري منطقه 4 شهرداري اهواز

14- عمليات مالي و حسابداري بين مناطق و سازمان مركزي شهرداري شيراز در خردادماه 1385 به قرار زير است:
الف- انتقال بدهي مهندس شرف الري بابت وام دريافتي كوتاه مدت از منطقه يك شهرداري به منطقه پنج شهرداري شيراز   

400/000 ريال            
ب- انتقال يك دس��تگاه كارخانة آس��فالت از ش��هرداري منطقة هفت به منطقة نه ش��هرداري بنا به درخواست و توافق مناطق و 
840/000 ريال – حساب مازاد تخصيص يافته بابت دارايي هاي ثابت در مناطق نگهداري مي شود تصويب شهرداري به ارزش  
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ج- واگ��ذاري يك قطعه زمين معوض به وس��يلة ش��هرداري منطقه دو به آق��اي اكبرزاده، مالك يك باب مغ��ازه، كه به منظور 
 – ريال   1/200/000 توسعة معابر – پروژة خيابان حافظ – به تملك شهرداري منطقه چهار شهرداري شيراز درآمده است:  

مقرر گرديد اين عوض و معوض در اصالح بودجه دو منطقه اعمال گردد
مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفاتر سازمان مركزي و مناطق مربوطه با استفاده از حساب هاي رابط

15- بودجة ابالغي و مصوب شهرداري منطقه 2 شهرداري تهران براي سال مالي 1385 به شرح زير است:
درآمدهاي بودجه شده اعتبار هزينه هاي بودجه شده      

700/000 - درآمد طبقه 1000    500/000 - اعتبار برنامة خدمات شهري 
300/000 - درآمد طبقه 2000    600/000 - اعتبار برنامة خدمات اداري  

   500/000 - درآمد طبقه 3000       400/000 - اعتبار برنامة عمران شهري 
1/500/000 موازنه      1/500/000 موازنه    

ثبت عمليات مالي شهرداري در فروردين ماه 1385 به قرار زير است:
85/1/5- ثبت بودجة ابالغي شامل درآمدها و هزينه هاي بودجه شده

85/1/7- واريز به حساب جاري غيرقابل برداشت بانك ملي ايران بابت درآمد حاصل از طبقة 1000 شهرداري   
            600/000 ريال

85/1/9- واريز به حساب جاري غيرقابل برداشت بانك ملي ايران بابت درآمد حاصل از طبقة 2000 شهرداري   
            800/000 ريال

85/1/11- واريز به حساب جاري غيرقابل برداشت بانك ملي ايران بابت درآمد حاصل از طبقة 3000 شهرداري   
             400/000 ريال

85/1/12- دريافت اعالمية بانكي مبني بر حواله وجوه واريزي به حساب تمركز درآمد خزانه شهرداري    
1/800/000 ريال            

85/1/14- دريافت اعالمنامة خزانة شهرداري مبني بر ارسال وجه بابت تنخواه گردان حسابداري     
1/400/000 ريال            

85/1/15- دريافت اعالميه بانكي مبني بر واريز به حساب 888 هزينه هاي عمومي بابت تنخواه گردان حسابداري    
1/400/000 ريال            

85/1/16- پرداخت به آقاي سالطي، كارپرداز شهرداري منطقه 2، بابت تنخواه گردان پرداخت     
400/000 ريال            

85/1/18- خريد يك دس��تگاه اتومبيل سواري از محل اعتبار برنامة اداري و پرداخت وجه آن از حساب جاري هزينه هاي عمومي 
300/000 ريال بانك ملي ايران به شماره 888       

85/1/20- خري��د م��واد و لوازم مصرف ش��دني از محل اعتبار برنامة خدمات ش��هري و پرداخت وجه آن از محل حس��اب جاري 
200/000 ريال هزينه هاي عمومي 888 بانك ملي ايران      

85/1/25- خريد يك دس��تگاه تراكتور از محل اعتبار برنامة عمران ش��هرداري و پرداخت وجه آن از محل موجودي حساب جاري 
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100/000 ريال هزينه هاي عمومي 888 بانك ملي ايران      
85/1/26- دريافت سه فقره سند هزينه از آقاي سالطي، كارپرداز، به شرح زير:

40/000 ريال - بابت هزينه هاي برنامة خدمات اداري      
20/000 ريال - بابت هزينه هاي برنامة خدمات شهري     

هزينه هاي انجام شده به مبلغ پرداختي با تنظيم سند و صدور چك در وجه مشاراليه پرداخت گرديد.
85/1/27- پرداختي به آقاي روايي، معاون شهرداري بابت پيش پرداخت هزينة سفر و فوق العاده مأموريت، از حساب جاري هزينه 

140/000 ريال 888 بانك ملي ايران        
85/1/26- پرداخت به بانك عامل بابت خالص حقوق كاركنان از محل موجودي حساب جاري هزينه هاي عمومي به شمارة 888 

400/000 ريال بانك ملي ايران        
85/1/29- دريافت ليس��ت حقوق گواهي ش��ده بابت حقوق فروردين ماه كاركنان شهرداري و منظور نمودن هزينه هاي مربوطه به 

حساب هزينه هاي قطعي شده 
260/000 ريال برنامة خدمات اداري        
240/000 ريال برنامة خدمات شهري       

از اين بابت 60/000 ريال بابت ماليات بر حقوق كاركنان و 40/000 ريال بابت كس��ور بازنشس��تگي در وجه س��ازمان هاي ذيربط 
پرداخت گرديد.

85/1/30- براي كلية هزينه هاي انجام ش��ده از خزانة ش��هرداري درخواس��ت وجه گرديد و وجه مورد درخواس��ت به حساب جاري 
هزينه ها طبق اعالمية بانكي و به حساب جاري مركز و اعالمنامة خزانه منظور شد.

600/000 ريال بابت هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات خدمات اداري    
460/000 ريال بابت هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات خدمات شهري    
100/000 ريال بابت هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات عمران شهري    

85/1/31- تخصي��ص درآمده��اي وصول��ي به حس��اب درآمدهاي پيش بيني ش��ده و بودجه ش��ده با اس��تفاده از »حس��اب درآمد 
تخصيصي«

مطلوب اس��ت: ثبت عمليات مربوط به بودجة ابالغ و س��اير عمليات فروردين ماه منطقه در دفتر روزنامه و نقل به دفتر كل و تهية 
تراز آزمايشي چهارستوني به تاريخ 1385/1/31

16- بودجه مصوب و ابالغي سال 66 منطقه 6 شهرداري تهران داراي پنج برنامه به شرح زير است:

برنامة خدمات عمومي
48/000 ريال حقوق و دستمزد كاركنان       مادة 1:  
36/000 ريال مزاياي كاركنان        مادة 2:   
12/000 ريال ارتباطات         مادة 3:  
اجارة محل         8/000 ريال مادة 4:   
25/000 ريال خريد خدمات        مادة 5:   
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17/000 ريال سوخت و روشنايي و آب بها       مادة 6:   
19/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني       مادة 7:   
40/000 ريال مواد و لوازم مصرف نشدني       مادة 13:   

برنامة پاكيزگي شهر
83/000 ريال حقوق و دستمزد كاركنان       مادة 1:  
56/000 ريال مزاياي كاركنان        مادة 2:   
15/000 ريال ارتباطات         مادة 3:   
70/000 ريال اجارة محل        مادة 4:   
63/000 ريال خريد خدمات        مادة 5:   
72/000 ريال سوخت و روشنايي و آب بها       مادة 6:   
42/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني       مادة 7:   
43/000 ريال ساختمان و تعميرات اساسي       مادة 11:   
83/000 ريال خريد ماشين آالت و تعميرات عمده      مادة 12:   
43/000 ريال مواد و لوازم مصرف نشدني       مادة 13:   

برنامة عبور و مرور
58/000 ريال حقوق و دستمزد كاركنان       مادة 1:  
42/000 ريال مزاياي كاركنان        مادة 2:  
35/000 ريال ارتباطات         مادة 3:  
22/000 ريال اجارة محل        مادة 4:  
48/000 ريال خريد خدمات        مادة 5:  
32/000 ريال سوخت و روشنايي و آب بها       مادة 6:  
55/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني       مادة 7:   
13/000 ريال ساختمان و تعميرات اساسي       مادة 11:  
75/000 ريال خريد ماشين آالت و تعميرات عمده      مادة 12:   
88/000 ريال مواد و لوازم مصرف نشدني       مادة 13:   

برنامة طراحي و شهرسازي
14/000 ريال حقوق و دستمزد كاركنان       مادة 1:   
19/000 ريال مزاياي كاركنان        مادة 2:   
12/000 ريال ارتباطات         مادة 3:  
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26/000 ريال اجارة محل        مادة 4:   
17/000 ريال خريد خدمات        مادة 5:   
19/000 ريال سوخت و روشنايي و آب بها       مادة 6:  
44/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني       مادة 7:-   
82/000 ريال مواد و لوازم مصرف نشدني       مادة 13:   

برنامة فضاي سبز
72/000 ريال حقوق و مزايا        مادة 1:  
63/000 ريال مزاياي كاركنان        مادة 2:   
25/000 ريال ارتباطات         مادة 3:   
18/000 ريال اجارة محل        مادة 4:   
39/000 ريال خريد خدمات        مادة5:  
80/000 ريال سوخت و روشنايي و آب بها       مادة 6:   
46/000 ريال مواد و لوازم مصرف شدني       مادة 7:   
91/000 ريال ساختمان و تعميرات اساسي       مادة 11:   
55/000 ريال مواد و لوازم مصرف نشدني       مادة 13:   

66/1/5- ثبت بودجه در دفاتر مالي
600/000 ريال 66/1/7- وصول اعالمنامة خزانه شهرداري مبني بر واگذاري تنخواه گردان حسابداري  

66/1/8- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز مبلغ تنخواه گردان حسابداري به حساب جاري هزينه هاي عمومي   
600/000 ريال           

66/1/9- وصول عوارض بر ساختمان ها و اراضي و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت 200 بانك ملي ايران:
680/000 ريال - عوارض نوسازي        
300/000 ريال - حق مرغوبيت        

66/1/10- پرداخت به آقاي شفق، كارپرداز، بابت تنخواه گردان پرداخت از حساب جاري هزينه هاي عمومي بانك ملي ايران  
600/000 ريال  

66/1/11- خريد ماشين آالت و پرداخت وجه آن از حساب جاري بانك هزينه هاي عمومي:
30/000 ريال مادة 12: خريد ماشين آالت و وسايط نقليه )برنامة پاكيزگي شهر(   
50/000 ريال مادة 12: خريد ماشين آالت و وسايط نقليه )برنامة عبور و مرور(   
40/000 ريال مادة 12: خريد ماشين آالت و وسايط نقليه )برنامة فضاي سبز(   

66/1/12- وصول 10 فقره اسناد هزينه از آقاي شفق كارپرداز به شرح زير:
برنامة خدمات عمومي
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5/000 ريال مادة 5: خريد خدمات      
2/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها     

برنامة پاكيزگي شهر
1/000 ريال مادة 5: خريد خدمات       
3/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها      

برنامة عبور و مرور 
4/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني      
1/000 ريال مادة 5: خريد خدمات       

برنامة طراحي و شهرسازي
مادة 5: خريد خدمات        1500 ريال
5/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها      

برنامة فضاي سبز
6/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني      
7/000 ريال مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني      

35/500 ريال هزينه هاي انجام شده به عنوان رد تنخواه گردان مبلغ     

66/1/14- وصول عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل و واريز آن به حساب جاري غيرقابل برداشت 201 بانك ملي ايران:
40/000 ريال - عوارض اتومبيل       
50/000 ريال - عوارض بر ساير وسايط نقليه     
60/000 ريال - عوارض بليط مسافرت      

66/1/16- حوالة موجودي حساب هاي غيرقابل برداشت شمارة 200 و 201 به حساب تمركز درآمدهاي عمومي شهرداري )خزانة 
شهرداري(

980/000 ريال - حساب غيرقابل برداشت شمارة 200     
150/000 ريال - حساب غيرقابل برداشت شمارة 201     

66/1/19- وصول س��پرده از اش��خاص به منظور شركت در مناقصه و واريز به حس��اب بانكي سپردة غيرقابل برداشت بانك ملي 
ايران:

30/000 ريال شركت ساختماني آوخ      
30/000 ريال شركت ساختماني دهنادي     
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30/000 ريال شركت ساختماني رضا     
66/1/20- صدور درخواست وجه بر اساس حواله هاي انجام شده و پرداخت شده و دريافت اعالمنامة خزانة شهرداري مبني بر حوالة 

35/500 ريال وجه درخواست شده      
66/1/21- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز به حس��اب جاري هزينه هاي عمومي بابت دريافت وجه درخواست ش��ده موضوع 

اعالمنامة خزانة شهرداري به شرح زير:
برنامة خدمات عمومي

5/000 ريال مادة 5: خريد خدمات      
2/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها     

برنامة پاكيزگي شهر
1/000 ريال مادة 5: خريد خدمات      
3/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها     

برنامة عبور و مرور 
4/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني     
1/000 ريال مادة 5: خريد خدمات      

برنامة طراحي و شهرسازي
1/500 ريال مادة 5: خريد خدمات      
5/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي و آب بها     

برنامة فضاي سبز
6/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني     
7/000 ريال مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدني     

66/1/22- درخواس��ت وجه از خزانة ش��هرداري بابت كلية هزينه هاي انجام ش��ده براي خريد ماش��ين آالت بر اس��اس حواله هاي 
پرداخت ش��ده و دريافت اعالمنامة خزانه و اعالمية بانكي مبني بر حواله و واريز به حساب جاري هزينه هاي عمومي بانك 

ملي
30/000 ريال مادة 12: خريد ماشين آالت )برنامة پاكيزگي شهر(   
50/000 ريال مادة 12: خريد ماشين آالت )برنامة عبور و مرور(   
مادة 12: خريد ماشين آالت )برنامة فضاي سبز(             40/000 ريال

66/1/23- دريافت اعالمية بانكي مبني بر حوالة كلية وجوه سپرده به حساب خزانة تمركز و وجوه سپردة شهرداري   
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90/000 ريال          
66/1/24- حقوق و مزاياي خالص كاركنان پس از كسر كسور قانوني جهت واريز به حساب بانكي كاركنان به بانك عامل ارسال 

300/000 ريال گرديد        
66/1/25- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز به حساب پرداخت سپردة بانك ملي بابت تنخواه گردان رد وجوه سپرده   

100/000 ريال          
66/1/25- س��پردة ش��ركت آوخ و ش��ركت دهنادي به علت عدم موافقت با پيش��نهاد آنها از طرف كميسيون مناقصه رد و دستور 

استرداد سپرده صادر گرديد
30/000 ريال - شركت دهنادي       
30/000 ريال - شركت آوخ       

66/1/25- احتس��اب حقوق و مزايا پرداختي براساس گواهي بانك عامل و به حساب منظور داشتن هزينه ها پس از منظور نمودن 
كسور بازنشستگي به مبلغ 18/000 ريال و ماليات به مبلغ 15/000 ريال

برنامة خدمات عمومي
42/000 ريال مادة 1: حقوق        
31/000 ريال مادة 2: مزايا        

برنامة عبور و مرور
71/000 ريال مادة 1: حقوق        
56/000 ريال مادة 2: مزايا        

برنامة پاكيزگي شهر
48/000 ريال مادة 1: حقوق        
25/000 ريال مادة 2: مزايا        

برنامة طراحي و نوسازي
32/000 ريال مادة 1: حقوق        
28/000 ريال مادة 2: مزايا        

66/1/26- مكس��ورات قانوني بابت حقوق و دس��تمزد كاركنان بازنشسته به مبلغ 18/000 ريال و ماليات به مبلغ 15/000 ريال در 
وجه مؤسسات مربوطه بابت تنظيم سند و صدور چك از حساب جاري هزينه هاي عمومي پرداخت شد.

66/1/27- درخواس��ت وج��ه ب��راي پرداخت هزينه هاي حقوق و مزاياي كاركنان بر اس��اس حوالة پرداخت ش��ده صادر و از خزانه 
333/000 ريال شهرداري درخواست وجه گرديد. وصول اعالمنامة خزانه از شهرداري بابت درخواست وجه فوق 

66/1/29- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز وجه اعالمنامة خزانه به حساب جاري هزينه هاي عمومي بابت هزينه هاي حقوق 
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333/000 ريال و دستمزد پرداخت شده         
66/1/30- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز به حساب جاري پرداخت سپرده بابت تكميل تنخواه گردان رد سپرده   

60/000 ريال            
مطلوب است: 

1- ثبت عمليات مربوط به بودجة ابالغي و س��اير فعاليت هاي مالي در دفتر روزنامه و نقل آن به حس��اب هاي مربوطه در دفتر كل 
و معين

2- تهيه و تنظيم تراز عمليات )تراز آزمايشي( چهارستوني، تاريخ 1366/1/31 براي شهرداري منطقه 6 تهران
 -16

- فعاليت هاي مالي منطقه 2 شهرداري اهواز در يكماهة فروردين 1379 به شرح زير است:
79/1/5- ثبت بودجة ابالغي:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
مادة 1
مادة 2
مادة 3
مادة 4
مادة 5
مادة 6
مادة 7
مادة 12
مادة 13
مادة 14

حقوق
مزايا

ارتباطات
اجارة محل

خريد خدمات
سوخت و روشنايي

مواد و لوازم مصرف شدني
خريد اتومبيل

مواد و لوازم مصرف نشدني
مشاركت در سرمايه گذاري

50/000
40/000
20/000
11/000
12/000
15/000
20/000
42/000
70/000

-

60/000
50/000
30/000
8/000
15/000
13/000
30/000
50/000
60/000
140/000

110/000
90/000
50/000
19/000
27/000
28/000
50/000
92/000
130/000
140/000

280/000456/000736/000

ساير فعاليت هاي مالي در فروردين ماه:
79/1/5: عوارض حاصل از درآمد توأم با ماليات )عوارض مواد نفتي( و واريز آن به حساب 444 غيرقابل برداشت   620/000 ريال.
79/1/6: دريافت اعالمنامه از خزانة شهرداري مبني بر حوالة وجه بابت تنخواه گردان حسابداري        130/000 ريال.

79/1/7: دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز مبلغ 130/000 ريال تنخواه گردان حس��ابداري به حس��اب 555 بانك ملي ش��عبه 
كيانشهر.

79/1/8: پرداخت تنخواه گردان پرداخت به آقاي حميدي، كارپرداز منطقه 2 شهرداري        5/000 ريال.
79/1/9: خريد اتومبيل سواري از محل برنامة الف )مادة 12( و پرداخت وجه آن از حساب جاري 555 بانك ملي      8/000 ريال.
79/1/10: خريد لوازم اداري از محل برنامة ب )مادة 13( و پرداخت وجه آن از حساب جاري 555 بانك ملي        6/000 ريال.
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79/1/11: انجام هزينه هاي جزئي از محل تنخواه گردان پرداخت و ارائه اس��ناد هزينه به وس��يلة آقاي حميدي      2/000 ريال به 
شرح زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
مادة 3
مادة 5
مادة 6

ارتباطات
خريد خدمات

سوخت و روشنايي

1/000
500
200

-
100
200

1000
600
400

1/7003002000

اسناد فوق به حساب هزينه هاي قطعي منظور و وجه آن به آقاي حميدي پرداخت گرديد.
79/1/12: دريافت وام از بانك ملت و واريز وجه آن به حساب 222 غيرقابل برداشت     500/000 ريال.

79/1/13: دريافت اعالمية بانكي مبني بر حوالة وجه به حساب خزانه شهرداري مركز به شرح زير:
- از حساب 444 بانك ملي         620/000 
500/000 - از حساب 222 بانك ملي         

1/120/000            
79/1/14: دريافت سپرده از شركت كنندگان در مناقصة طرح احداث پاركينگ:

5/000 شركت ساختماني سينايي        
5/000 شركت ساختماني برزكار        
5/000 شركت ساختماني كوكالن        

سپردة دريافتي به حساب غيرقابل پرداخت 333 )دريافت وجوه سپرده( واريز گرديده است.
79/1/15: دريافت اعالمية بانكي مبني بر حوالة وجه سپرده به حساب خزانة شهرداري       15/000 ريال

79/1/16: دريافت تنخواه گردان بابت استرداد وجوه سپرده 20/000 و واريز به حساب جاري 111 بانك ملي.
79/1/17: سپردة شركت هاي برزكار و شركت ساختماني كوكالن مسترد گرديد.

79/1/18: به منظور تكميل تنخواه گردان س��پرده از خزانة ش��هرداري درخواست وجه شد و از اين بابت مبلغ 10/000 ريال حساب 
جاري 111 واريز گرديد.
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79/1/19: پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان در فروردين ماه:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
مادة 1
مادة 2

حقوق
مزايا

1/000
500

2/000
100

3/000
600

1/5002/1003/600

پس از كسر كسور بازنشستگي به مبلغ 300 و ماليات مبلغ 700 ريال جهت واريز به حساب جاري كاركنان از حساب جاري 555 
هزينه 2600 ريال.

79/1/30: دريافت گواهي از بانك ملي مبني بر واريز حقوق و مزاياي كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالي.
79/1/31: براي كلية هزينه هاي انجام شده بر اساس حواله هاي واصله درخواست وجه شد و وجه آن طبق اعالمنامة خزانه و اعالم 

بانكي به حساب 555 جاري هزينه واريز گرديد.

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
مادة 12
مادة 13
مادة 3
مادة 5
مادة 6
مادة 1
مادة 2

خريد اتومبيل
خريد لوازم اداري

ارتباطات
خريد خدمات

سوخت و روشنايي
حقوق
مزايا

8/000
-

1/000
500
200

1/000
500

-
6/000

-
100
200
2000
100

8/000
6/000
1/000
600
400
3000
600

11/2008/40019/600

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه سه ستوني 
2- نقل از دفتر روزنامه به دفتر كل   
3- تهية تراز آزمايشي چهارستوني   
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سؤاالت قوانين و مقررات دولتي
1- انواع بودجه را نام ببريد و بگوييد بودجة دولت جمهوري اس��المي ايران به موجب قانون محاس��بات عمومي چه نوع بودجه اي 

است؟
2- مراحل انجام هزينه را به ترتيب نام ببريد و تعهد را به طور مشروح توضيح دهيد.

3- تفاوت پيش پرداخت و علي الحساب چيست؟
4- طبقه بندي معامالت طبق مادة 80 قانون محاس��بات عمومي چگونه اس��ت؟ حد نصاب ريالي هريك را به تفكيك مش��خص 

كنيد.
5- انواع تنخواه گردان را طبق قانون محاسبات عمومي نام برده و تنخواه گردان خزانه را توضيح دهيد.

6- وظايف قانوني ذيحساب و شرايط انتخاب وي به اين سمت چيست؟
7- وظايف ذيحس��اب در مقابل دس��تور خالف صادره از طرف باالترين مقام مؤسس��ه و سازمان دولتي بر اساس قانون محاسبات 

عمومي را بيان كنيد.
8- مبادلة موافقتنامة موضوع مادة 19 قانون بودجة برنامه چگونه بين سازمان و ذيحساب انجام مي شود؟ كاماًل توضيح دهيد.

9- اصل جامعيت كدام است و در قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي چگونه بيان شده است؟
10- به موجب مادة 52 و 53 قانون محاس��بات عمومي، مصوب ش��هريور سال 1366، تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل بر 

عهدة كدام يك از شخصيت هاي مؤسسات دولتي است؟ 
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با مطالعة فصل 
دهم مطالب زير را 
خواهيد آموخت:

- حسـاب تنخواه گردان پرداخت و تنخواه گردان حسابداري را بسته و طريقه 

تسـويه  حسـاب با متصدي تنخواه گردان و نيز مدير مالي شهرداري را در پايان 

دوره بدانيد.

- حساب هاي بودجه اي يا اعتباري را بسته و با بودجة مصوب صفر نماييد.

- حسـاب هاي موقت به حسـاب خالصـة درآمد و هزينه منتقل نمـوده و مازاد 

درآمد بر هزينه يا مازاد هزينه بر درآمد را انداه گيري و شناسايي نماييد و سپس 

به حساب مازاد تخصيص نيافته منظور نماييد. 

- حسـاب هاي دائمي را به حساب تراز اختتاميه بسته و سپس به سال بعد منتقل 

نماييد.

- در رابطـه با حسـاب مازاد و حسـاب هاي فرعي آن - مـازاد تخصيص يافته و 

مازاد تخصيص نيافته- اظهارنظر نماييد.

- صورتحسـاب هاي مالي اساسي شهرداري شـامل »صورت درآمد و هزينه« و 

»صورت تغيير مازاد« و »صورت ترازنامه« و »صورت مقايسه درآمد و هزينه هاي 

بودجه شده با درآمد و هزينه هاي قطعي شده را همراه با يادداشت هاي پيوست 

صورت هاي مذكور تهيه و جهت ارائه به اشخاص ذينفع براساس اصول متداول 

حسابداري تنظيم نماييد.

- طريق بستن حساب ها و تهية صورتحساب هاي مالي و تلفيق صورت هاي مالي 

سازمان مركزي و مناطق را به خوبي انجام دهيد.
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مقدمه
- كسب نظر و تبادل اطالعات مالي بين شهرداري هاي كشور

- تعيين قدرت و بنية مالي شهرداري ها به منظور اعطاي وام و يا كمك بالعوض دولت
- حذف عوارض و يا هزينه هاي زايد كه اثرات س��وء در اقتصاد عمومي كش��ور و رواج صادرات و نش��ر و نماي صنايع داخلي 

داشته باشد.
- تأييد صحت عمل و كارداني مأموران شهرداري

- ايجاد راه حل مناسب براي خودكفايي شهرداري ها
- آگاهي در پيشرفت برنامه هاي زمان بندي شده

- دريافت تسهيالت بانكي به صورت اعتبار بانكي1 )تنخواه گردان خزانه(
- و باالخره ارائه اطالعات الزم و درس��ت براي مديران در س��طوح مختلف مديريت به منظور تعيين خط مش��ي هاي آينده و 
بهره وري از منابع موجود در جهت پيشبرد اهداف شهرداري، از » تجزيه و تحليل و تفسير صورتحساب ها و گزارش هاي مالي« كه 

به وسيلة واحد حسابداري شهرداري تهيه شده و جزء اساسي ترين مراحل حسابداري به شمار مي آيد، به دست خواهد آمد. 
صحت گزارش هاي مالي و انتشار بموقع صورتحساب ها موجب تشويق و ترغيب مؤديان مالياتي و عوارض دهندگان مي شود و 
اين صحت نبايد و نمي تواند فقط محدود به جمع بندي اعداد مندرج در گزارش مالي باشد، بلكه صورتحساب هاي ارائه شده مستند 
به اسناد و مداركي خواهند بود كه بر اساس موازين قانوني تهيه و به تأييد حسابرسان منتخب شوراي شهر و مقام تصويب  كننده، 

يعني شوراي شهر، رسيده باشد.

1- تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون استفاده از آن، به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات خزانه در 
همان سال در نظر گرفته  شده و تنها تا پايان سال واريز مي گردد. برقراري اين اعتبار بانكي از طريق وضع قوانين الزم براي شهرداري ها نيز امكان پذير است. 

فصل دهم 

گزارش تفريغ بودجه
بستن حساب ها و تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي اساسي
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به موجب مادة 71 قانون ش��هرداري ها مصوب تيرماه 1333، ش��هرداري مكلف است هر شش ماه يكبار، منتهي تا پانزدهم ماه 
بعد، صورت جامعي از درآمد و هزينة ش��هرداري را كه به تصويب ش��ورا رسيده براي اطالع عمومي منتشر و سه نسخه از آن را به 

وزارت كشور ارسال نمايد.
همچنين، مادة 79، شهرداري را موظف مي دارد منتهي تا پانزدهم هر ماه، حساب درآمد و هزينة ماه قبل شهرداري را به شوراي 

شهر تسليم نمايد.
به اين ترتيب، سيس��تم حس��ابداري براي شهرداري ها  بايد به شيوه اي طرح ريزي شود تا هر زمان كه مديران و افراد ذينفع و يا 

قانون مقرر مي دارند، بتوان نسبت به تهيه و تسليم صورتحساب ها و گزارش هاي مالي اقدام نمود. 
به موجب قانون، سال مالي در شهرداري ها از اول فروردين ماه شروع شده و در آخر اسفندماه هر سال خاتمه مي يابد؛ ولي دورة 
عمل بودجة هر سال پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد، تا خاتمة 

دورة عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت است.
بدين ترتيب، در پايان دورة مالي و قبل از بس��تن حس��اب ها الزم اس��ت با اس��تفاده از اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري 
).G.A.S.B( تعديالت مورد نظر در دفاتر مالي شهرداري صورت پذيرد و براي اين منظور ذخيرة كافي جهت هزينه هاي انجام شده 

)تحقق يافته( و پرداخت نشده كه  بايد تا پايان دورة عمل بودجه برداشت گردد، به حساب تعهدات پرداختني بستانكار گردد. 
ماندة »حساب تعهدات پرداختني« ضمن عمليات مربوط به بستن حساب هاي موقت بسته نمي شود، بلكه ماندة اين حساب به 
عنوان يك حس��اب دائمي و تخت همين عنوان يا عناوين ديگري از قبيل »تعهدات دورة مالي گذش��ته« يا اسناد هزينة پرداختني 
و يا »اندوختة تعهدات س��ال گذش��ته« به دفاتر سال جديد منتقل خواهد شد تا در سال جديد تعهدات سال گذشته از محل حساب 

مذكور پرداخت شود.
بايد توجه داشت كه پس از پايان مهلت مقرر در قانون، دين شهرداري كان لم يكن تلقي نمي گردد، بلكه هر مقدار از اعتباراتي 
كه تا روز آخر سال مالي تعهد شده ولي تا آخر 15 ارديبهشت سال بعد تأديه نشده باشد، تا آخر همان سال از محل اعتبار مادة 20 
»ديون و تعهدات« كه براي مخارج انجام شده يا تعهدشدة سنوات ماضي در بودجه هر سال شهرداري پيش بيني مي شود، به حساب 

سال جاري پرداخت خواهد شد.

عمليات مربوط به بستن حساب در شهرداري
عمليات مربوط به بس��تن حساب ها در ش��هرداري و تهيه و تنظيم صورتحساب هاي مالي كه به تفريغ بودجه موسوم است، به 

ترتيب زير مي باشد:
1- بستن حساب هاي تنخواه گردان پرداخت

2- بستن حساب تنخواه گردان حسابداري
3- تعديالت يا اصالحات پايان دوره

4- بستن حساب هاي اعتباري )بودجه اي(
5- بستن حساب هاي موقت يا اسمي
6- بستن حساب هاي دائمي يا حقيقي

7- تهيه و تنظيم گزارش ها يا صورتحساب هاي مالي شامل: صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد، صورت ترازنامه و نيز صورت 
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مقايس��ة درآمدها و هزينه هاي قطعي شده با درآمدها و هزينه هاي بودجه شده، همراه با ياداشت1 پيوست صورتحساب هاي مالي در 
سه بخش مقدماتي، محاسباتي و آمار و اطالع و نمودارهاي فعاليت انجام شده.

1. بستن حساب تنخواه گردان پرداخت
قبل از تهيه و تنظيم تراز عمليات اس��فندماه، مقدمتًا از طرف امور مالي ش��هرداري به ادارة كارگزيني يا تداركات و يا هر فرد 
ديگري كه به نحوي از انحا تنخواه گردان »پرداخت« در اختيار دارد، طي دستورالعملي ابالغ مي گردد تا نسبت به واريز تنخواه خود 

حداكثر تا پايان وقت اداري و آخرين روز اسفند اقدام نمايد.
در اجراي اين دستورالعمل، متصدي و يا متصديان تنخواه گردان اسناد هزينه هاي انجام شده را در وقت مقرر تحويل و باقيماندة 
وجه تنخواه گردان را نيز به حساب بانكي واريز مي كنند. امور مالي طبق مقررات اسناد تحويلي را مورد رسيدگي قرار داده و بر اساس 
اعالمية بانكي مبني بر واريز وجه باقيمانده به حساب بانك و بر مبناي اسناد ارائه شده در قالب برنامه هاي مربوطه حساب هزينه ها 

را بدهكار و معادل آن تنخواه گردان »پرداخت« را بستانكار خواهد نمود. 
الزم به يادآوري است كه در پايان دورة مالي نيازي به درخواست وجه در مقابل حواله هاي پرداخت شده نخواهد بود. بنابراين، در 
اين گونه موارد، بر اساس حوالة پرداختي حساب اعتبار برنامة مربوطه بستانكار و حساب تنخواه گردان حسابداري بدهكار مي گردد.

براي روشن شدن مطلب مثالي مي آوريم:
در پايان س��ال مالي منتهي به 66/12/29، در ش��هرداري انزلي تصميم به بستن حساب تنخواه گردان پرداخت گرفته مي شود. 
تنخواه گردان آقاي هاديزاده بالغ بر 150/000 ريال اس��ت. در اين تاريخ اس��ناد هزينه هاي انجام ش��ده از محل برنامة اداري و مالي 
شهرداري به مبلغ 148/000 ريال و اعالمية بانكي مبني بر واريز 2000 ريال، بابت باقيماندة وجه تنخواه، از طرف آقاي هاديزاده 

به حساب جاري هزينه هاي عمومي شهرداري به شرح زير به حسابداري تحويل گرديد:

برنامة اداري و ماليشرح موادمواد

مادة 6
مادة 7
مادة 5

-

سوخت روشنايي
مواد و لوازم مصرف شدني

خريد خدمات
واريز به حساب جاري هزينه

15/000 ريال
120/000 ريال
13/000 ريال
2/000 ريال

150/000 ريال

1 - Note 
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بر اساس مدارك فوق، ثبت عمليات مربوط به بستن حساب تنخواه گردان آقاي هاديزاده به اين شرح است:

مبلغ جزءشرحتاريخرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار
حساب هزينة برنامة اداري و مالي166/12/29.

مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

مادة 5: خريد خدمات

15/000
120/000
13/000

148/000

حساب بانك ها266/12/29.
20/000جاري هزينه ها

20/000

تنخواه گردان پرداخت366/12/29.
150/000آقاي هاديزاده

150/000

حساب تنخواه گردان حسابداري466/12/29.
148/000بابت برگشت از اعتبار

148/000

حساب اعتبار برنامة اداري و مالي566/12/29.
مادة 6: سوخت و روشنايي
مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني
مادة 5: خريد خدمات

15/000
120/000
13/000

148/000

2. بستن حساب تنخواه گردان حسابداري
يكي ديگر از اقداماتي كه در پايان س��ال مالي و قبل از تهيه و تنظيم تراز عمليات  بايد در ش��هرداري ها صورت گيرد، بس��تن 
حس��اب تنخواه گردان حس��ابداري است. براي اين منظور، ابتدا صورت مغايرت بانك هاي پرداخت تهيه و موجودي هاي نقدي، اعم 
از موجودي بانكي يا صندوق، دقيقاً مورد رس��يدگي قرار خواهد گرفت و نس��بت به رفع مغايرت هاي كشف شده و اقالم باز اقدام به 

اعمال حساب مي گردد.
پس از تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي و رفع مغايرت ها و اختالف مربوطه، موجودي بانك به حساب تمركز درآمد عمومي 

انتقال داده خواهد شد.
منظور از انتقال موجودي حس��اب هاي بانكي به حس��اب تمركز درآمد، انتقال موجودي حس��اب بانك��ي هزينه هاي عمومي و 
اختصاصي است كه با اين اقالم، حساب بانك هزينه بستانكار و حساب تنخواه گردان حسابداري بدهكار و بر اساس اعالمية بانكي 

حساب تمركز درآمد بدهكار و حساب اعتبار تخصيصي بستانكار مي گردد.
چنانچه كلية هزينه هاي پرداختي به حساب هاي فوق منظور شده و هيچگونه وجهي بابت پيش پرداخت يا علي الحساب از محل 

موجودي تنخواه گردان حسابداري پرداخت نشده باشد، حساب تنخواه گردان حسابداري بايد صفر شود.
براي روشن شدن مطلب، مثالي ارائه مي گردد:
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در تاريخ 66/12/29 اطالعات زير از دفتر كل شهرداري اروميه استخراج شده است:
14/000/000 ريال ماندة حساب تنخواه گردان حسابداري       
ماندة حساب پيش پرداخت ها )پرداختي در سال جاري(       2/000/000 ريال
ماندة حساب بانك ها )جاري هزينه هاي عمومي(       8/000/000 ريال
48/000/000 ريال ماندة حساب بانك ها )جاري درآمد عمومي(      
20/000/000 ريال ماندة حساب اعتبار تخصيصي       
ماندة حساب »هزينة برنامة اداري و مالي«       7/000/000 ريال
ماندة حساب »اعتبار برنامة اداري و مالي«       6/000/000 ريال
3/000/000 ريال ماندة حساب »هزينه برنامة رفت و روب«      
7/500/000 ريال ماندة حساب »اعتبار برنامة رفت و روب«      

19/500/000 ريال ماندة حساب بودجة مصوب                 
در تاريخ 66/12/29 هزينة برنامة اداري و مالي به شرح زير پرداخت گرديده، ولي براي آنها درخواست وجه از خزانه شهرداري 

نشده است:
برنامة اداري و ماليشرح موادمواد

مادة 5 
مادة 6
مادة 7
مادة 3

خريد خدمات 
سوخت روشنايي

مواد و لوازم مصرف شدني
ارتباطات

2/000/000 ريال
1/000/000 ريال
400/000 ريال
600/000 ريال

با توجه به اطالعات فوق مطلوب است: ثبت عمليات مربوط به بستن حساب تنخواه گردان حسابداري از طريق دفتر روزنامه و 
نقل آن به حساب هاي دفتر كل

 
مبلغ كلمبلغ جزءشرحرديف

بستانكاربدهكار
حساب تنخواه گردان حسابداري1.

4/000/000بابت بستن حساب ها
4/000/000

حساب اعتبار برنامة اداري و مالي2.
                               مادة 5: خريد خدمات

                               مادة 6: سوخت و روشنايي
                               مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني

                               مادة 3: ارتباطات

2/000/000
1/000/000
400/000
600/000

4/000/000
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منظور نمودن هزينه هاي انجام شده به پاي اعتبارات
حساب تنخواه گردان حسابداري3.

8/000/000بابت بستن حساب ها
8/000/000

حساب بانك ها4.
8/000/000                                                     جاري هزينه ها

8/000/000

واريز موجودي بانك هزينه ها به حساب جاري درآمدها )خزانه(
حساب بانك ها5.

8/000/000جاري درآمد )خزانه(
8/000/000

حساب اعتبار تخصيصي6.
8/000/000بابت برگشت اعتبار

8/000/000

برگشت اعتبار تخصيص نيافته
حساب تنخواه گردان حسابداري7.

2/000/000بابت بستن حساب ها
2/000/000

حساب اعتبار تخصيصي8.
2/000/000                                           بابت پيش پرداخت

2/000/000

بابت اعتبار تحقق نيافتة پيش پرداخت
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توضيحات الزم:
1- به طوري كه در اين مثال مالحظه مي گردد، حساب تنخواه گردان حسابداري معادل 2/000/000 ريال ماندة بستانكار نشان 
مي دهد. اين مبلغ مربوط به پيش پرداخت در رابطه با هزينه هاي انجام نشده مي باشد كه به حساب اعتبار تخصيصي بسته و باالخره 
حساب تنخواه گردان حسابداري صفر شده است. بديهي است در سالي كه مبلغ پيش پرداخت تعهد و هزينه مي شود، حساب هزينه 
بدهكار و حس��اب پيش پرداخت بستانكار و معادل آن مبلغ حساب اعتبارات مربوطه بستانكار و حساب اعتبارات تخصيصي بدهكار 

مي گردد.
2- ماندة حساب اعتبارات تخصيصي مساوي جمع مانده هاي حساب هزينه هاي انجام شده

ماندة حساب هزينة برنامه ها =  ماندة اعتبار تخصيصي

3- ماندة حساب بودجة مصوب همواره مساوي جمع ماندة حساب اعتبار برنامه ها و اعتبار تخصيصي خواهد شد.

ماندة حساب برنامة اعتبارات + ماندة اعتبار تخصيصي = ماندة بودجة مصوب

19/500/000 = 2/000/000 + 7/500/000 + 10/000/000
10/000/000 = 7/000/000 + 3/000/000

3. تعديالت يا اصالحات پايان دوره
بخش مهمي از مباحث حسابداري به تعديالت يا اصالحات اختصاص دارد كه مباني اين بحث بر اساس يكي از اصول متداول 

حسابداري به نام »اصل وضع هزينة يك دوره از محل درآمد همان دوره« استوار گرديده است.
به موجب اين اصل، هزينه هاي تعهدش��ده و پرداخت نش��ده، درآمدهاي تحقق يافته و وصول نش��ده، پيش پرداخت هزينه هاي 
منقضي ش��ده و پيش درياف��ت درآمدهاي تحقق يافته، اس��تهالك دارايي هاي ثابت، ذخيرة مطالبات مش��كوك الوصول و همچنين 
موجودي كاال در پايان دوره در حس��اب هاي مربوط اصالح مي ش��ود؛ به نحوي كه بتوان در پايان دورة عملكرد، صورتحساب هايي 

ارائه داد كه حتي المقدور بيانگر وضعيت واقعي مؤسسه باشند.
در مؤسسات دولتي و شهرداري ها كه حسابداري آنها بر مبناي حسابداري نقدي يا نقدي تعديل شده نگهداري مي شود، چندان 
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نيازي به انجام تعديالت پايان دوره نخواهد بود؛ ولي در مؤسسات بازرگاني تعديالت پايان دوره به طور تمام و كمال به موقع اجرا 
گذاشته مي شود و در برخي مؤسسات، روش حسابداري نيمه تعهدي و يا تعهدي تعديل شده است؛ به اين معنا كه برخي از معامالت، 
مانند هزينه ها، به صورت تعهدي و برخي ديگر، مانند درآمدها، به صورت نقدي در دفاتر ثبت مي ش��وند و چنانچه درآمد آماده، در 

دسترس و قابل اندازه گيري باشد، به صورت تعهدي تعديل شده ثبت مي گردد.
به موجب دستورالعمل وزارت كشور كه در اجراي مادة 43 آيين نامة مالي شهرداري، مصوب دوازدهم تيرماه 1346، مشتمل بر 

8 فصل و 55 بند تهيه و به كلية شهرداري هاي كشور ابالغ شده است:
از نقطه نظر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسابداري در شهرداري ها روش نقدي خواهد بود؛ به اين معنا كه »درآمد از جمع 
اقالم وصول ش��ده تا پايان س��ال مالي و نيز هزينه از جمع اقالم پرداخت ش��ده تا پايان دورة عمل بودجه كه پانزدهم ارديبهشت ماه 

سال بعد مي باشد، تشكيل مي شود«.
از تعريف فوق چنين مس��تفاد مي گردد كه روش حسابداري شهرداري هاي كشور مي تواند نقدي تعديل شده نيز باشد؛ كه عماًل 

چنين است.
در مورد درآمدهايي كه براي آنها عماًل برگ تشخيص يا پيش آگهي صادر مي شود )مانند قبوض مربوط به عوارض نوسازي يا 
جرايم ناشي از تخلفات مادة 100 قانون شهرداري ها( و يا دين، مؤدي نسبت به آنها تحقق پيدا مي كند، حساب هاي انتظامي تشكيل 
و در آنها ثبت مي گردد تا اقالمي از درآمدهاي مذكور كه در طول س��ال مالي وصول نش��ده اس��ت، در صورت لزوم، در پيش بيني 

درآمدهاي بودجة سال بعد منظور شود.
در مورد هزينه ها، آن قس��مت كه در طول س��ال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايان دورة عمل بودجه صورت نگرفته 
اس��ت، در حس��اب ديون ش��هرداري منظور مي گردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجه به عنوان پرداخت ديون پايدار و به تصويب 

مي رسد، پرداخت شود.
جمع اقالم درآمدهاي وصول نشده تا پايان سال مالي نسبت به هريك از منابع درآمد و هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده 
تا پايان دورة عمل بودجه بايد در گزارش وضع مالي ساالنه كه همراه با تفريغ بودجه جهت رسيدگي و تصويب شوراي شهر تسليم 

مي گردد، درج و در صورت هاي ريز اقالم مذكور ضميمة گزارش ذكرشده به صورت يادداشت هاي پيوست ارائه  شود.
به طوري كه مالحظه مي شود، دستورالعمل وزارت كشور نيز از اصل وضع هزينة يك دوره از محل درآمد همان دوره تا حدودي 
پيروي نموده و مي توان روش حس��ابداري شهرداري ها را در صورت اس��تفاده از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها نيمه تعهدي 

توصيف نمود. 
لذا در پايان دورة مالي، پس از بستن حساب »تنخواه گردان پرداخت« و »تنخواه گردان حسابداري« و نقل موجودي حساب هاي 
بانكي هزينه هاي جاري و اختصاص به حساب تمركز درآمدها )خزانه شهرداري(، هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده به حساب 
هزينه هاي هر برنامه منظور و به حساب تعهدات پرداختني بستانكار مي گردد و معادل همين مبلغ حساب برنامة اعتبارات بستانكار 

و حساب اعتبارات تخصيصي بدهكار خواهد شد.
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نحوة ثبت تعديالت در پايان دوره به صورت زير است:

مبلغ كلمبلغ جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب هزينة برنامة ...1/12/29.
×××مادة ...

×××

حساب تعهدات پرداختني2/12/29.
×××شركت پيمانكاري الف

×××

بابت انجام تعهدات هزينه در پايان دوره

حساب اعتبار تخصيصي3/12/29.
×××بابت تأمين اعتبار

×××

حساب اعتبار برنامة ...4/12/29.
×××مادة ...

×××

بابت تعديالت مربوط به اعتبارات پايان دوره

حساب تعهدات دريافتني5/12/29.
×××آقاي محمدي، مؤدي عوارض

×××

حساب درآمد رديف 6/12/291000.
×××عوارض سطح شهر

×××

ثبت درآمد در صورتيكه آماده در دسترس و قابل اندازه گيري باشد

بايد توجه داش��ت كه حس��اب تعهدات پرداختني از جمله حساب هاي دائمي اس��ت كه با ساير حساب هاي دائمي از طريق تراز 
اختتاميه و تراز افتتاحيه به سال بعد نقل و بموقع بايد تأديه گردد.

در صورتي كه تا پايان دورة عمل بودجه، مبالغي از هزينه هاي تعهدش��ده كه براي آن در حس��اب تعهدات پرداختني ذخيره در 
نظر گرفته شده باشد الغا شود، ماندة آن حساب  بايد به حساب تعهدات پرداختني )شركت پيمانكار اف( منتقل و به شكل زير سند 

اصالحي صادر گردد.
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حساب اعتبار برنامة...7/12/29.
×××مادة...

×××

حساب اعتبار تخصيصي8/12/29.
×××بابت برگشت اعتبار

×××

حساب تعهدات پرداختني9/12/29.
×××شركت پيمانكار الف

×××

حساب هزينة برنامة...10/12/29.
×××مادة...

×××

بابت سند اصالحي تعهدات انجام نشده

در صورتي كه حساب هاي شهرداري در پايان دورة عمل )15 ارديبهشت( بسته شود، نياز به تعديالت فوق نخواهد بود.

 4. بستن حساب هاي اعتباري )بودجه اي(
همان طور كه در مثال فوق مالحظه مي گردد، پس از بس��تن حس��اب هاي تنخواه گردان »پرداخت« و »حس��ابداري« و نقل 
مانده هاي حساب هاي بانكي »پرداخت« به حساب تمركز درآمدها )خزانه شهرداري( و ثبت تعديالت الزم در مورد هزينه ها، رابطة 

زير همواره بين حساب هاي بودجه برقرار مي شود.

ماندة حساب اعتبارات برنامه ها + ماندة اعتبار تخصيصي = ماندة بودجة مصوب

لذا با بستانكار كردن حساب هاي اعتبار تخصيصي و اعتبار برنامه ها و بدهكار كردن حساب بودجة مصوب معادل مجموع مانده ها 
در حساب فوق، حساب هاي بودجه اي بسته خواهد شد.1

همان طور كه مي دانيم، حساب هاي بودجه اي از جمله حساب هاي انتظامي است كه به منظور كنترل تخصيص سريع و به جاي 
اعتبارات در اول دورة مالي در دفاتر افتتاح و در پايان دوره به روشي كه گفته شد بسته مي شود. 

حس��اب هاي بودجه اي از پرداخت هزينه هاي غيرقانوني جلوگيري مي كند و باعث مي ش��ود اعتبارات مصوب بيش��تر از اعتبار 
تعيين شده خرج  نشود و يا اعتبار پيش بيني شده به غير از آنچه در بودجه پيش بيني شده است، انجام نگردد. 

به موجب مادة 93 قانون محاسبات عمومي، مصوب 1366/6/1، در صورتي كه بر اساس گواهي خالف واقع ذيحساب نسبت 
به تأمين اعتبار و يا در اثر اقدام و يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه اي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار و يا بر خالف قانون 

ديني بر ذمة دولت ايجاد شود، هريك از اين عمليات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
مثال: به فرض اينكه ماندة بس��تانكار حس��اب بودجة مصوب 6/000/000 ريال و ماندة بدهكار حس��اب هاي اعتبار تخصيصي 
58/000/000 ريال و حس��اب اعتبار برنامه هاي مختلف 200/000 ريال باش��د، ثبت عمليات مربوط به بستن حساب هاي فوق در 

پايان دوره به شرح زير است:

1- قبل از بستن حساب هاي اعتباري )بودجه اي( ولي قبل از بستن حساب هاي تنخواه گردان پرداخت و حسابداري تراز آزمايشي دفتر كل استخراج تا مباني جهت تهيه و تنظيم تفريغ بودجه باشد.
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اقالم جزءشرحتاريخرديف
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب بودجة مصوب1/12/29.

6/000/000بابت بستن حساب ها
6/000/000

حساب اعتبار تخصيصي2/12/29.
58/000/000بابت بستن حساب ها

58/000/000

حساب اعتبار برنامه ها3/12/29.
2/000/000بابت بستن حساب

2/000/000

5. بستن حساب هاي موقت يا اسمي در پايان دوره
حس��اب هاي موقت يا حس��اب هاي اسمي به سرفصل هايي از دفتر كل اطالق مي گردد كه در طي دوره ايجاد و در پايان همان 
دوره بسته مي شود. مانند حساب درآمد وصول شده و هزينة انجام شده حساب هاي موقت در مؤسسات بازرگاني و انتفاعي در پايان 
دوره به حس��اب عملكرد و س��ود و زيان بسته مي شود تا بدينوسيله س��ود يا زيان ويژه كه تأثير مستقيم در سرماية مؤسسه خواهد 
داشت، تعيين گردد؛ ولي در مؤسسات غيرانتفاعي و فاقد سرمايه، مانند مؤسسات دولتي و شهرداري، ماندة اينگونه حساب ها در پايان 
دوره به جاي حس��اب خالصة س��ود و زيان به حساب »خالصة درآمد و هزينه« بسته مي شود تا بدينوسيله كسري يا مازاد )افزوده( 

حاصله كه تأثير مستقيمي در حساب »مازاد تخصيص نيافته« دارد، مشخص گردد.
حساب »مازاد تخصيص يافته« را به سرمايه و حساب »مازاد تخصيص نيافته« و »خالصة درآمد و هزينه« را مي توان به ترتيب 
به حس��اب اندوخته س��رمايه  اي و خالصة سود و زيان تعبير نمود و عبارت سود و زيان ويژه در مؤسسات انتفاعي مترادف با عبارت 

كسري يا مازاد ويژه در مؤسسه غيرانتفاعي است.1

1- به آن مازاد درآمد بر هزينه و يا مازاد هزينه بر درآمد نيز گفته مي  شود. 
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ثبت عمليات مربوط به بستن حساب هاي موقت در دفتر روزنامه به منظور نقل آن به حساب هاي دفتر كل به طريقي است كه 
ذياًل مالحظه مي گردد:

اقالم جزءشرحتاريخرديف
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب درآمدها1/12/29.

×××بابت بستن حساب
×××

حساب خالصه درآمد و هزينه2/12/29.
×××بابت بستن حساب

×××

بابت بستن حساب هاي درآمد
حساب خالصه درآمد و هزينه3/12/29.

×××بابت بستن حساب
×××

حساب هزينه ها4/12/29.
×××بابت بستن حساب

×××

بابت بستن حساب هاي هزينه
حساب خالصه درآمد و هزينه5/12/29.

×××بابت بستن حساب
×××

حساب مازاد تخصيص نيافته6/12/29.
×××مازاد طي دوره

×××

بابت بستن حساب خالصه درآمد و هزينه – مازاد درآمد بر هزينه

بديهي است در حالتي كه حساب »خالصة درآمد و هزينه« ماندة بدهكار دارد و به عبارت ديگر، كسري نشان مي دهد، عكس 
ثبت فوق عمل مي شود؛ يعني حساب مازاد تخصيص نيافته بدهكار و حساب »خالصة درآمد و هزينه« بستانكار خواهد شد.

عمليات مربوط به بس��تن حس��اب هاي موقت تا تاريخ آخرين روز دورة مالي در دفتر روزنامه ثبت مي گردد و به همان تاريخ به 
دفتر كل نقل خواهد شد؛ حتي اگر عماًل ثبت آنها چند روز با تأخير صورت گرفته باشد.1

1- بعد از بستن حساب هاي موقت، تراز آزمايشي اختتاميه جهت نقل حساب هاي دائمي به سال بعد از دفتر كل استخراج مي گردد. 
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6. بستن حساب هاي دائمي يا حقيقي در پايان دوره
پس از بستن حساب هاي تنخواه گردان »پرداخت« و »حسابداري« و نقل موجودي حساب جاري بانكي هزينه به حساب بانكي 
تمركز درآمدها )خزانه ش��هرداري( و ثبت تعديالت الزم در دفتر روزنامه و نقل آن به حس��اب هاي مربوطه در دفتر كل و باالخره 
بس��تن حس��اب هاي بودجه اي و موقت، تنها حس��اب هايي كه در دفتر باقي خواهد ماند، حساب هاي دائمي هستند كه بايد به دفاتر 

سال بعد منتقل شوند.
حساب هاي دائمي يا حساب هاي حقيقي به انواع حساب هاي دفتر كل اطالق مي گردد كه ماندة آنها از يك دورة مالي به دورة 
مالي بعد انتقال مي يابد. حساب دارايي ها، بدهي ها، مازاد در شهرداري ها و حساب هاي دارايي و بدهي و سرمايه در مؤسسات انتفاعي 

و بازرگاني، از جمله حساب هاي دائمي يا حقيقي در اينگونه مؤسسات مي باشند.
به منظور انتقال حساب هاي دائمي از يك دوره به دورة مالي بعد از دو حساب انتظامي، يكي حساب تراز اختتاميه براي بستن 
حس��اب هاي دائمي در پايان دورة مالي و ديگري حس��اب تراز افتتاحيه براي افتتاح حس��اب هاي دائمي در دورة مالي بعد، استفاده 

مي شود.
در زير روش ثبت  مربوط به بس��تن حس��اب هاي دائمي يا حقيقي )دارايي ها، بدهي ها، مازاد( و نقل آن به س��ال بعد با ارائه يك 
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مثال مشخص شده است:
ماندة حساب هاي دائمي شهرداري كرج در پايان سال مالي متنهي به 66/12/29 به قرار زير است:

شهرداري كرج
تراز آزمايشي اختتاميه

در 1366/12/29
بستانكاربدهكارعنوان حساب هارديف

600/000بانك ها1.

300/000حساب هاي دريافتني2.

224/000اسناد دريافتني3.

350/000حساب هاي پرداختني4.

422/000سپردة اشخاص5.

112/000مازاد6.

240/000اسناد پرداختني7.
1/124/0001/124/000

مطلوب است:
ثبت عمليات مربوط به بس��تن حس��اب هاي فوق الذكر در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي مربوطه در دفتر كل براي سال 

مالي 1366 و ثبت ماندة حساب ها در اول سال 1367 )طبق تراز اختتاميه( در دفتر روزنامه و كل شهرداري كرج
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ثبت عمليات مربوطه به تراز اختتاميه در سال مالي منتهي به 1366/12/29

اقالم جزءشرحتاريخرديف
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب هاي پرداختني1/12/29.

350/000بابت بستن حساب ها
350/000

حساب اسناد پرداختني2/12/29.
240/000بابت بستن حساب ها

240/000

سپردة اشخاص3/12/29.
422/000بابت بستن حساب ها

422/000

مازاد4/12/29.
112/000بابت بستن حساب ها

112/000

حساب تراز اختتاميه5/12/29.
1/124/000بابت بستن حساب ها

1/124/000

بابت بستن حساب ها بدهي و مازاد
حساب تراز اختتاميه6/12/29.

1/124/000بابت بستن حساب ها
1/124/000

حساب بانك ها7/12/29.
600/000بابت بستن حساب ها

600/000

حساب هاي دريافتني8/12/29.
300/000بابت بستن حساب ها

300/000

حساب اسناد دريافتني9/12/29.
224/000بابت بستن حساب ها

224/000

بابت بستن حساب ها دارايي ها

           29/12/1366  
  

  اقالم کل
 ردیف  تاریخ  شرح  اقالم جزء

  بستانکار  بدهکار
  /29/12  .1  هاي پرداختنی حساب

  ها بابت بستن حساب
  

000/350  
000/350    

  حساب اسناد پرداختنی  /29/12  .2
  ها بابت بستن حساب

  
000/240  

000/240    

   اشخاصةسپرد  /29/12  .3
  ها بابت بستن حساب

  
000/422  

000/422    

  مازاد  /29/12  .4
  ها بابت بستن حساب

  
000/112  

000/112    

5.  29/12/    
000/124/1  

  تتامیهحساب تراز اخ  000/124/1  
  ها بابت بستن حساب

        
  /29/12  .6  حساب تراز اختتامیه
  ها بابت بستن حساب

  
000/124/1  

000/124/1    

  ها حساب بانک  /29/12  .7
  ها بابت بستن حساب

  
000/600  

  000/600  

  هاي دریافتنی حساب  /29/12  .8
  ها بابت بستن حساب

  
000/300  

  000/300  

9.  29/12/    
000/224  

  حساب اسناد دریافتنی  000/224  
  ها بابت بستن حساب

       
  

  هاي پرداختنی حساب            ها حساب بانک
  000/350   مانده    000/350  )1(      000/600  )2(    000/600  مانده

  
  

  اد پرداختنیحساب اسن          حساب اسناد دریافتنی
  000/240   مانده    000/240  )1(      000/300  )2(    000/300  مانده

  
  

   اشخاصةحساب سپرد            ها حساب بانک
  000/422   مانده    000/422  )1(      000/224  )2(    000/224  مانده

  
  حساب مازاد            حساب تراز اختتامیه

  000/112   مانده    000/112  )1(    000/124/1  )1(    000/124  )2(
  
  

         1367  
  اقالم کل

 ردیف  تاریخ  شرح  اقالم جزء
  بستانکار  بدهکار

  5/1/67  .1  ها حساب بانک
  بابت افتتاح حساب

  
000/600  

000/600    

  هاي دریافتنی حساب  5/1/67  .2
  بابت افتتاح حساب

  
000/300  

000/300    

   اسناد دریافتنیحساب  5/1/67  .3
  بابت افتتاح حساب

  
000/224  

000/224    

4.  5/1/67    
000/124/1  

  حساب تراز افتتاحیه  000/124/1  
  هاي دائمی از سال قبل نقل حساب

       
  5/1/67  .5  حساب تراز افتتاحیه

  هاي دائمی از سال قبل نقل حساب
  

000/124/1  
000/124/1    

  هاي پرداختنی  حساب  5/1/67  .6
  بابت افتتاح حساب

  
000/350  

  000/350  

7.  5/1/67    
000/422  

   اشخاصةسپرد  000/422  
  بابت افتتاح حساب
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  اد پرداختنیحساب اسن          حساب اسناد دریافتنی

  000/240   مانده    000/240  )1(      000/300  )2(    000/300  مانده
  
  

   اشخاصةحساب سپرد            ها حساب بانک
  000/422   مانده    000/422  )1(      000/224  )2(    000/224  مانده

  
  حساب مازاد            حساب تراز اختتامیه

  000/112   مانده    000/112  )1(    000/124/1  )1(    000/124  )2(
  
  

         1367  
  اقالم کل

 ردیف  تاریخ  شرح  اقالم جزء
  بستانکار  بدهکار

  5/1/67  .1  ها حساب بانک
  بابت افتتاح حساب

  
000/600  

000/600    

  هاي دریافتنی حساب  5/1/67  .2
  بابت افتتاح حساب

  
000/300  

000/300    

   اسناد دریافتنیحساب  5/1/67  .3
  بابت افتتاح حساب

  
000/224  

000/224    

4.  5/1/67    
000/124/1  

  حساب تراز افتتاحیه  000/124/1  
  هاي دائمی از سال قبل نقل حساب

       
  5/1/67  .5  حساب تراز افتتاحیه

  هاي دائمی از سال قبل نقل حساب
  

000/124/1  
000/124/1    

  هاي پرداختنی  حساب  5/1/67  .6
  بابت افتتاح حساب

  
000/350  

  000/350  

7.  5/1/67    
000/422  

   اشخاصةسپرد  000/422  
  بابت افتتاح حساب

ثبت عمليات مربوط به تراز افتتاحيه در سال مالي 1367

اقالم جزءشرحتاريخرديف
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب بانك ها167/1/5.

600/000بابت افتتاح حساب
600/000

حساب هاي دريافتني267/1/5.
300/000بابت افتتاح حساب

300/000

حساب اسناد دريافتني367/1/5.
224/000بابت افتتاح حساب

224/000

حساب تراز افتتاحيه467/1/5.
1/124/000نقل حساب هاي دائمي از سال قبل

1/124/000

بابت افتتاح حساب هاي دارايي ها
حساب تراز افتتاحيه567/1/5.

1/124/000نقل حساب هاي دائمي از سال قبل
1/124/000

حساب هاي پرداختني 667/1/5.
350/000بابت افتتاح حساب

350/000

سپردة اشخاص767/1/5.
422/000بابت افتتاح حساب

422/000

مازاد867/1/5.
112/000بابت افتتاح حساب

112/000

حساب اسناد پرداختني967/1/5.
240/000بابت افتتاح حساب

240/000
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  مازاد  5/1/67  .8
  بابت افتتاح حساب

  
000/112  

  000/112  

  حساب اسناد پرداختنی  5/1/67  .9
  بابت افتتاح حساب

  
000/240  

  000/240  

  
  هاي پرداختنی حساب              ها بانکحساب 

)1(  000/600                   )2(  000/350  
  

  
  هاي اسناد پرداختنی حساب             هاي دریافتنی حساب

)1(  000/300                   )2(  000/240  
  
  

   اشخاصة سپرد حساب              دریافتنیاسنادحساب 
)1(  000/224                   )2(  000/422  

  
  

  حساب مازاد                حساب تراز افتتاحیه
)2(  000/124/1)  1(  000/124/1              )2(  000/112  

  
  

                
 واریـز کـردن حـساب و فـارغ شـدن از آن      ،و تفریـغ حـساب  است  خالی کردن ظرف  وتفریغ به معناي فارغ کردن، فارغ ساختن    

  1.باشد می
شـود    که به موجب سند بودجه از طرف شوراي شهر به شهرداري داده می            است  ریغ بودجه در اصطالح مالیه برائت از مأموریتی         تف
شده را با رعایت کامل مقررات در حـدود درآمـدهاي وصـولی هزینـه                شده و تصویب  شده و اعتبارات برآورد    بینی  درآمدهاي پیش تا  

  .نماید

   فرهنگ فارسی عمید-1

گزارش تفريغ بودجه 
گزارش ها و يا صورت حساب هاي اساسي مالي در شهرداري ها

تفريغ به معناي فارغ كردن، فارغ س��اختن و خالي كردن ظرف اس��ت و تفريغ حس��اب، واريز كردن حساب و فارغ شدن از آن 
مي باشد.1

تفريغ بودجه در اصطالح ماليه برائت از مأموريتي اس��ت كه به موجب س��ند بودجه از طرف ش��وراي ش��هر به شهرداري داده 
مي ش��ود تا درآمدهاي پيش بيني شده و اعتبارات برآوردشده و تصويب ش��ده را با رعايت كامل مقررات در حدود درآمدهاي وصولي 

هزينه نمايد.
هدف نهايي حس��ابداري، تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي براي اش��خاص ذينفع، اعم از درون س��ازماني يا برون سازماني است 
درون س��ازماني ش��امل مديران عالي يا مياني و عملياتي و اش��خاص برون سازماني شامل شوراي ش��هر، وزارت كشور، بانك ها و 

مؤسسات اعتباري و مؤديان عوارض خواهد بود.
گزارش تفريغ بودجه پس از حسابرس��ي بايد به تصويب و تأييد ش��وراي شهر برسد. تفريغ بودجه تقديمي به شوراي شهر بايد 

مفصل و مصور و همراه با يادداشت هاي پيوست صورتحساب هاي مالي باشد.
ب��ه تفري��غ بودجه و يا گزارش هاي مالي كه در اجراي مادة 71 قانون ش��هرداري ها، مصوب 1344، براي اطالع عموم منتش��ر 

مي شود، گزارش كوتاه و يا مختصر گفته مي شود.
1- فرهنگ فارسي عميد 
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صورت هاي مالي اساسي در شهرداري ها

براي تحقق هدف هاي حس��ابداري و گزارشگري مالي بايد اطالعات بس��يار متنوعي دربارة واحدهاي شهرداري فراهم آيد كه 
مس��تلزم تهيه و ارائه چندين صورت مالي اس��ت. به بيان ديگر، هدف هاي گزارش��گري مالي ايجاب مي كند كه مجموعة كاملي از 
چندين صورت مالي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر ارائه شود. هريك از صورت هاي مالي اساسي به طور جداگانه و همچنين 
صورت ه��اي مالي اساس��ي، در مجموع، در تحقق هدف هاي گزارش��گري مالي نقش دارند. عالوه ب��ر اين، نقش اجزاي هريك از 
صورت هاي مالي اساسي در تأمين هدف هاي مزبور نبايد ناديده گرفته شود. هريك از صورت هاي مالي اطالعات خاص و متفاوتي 
ارائ��ه مي كنن��د و مجموعة اين اطالعات گوناگون را نمي توان مختصر و به گونه اي ارائه كرد كه به پيچيدگي اطالعات ارائه  ش��ده 

منجر نگردد. 
در حال حاضر براي تحقق هدف هاي حسابداري و گزارشگري مالي، صورت هاي مالي اساسي زير در شهرداري ها ارائه مي شود:

1- صورت ترازنامه يا بيالن كه دارايي ها و بدهي ها و مازاد شهرداري ها را در يك مقطع زماني مشخص گزارش مي كند.
2- صورت هاي مالي كه تغييرات يك دورة مالي مشخص را گزارش مي كنند، شامل:

الف( صورت درآمد و هزينه
ب( صورت مازاد

ج( صورت مقايسة درآمدها و هزينه هاي قطعي شده با درآمد و هزينه هاي بودجه شده
ه�( ياداشت  هاي همراه صورت هاي مالي

صورت هاي مالي يادش��ده در باال جزء صورت هاي مالي اساس��ي در شهرداري ها محسوب مي شوند و همان گونه كه گفته شد، 
هريك از صورت هاي مالي مزبور و همچنين مجموعة آنها در تأمين هدف هاي گزارشگري مالي سهيم مي باشند؛ اما نمي توان انتظار 
داشت كه هريك از آنها به تنهايي كلية اطالعات براي تصميم گيري هاي استفاده كنندگان را يكجا فراهم سازد، بلكه صورت هاي 

مالي اساسي مكمل يكديگرند.

صورت درآمد و هزينه
صورت درآمد و هزينه صورتي اس��ت كه به وس��يله آن مي توان مازاد درآمد بر هزينه و يا مازاد هزينه بر درآمد )كس��ري ويژه( 
مربوط به يك دورة مالي را مشخص و شناسايي نمود. صورت درآمد و هزينه در مؤسسات غيرانتفاعي و شهرداري ها مترادف صورت 

سود و زيان در مؤسسات انتفاعي و بازرگاني است.
عنوان صورت درآمد و هزينه از سه سطح تشكيل مي گردد: سطح اول نام شهرداري، سطح دوم عنوان گزارش و سطح سوم تاريخ.

مازاد و كسري ويژه
مابه التفاوت جمع گردش بدهكار هزينه ها و بستانكار درآمدها در صورتحساب درآمد و هزينه را مازاد يا كسري ويژه مي گويند. 
در صورتي كه جمع گردش هزينه ها بيش��تر باش��د، كسري و چنانچه جمع گردش درآمدها بيش��تر باشد، مازاد ويژه )يا افزوده( 
حاصل خواهد ش��د. مازاد يا كسري ويژه در مؤسس��ات غيرانتفاعي وشهرداري ها مترادف سود يا زيان ويژه در مؤسسات انتفاعي و 
بازرگاني اس��ت. به مابه التفاوت گردش بس��تانكار درآمدها و بدهكار هزينه ها حس��ب مورد، مازاد درآمد بر هزينه و يا مازاد هزينه بر 
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درآمد نيز گفته مي شود و به حساب مازاد تخصيص نيافته يا اندوخته بدهكار و يا بستانكار مي گردد.

شكل و اجزاي صورتحساب درآمد و هزينه
همان طور كه در صفحة بعد مالحظه مي گردد، صورتحساب درآمد و هزينه از سه قسمت تشكيل مي شود:

قسمت اول به عنوان حساب اختصاص دارد كه در سطح اول آن نام شهرداري و در سطح بعدي عنوان صورتحساب و در قسمت 
آخر تاريخ صورتحساب قيد شده است.

در قسمت دوم و سوم صورتحساب اقالم درآمدها و هزينه ها درج مي گردد تا با كسر از جمع كل هزينه ها و درآمدها كسري و 
يا مازاد1 براي يك دورة مالي مشخص گردد.

در اصطالح حس��ابداري، جمع كل هزينه ها را گردش هزينه ها و جمع كل درآمدها را گردش درآمدها گويند؛ لذا چنانچه گفته 
شد، در صورتي كه جمع گردش درآمدها بيشتر از جمع گردش هزينه ها باشد، مبلغ حاصله را مازاد و چنانچه جمع گردش هزينه ها 
بيش��تر از جمع گردش درآمدها ش��ود، مبلغ حاصله را كسري مي نامند كه اقالم به دست آمده همان طور كه گفته شد، در نهايت به 

حساب مازاد تخصيص نيافته بر حسب مورد بدهكار و يا بستانكار خواهد شد.
شهرداري نورآباد

صورت درآمد و هزينه
براي دوره مالي منتهي به 1382/12/29

درصد افزايش/كاهش1382/12/291381/12/29ياداشتدرآمدها
45% - 55%1450006000درآمد طبقة 1000
70% - 30%1670003000درآمد طبقة 2000
50% - 50%1180008000درآمد طبقة 3000
34% - 66%1820/00040/000درآمد طبقة 4000
55% - 45%1211/0009/000درآمد طبقة 7000

51/00066/000%56 - %44
جمع كل درآمد
 كسر مي شود:

 هزينه ها
41% - 59%177/50010/800هزينة برنامة خدمات اداري

48% - 52%1922/50025/200هزينة برنامة خدمات شهري
46% - 54%2020/00024/000هزينة برنامة خدمات عمران شهري

46% - 54%)60/000()50/000(جمع كل هزينه
15% - 85%10006000مازاد درآمد بر هزينه 

 
رئيس شوراي شهر شهردار و خزانه دار شهرداري    مدير مالي و ذيحساب شهرداري   

1 - sur plus 
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يادداشت هاي شمارة 1 الي 33 همراه، جزء الينفك صورت هاي مالي است.
در استانداردهاي حسابداري دولتي شكل خاصي براي ارائه صورت درآمد و هزينه پيشنهاد نشده است؛ زيرا انعطاف پذيري معقول 
صورت درآمد و هزينه جهت برخورد منطقي با عملكرد شهرداري و انعكاس مناسب آنها مهم تر از وجود يك شكل استاندارد براي 

آن تشخيص داده شده است.

صورتحساب مازاد1
مابه التفاوت دارايي و بدهي در سازمان هاي غيرانتفاعي، از جمله شهرداري ها را »مازاد« مي گويند. 

هر گاه تمام يا قس��متي از اين مازاد به امر خاصي از قبيل س��رمايه گذاري در س��اير مؤسس��ات و يا به منظور انجام هزينه هاي 
سرمايه اي اداري اختصاص داده شود، اين مبلغ را مازاد تخصيص يافته و مابقي را مازاد تخصيص نيافته مي گويند و تحت همين نام 

نيز در دفاتر مالي ثبت مي گردد.
بنابراين، حس��اب مازاد مي تواند در دفتر كل ش��هرداري ها يك حس��اب اصلي و حس��اب مازاد تخصيص نيافته و حساب مازاد 

تخصيص يافته، حساب هاي فرعي اين حساب اصلي باشد.
از طرف ديگر، همان طور كه قباًل نيز اش��اره ش��د، در پايان دورة مالي كلية حس��اب هاي موقت به حساب درآمد و هزينه بسته 
مي ش��ود و ماندة بدهكار يا بس��تانكار اين حساب كه در اصطالح حسابداري مازاد يا كسري ويژه )خالص( ناميده مي شود، بر حسب 

مورد به حساب مازاد تخصيص نيافته منتقل مي گردد.
بنابراين، حس��اب مازاد كه مترادف حساب سرمايه در مؤسس��ات انتفاعي مي باشد، خالف حساب سرمايه در مؤسسات انتفاعي 
و ش��ركت هاي بازرگاني تغييرپذير بوده و الزم اس��ت اين تعديالت كه در طول سال مالي اتفاق مي افتد طي گزارشي تحت عنوان 

»صورت مازاد« يا »صورت تغيير مازاد« ضمن ساير صورتحساب ها به اطالع مديران واشخاص ذينفع برسد. 
صورت حس��اب مازاد ممكن اس��ت طبق نمونة صفحه بعد به طور جداگانه تهيه و به ترازنامه پيوست شود و يا در قسمت چپ 

ترازنامه و تحت عنوان مازاد محاسبه و درج گردد.
صورت مازاد حلقة ارتباطي بين »صورت درآمد و هزينه« و »صورت ترازنامه« است؛ لذا خواهيم داشت:

ساير دارايي ها + سرمايه گذاري در ساير مؤسسات + دارائي هاي ثابت = مازاد تخصيص يافته

)بدهي هاي بلندمدت + بدهي هاي جاري( – دارايي هاي جاري = مازاد تخصيص نيافته
صورت مازاد در برخي از ش��هرداري ها قدري پيچيده اس��ت؛ مثاًل اگر در يك شهرداري مقرر شود از مؤديان چك هاي مدت دار 
اخذ گردد، يا اسناد دريافتني يا بدهي آنان با استفاده از گروه حساب ها شناسايي شود و يا بدهي شهرداري بابت صورت وضعيت هاي 
پيمانكاران در صورت ترازنامه منعكس گردد، قسمت انتهايي صورت مازاد گسترده خواهد شد و حساب هايي تحت عنوان درآمدهاي 

»قابل وصول«، درآمدهاي »وصول شده«، »تعهدات ايجادشده« و »تعهدات انجام شده« در اين صورتحساب مشاهده خواهد شد.

1- به صورت مازاد، صورت تغيير مازاد نيز گفته مي شود.
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شهرداري نورآباد
صورت مازاد

براي سال مالي منتهي به 1382/12/29

1382/12/291381/12/29ياداشت
مازاد تخصيص يافته به منظور:

301700016000هزينه هاي سرمايه اي اداري
3230002000سرمايه گذاري در ساير مؤسسات

341000500ساير دارايي ها
2100018/500مازاد تخصيص يافته

مازاد تخصيص  نيافته:
)6500()4500(22مانده در اول دوره

مازاد طي دوره
201000

)3500(
6000
)500(

2320006000تعهدات انجام شده

25تعهدات ايجادشده
)4000(
)2000(

)9000(
)3000(

2490003000درآمدهاي قابل وصول

21درآمدهاي وصول شده
)7000()4000(
20001000

)4/500()3/500(مازاد تخصيص نيافته
17/50014/000مازاد در پايان دوره 

شهردار و خزانه دار شهرداري                          رئيس شوراي شهر مديرمالي و ذيحساب شهرداري 

يادداشت هاي شماره 1 الي 33 همراه جزء الينفك صورت هاي مالي است.

صورتحساب ترازنامه )بيالن(
صورتحساب ترازنامه يا بيالن، گزارشي است كه به موجب آن وضعيت مالي شهرداري در يك تاريخ معين مشخص مي گردد. 
تهيه و تنظيم و تس��ليم اين صورتحس��اب در پايان سال مالي قانونًا الزامي است، ولي به منظور كنترل و آگاهي بيشتر از وضع 
مالي شهرداري ممكن است در پايان هر سه ماه نيز اقدام به تنظيم بيالن ادواري شود. براي تهيه و تنظيم صورت ترازنامة ادواري 
و ساير گزارش هاي مالي و ضمايم مربوط، نيازي به بستن حساب هاي دفتر در پايان دوره شش ماهه و يا سه ماهه نيست و براي اين 
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منظور از فرمي به نام كاربرگ ده ستوني كه بر اساس تراز آزمايشي پايان دوره تهيه شده است، استفاده خواهد شد.
دارايي ها، بدهي ها و مازاد اركان اصلي ترازنامه را تشكيل مي دهد كه رابطة زير همواره بين آنها  بايد برقرار باشد:

مازاد + بدهي ها = دارايي ها

مازاد تخصيص نيافته + هزينه ها = درآمدها

جهت آشنايي با اين گزارش مالي ترازنامة فرضي شهرداري نورآباد را كه در تاريخ 1382/12/29 تهيه شده است، مورد بررسي 
قرار مي دهيم.

شهرداري نورآباد
صورت ترازنامه

سال مالي منتهي به 1382/12/29
بدهي ها و مازاددارائي ها

1382/12/291381/12/29ياداشتبدهي هاي جاري1382/12/291381/12/29ياداشتدارايي هاي جاري
77/0002/000اسناد و حساب هاي پرداختي13/0001/500وجوه نقد

41/0003/000سپردة اشخاص52/0008/000اسناد و حساب هاي دريافتني
22/0005/000اسناد هزينة پرداختني84/00012/000ساير حساب هاي دريافتني

9/00021/50010/00010/000
بدهي هاي بلندمدتسرمايه گذاري در ساير مؤسسات

82/50016/000وام رداختني930002000سهام شركت واحد
300020002/50016/000

مازاددارايي هاي ثابت
821/0008/500تخصيص يافته29/0008000زمين و ساختمان

)4/500()3/500(6تخصيص نيافته31/0001000ماشين آالت
8500060001750014/000اثاثية اداري
62/0001000وسايط نقليه

1700016000
ساير دارايي ها

61/000500وجوه مسدودشدة بانكي
1000500

30/00040/00030/00040/000

رئيس شوراي شهر شهردار و خزانه دار شهرداري    مديرمالي و ذيحساب شهرداري  
يادداشت هاي شماره 1 الي 33 همراه، جزء الينفك صورت هاي مالي است.
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به طوري كه مالحظه مي ش��ود، عنوان ترازنامه از س��ه سطر تشكيل شده است كه سطر اول اختصاص به نام شهرداري، سطر 
دوم نام صورتحساب و سطر سوم اختصاص به تاريخ دارد. در طرف راست ترازنامه، دارايي ها و در طرف چپ بدهي ها و مازاد ثبت 
شده است كه دارايي ها خود به دارايي هاي جاري و ثابت و ساير دارايي ها تقسيم شده و بدهي ها نيز به دو طبقه شامل بدهي جاري 

و بدهي بلندمدت قابل تقسيم است.

دارايي هاي جاري
دارايي هاي جاري اقالمي از دارايي ها ش��هرداري ها را تش��كيل مي دهد كه يا نقد يا معادل نقد باش��د؛ يعني در جريان عادي 
فعاليت هاي مالي شهرداري در حداقل زمان ممكن كه معمواًل از يك دورة مالي تجاوز نخواهد كرد، قابل تبديل به وجه نقد باشد. 
انواع مهم دارايي هاي جاري در ش��هرداري ها عبارتند از: صندوق، بانك، حس��اب هاي دريافتني، اسناد دريافتني، وام كوتاه مدت 

دريافتني، علي  الحساب و پيش پرداخت ها و باالخره تعهدات دريافتني.
تعهدات دريافتني به مطالباتي اطالق مي ش��ود كه ش��هرداري از مؤديان، بابت درآمدهاي تحقق يافته طلبكار است و اين درآمد 
بايد آماده، در دس��ترس و قابل اندازه گيري باشد. در دس��ترس يعني مدت پرداخت آن شصت روزه و قابل اندازه گيري يعني طول و 

عرض، مقدار و نرخ آن قابل شناسايي باشد.
با اين حال، ممكن است به عللي همچون اشتباه در محاسبه يا موارد قانوني، برخي از اقالم آن به مرحلة وصول درنيايد. در آن 
صورت و در پايان دورة عملكرد، اين قبيل مطالبات كه به نظر اشتباه و يا غيرقابل وصول مي باشند، از حساب »تعهدات دريافتني« 

كسر و به حساب مازاد تخصيص نيافته - درآمدهاي قابل وصول به طريق زير برگشت داده شود.

اقالم جزءشرحتاريخرديف
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب مازاد تخصيص نيافته112/29.

×××درآمدهاي قابل وصول
×××

حساب تعهدات دريافتني212/29.
×××خانم/آقاي مؤدي

×××

هر گاه از محل پيش پرداخت ها كه سال هاي قبل پرداخت شده است، هزينة مربوطه تعهد و ايجاد گردد، در سال جاري حساب 
هزينة انجام ش��ده در قالب برنامة مربوطه بدهكار و حس��اب پيش پرداخت بس��تانكار مي گردد و به همين مبلغ حساب اعتبار برنامة 
مربوطه بس��تانكار و حس��اب اعتبار تخصيصي بدهكار مي شود. به اين ترتيب، هم اعتبار الزم تأمين شده و هم نيازي به درخواست 

وجه از حساب تمركز درآمدها )خزانه شهرداري( نخواهد بود.
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حساب هزينة برنامة...312/29.
×××مادة...

×××

حساب پيش پرداخت ها412/29.
×××حساب پيمانكار

×××

حساب اعتبار تخصيصي512/29.
×××بابت تخصيص اعتبار

×××

حساب اعتبار برنامة...612/29.
×××مادة...

×××

بابت تأمين اعتبار هزينة انجام شده از محل پيش پرداخت قبلي

به موجب مادة 102 قانون محاس��بات عمومي، مصوب 1366/6/1، پيش پرداخت ها در س��ال مالي كه به مرحلة تعهد مي رسد و 
علي الحس��اب ها در سالي كه تصفيه مي شود، به حس��اب قطعي همان سال محسوب و در صورتحساب عملكرد ساالنة بودجة كل 

كشور جمعاً و خرجاً منظور مي شود.
داراي��ي جاري كه به موجودي نقدي و س��اير اقالم دارايي هاي جاري اطالق مي ش��ود، معمواًل ب��ه ترتيب كاهش نقدينگي در 

ترازنامه طبقه بندي مي شوند و آرايش بدهي ها نيز بر حسب مدت بازپرداخت از باال به پايين خواهد بود.

سرمايه گذاري در ساير مؤسسات
ادارة امور ش��هري از وظايف شهرداري هاست. مبارزه با گراني و گران فروشي، تنظيم بازار، كاهش نرخ بيكاري و ايجاد مشاغل 
اشتغال زا، ايجاد تعادل اقتصاد شهري در دوران اقتصادي – بهبود و رونق، بحران و ركورد - و فراهم كردن درآمدي پايدار در جهت 

خودكفايي و كنترل، در كنار خدمات فرهنگي و اجتماعي، از جملة اين وظايف است.
ش��هرداري ب��ه داليل متعددي مي تواند مانند س��اير افراد حقيقي و حقوقي مبادرت به خريد و ف��روش اوراق بهادار كند و يا به 
منظور توس��عه و بهبود ترافيك و حمل و نقل ش��هر و يا كس��ب درآمد و كاهش هزينه ها در شركت ها و سازمان هاي ديگر از قبيل 
ش��ركت واحد اتوبوسراني، سازمان مترو و سازمان همياري س��رمايه گذاري نمايد. بنا بر اين داليل، سرمايه براي شهرداري ممكن 

است سرمايه گذاري و يا تصاحب باشد. 
گاهًا براي شهرداري توانايي تحت نفوذ قرار دادن بعضي از مؤسسات مي تواند اهميت ويژه اي داشته باشد؛ به خصوص اگر اين 

مؤسسات كانال اصلي فروش كاالهاي استراتژيك شهري و يا ارائه دهندگان خدمات عمومي باشند.
فرض بر اين اس��ت كه هر گاه مؤسس��ة خريدار سهام كمتر از 20 درصد، سهام مؤسسه ديگري را خريداري كند نمي تواند تأثير 
مهمي بر روي فعاليت هاي آن مؤسسه بگذارد. همچنين به موجب قانون محاسبات عمومي، شركت دولتي به اين نحو تعريف شده 

است:
- ش��ركت دولتي واحد س��ازماني شخصي اس��ت كه با اجازة قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه 

صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرماية آن متعلق به دولت باشد. 
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هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به 
شركت هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود.

روش حسابداري سرمايه گذاري در ساير شركت ها
شهرداري براي سرمايه گذاري در ساير شركت ها پس از ارائة گزارش توجيهي و تصويب آن از طرف شوراي شهر، اقدامات الزم 
را در جهت تأمين اعتبار بودجة مربوطه انجام خواهد داد. بنابراين، از محل بودجة مصوب اعتبار مورد نياز تأمين و با رعايت قانون 

و مقررات اقدام به سرمايه گذاري و يا خريد سهام و اوراق قرضه خواهد شد. 
در اين رابطه حساب هزينة برنامة مربوطه مادة 15 )سرمايه گذاري در ساير مؤسسات( بدهكار و حساب بانك ها )جاري هزينه( 
بس��تانكار مي گردد و با استفاده از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها جريان سرمايه گذاري در ساير مؤسسات در دفاتر شهرداري 

ثبت و به عنوان يك دارايي در صورت هاي مالي اساسي منعكس مي گردد. براي روشن شدن مطلب مثالي ارائه مي شود:
مثال: ش��هرداري تهران به منظور افزايش س��رمايه در شركت واحد اتوبوسراني و بهبود ترافيك و حمل و نقل شهري اقدام به 
خريد 25 دستگاه اتوبوس و ميني بوس بنز به مبلغ 5/000/000 ريال نموده است. هزينه هاي مربوطه از محل اعتبار برنامة حمل و 
نقل شهري، مادة 15 )سرمايه گذاري در ساير مؤسسات( تأمين و وسايط نقلية خريداري شده به شركت واحد تحويل گرديد. عمليات 

مربوط به خريد اتوبوس ها و ميني بوس ها به عنوان افزايش سرمايه به صورت زير است:

اقالم جزءشرحتاريخرديف
اقالم كل

بستانكاربدهكار
حساب هزينة برنامة حمل و نقل شهري1/5/25.

5/000/000مادة 15: سرمايه گذاري
5/000/000

حساب بانك ها2/5/25.
5/000/000جاري هزينه

5/000/000

حساب سرمايه گذاري در ساير مؤسسات3/5/25.
5/000/000سهام شركت واحد

5/000/000

مازاد تخصيص يافته4/5/25.
5/000/000سرمايه گذاري

5/000/000

چنانچه از اين بابت سودي عايد شهرداري شود، وجه آن به حساب درآمد شهرداري منظور و در اين رابطه حساب بانك – جاري 
تمركز و درآمد بدهكار و حساب درآمد وجوه و اموال بستانكار مي گردد.
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مثال: شركت واحد اتوبوسراني مبلغ 200/000 ريال بابت سود سال جاري در وجه شهرداري پرداخت نموده است. ثبت عمليات 
مربوطه به صورت زير است:

حساب بانك5/12/29.
200/000جاري درآمد

200/000

حساب درآمد وجوه و اموال6/12/29.
200/000سود دريافتني

200/000

دارايي هاي ثابت )اموال ماشين آالت و تجهيزات( امالك و مستغالت شهرداري
دارايي هاي ثابت به اقالمي از صورتحساب ترازنامه اطالق مي گردد كه براي رسيدن به اهداف شهرداري نگهداري مي شوند و 
مورد خريد و فروش قرار نمي گيرند و عمر مفيد آنها بيش از يك دورة مالي است؛ مانند زمين و ساختمان، ماشين آالت و تأسيسات 

)وسايط نقليه و وسايل فني و مهندسي( اثاثية اداري شامل ميز و صندلي و ماشين هاي اداري و نقشه و نظير آنها.
دس��تورالعمل مربوط به اموال ش��هرداري ها كه در اجراي مادة 48 آيين نامة ش��هرداري به وس��يلة وزارت كشور تهيه و به كلية 
شهرداري ها نيز ابالغ شده،  اموال شهرداري را اعم از منقول و غيرمنقول به دو دستة اختصاصي شهرداري و عمومي شهري تقسيم 

نموده است.

اموال اختصاصي شهرداري
اموال اختصاصي شهرداري )دارايي هاي ثابت( اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارد؛ از قبيل زمين 

و ساختمان اداري، وسايط نقليه، وسايل فني و مهندسي، اثاثيه و ماشين آالت و تجهيزات و غيره.

اموال عمومي شهري
اموال عمومي ش��هري اموالي هس��تند كه متعلق به ش��هر بوده و براي اس��تفادة عموم اختصاص يافته اند؛ مانند مجاري آب و 

فاضالب و متعلقات آنها شامل انهار عمومي، اشجار، چمنكاري  و گلكاري ها در معابر عمومي و پارك ها.
اموال اختصاصي شهرداري كه موضوع بحث اين كتاب مي باشند، بايد همه سال صورت برداري و كنترل شوند و بر اساس قيمت 

تمام شده، تاريخي در دفتر كل و دفاتر معين ثبت و نتايج آن در صورتحساب ساالنه )ترازنامه( منعكس گردد.
اين اموال به نوبة خود به دو دستة منقول و غيرمنقول تقسيم مي شوند.

مالك اصلي تشخيص اموال غيرمنقول
مالك اصلي تشخيص اموال غيرمنقول در شهرداري ها تعريفي است كه از اموال غيرمنقول در قانون مدني به عمل آمده است، 
ولي به موجب دس��تورالعمل وزارت كش��ور اموال منقول در صورتي جزء دارايي هاي ثابت تلقي مي ش��وند كه داراي مشخصات زير 

باشند:
- دوام آنها از يك سال كمتر نباشد.
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- مصرف شدني نباشند؛ يعني با استفاده كردن از آن، براي دفعات بعد غيرقابل استفاده نگردند.
- در اثر استفاده به سرعت فرسوده نشوند.

- در معرض نابودي غيرقابل اجتناب نباشد
- قيمت آنها بالفاصله با هر دفعه استفاده كم نشود.

- مستقاًل يك مال محسوب شوند، نه اينكه جزئي از يك مال ديگر باشند؛ مانند قطعات مختلف يك ماشين.
- قيمت آنها از 50000 ريال كمتر نباشد.

- براي اثاثيه و لوازمي كه مجموعاً يك مال محس��وب مي ش��وند يا قيمت قطعات مختلف آنها به تنهايي كمتر از 50000 ريال 
بوده ولي مجموع آنها 50000 يا بيشتر قيمت داشته باشد، صورت جداگانه در محل و نوع آنها تنظيم و در صورت لزوم، به صورت 

يك قلم و يكجا به شكل اموال ثبت مي گردد.

ثبت عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت در شهرداري
مؤسس��ات بازرگاني و انتفاعي دارايي هاي ثابت خود را از محل س��رمايه مؤسسه خريداري و به حسابي تحت عنوان هزينه هاي 
سرمايه اي منظور مي كنند و در مدتي مناسب يا عمر مفيد دارايي ها مستهلك و هزينة استهالك در پايان دورة مالي محاسبه و به 

تدريج به حساب هزينه هاي جاري منظور مي گردد تا به اين ترتيب از استهالك سرماية پرداخت شده جلوگيري شود.
در صورتي كه در مؤسسات دولتي و شهرداري ها اعتبار اين قبيل هزينه ها قباًل در بودجة مصوب پادار و دارايي هاي خريداري شده 

پس از تأمين اعتبار الزم يكجا به حساب هزينه هاي قطعي تحت عنوان هزينه هاي سرمايه اي منظور مي گردد.
بدين معني كه بابت انجام هزينه هاي سرمايه اي حساب مواد 9 و 10 و 11 و 12و 13و 14و 15 در فصل سه هزينه ها در قالب 

برنامة مربوط بدهكار و حساب بانك جاري »پرداخت« بستانكار مي گردد.
اص��واًل دارايي ه��ا به محض تملك دولت يا ش��هرداري ارزش ريال��ي و نيز منابع اقتصادي خود را از دس��ت مي دهند؛ چنانچه 
شهرداري نمي تواند براي پرداخت حقوق كاركنان مبادرت به فروش ماشين هاي آتش نشاني كند و نيز ماشين هاي آتش نشاني منابع 

درآمدي شهرداري محسوب نمي گردد.
همچنين در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي اغلب كشورها، از اصل لزوم ثبت استهالك براي دارايي هاي ثابت به عنوان يك 

اصل كلي و فراگير پيروي نمي شود و دارايي هاي ثابت شهرداري ها هم مشمول همين اصل است.
داليل مخالفان ثبت استهالك براي دارايي هاي ثابت را مي توان به شرح زير خالصه نمود:1

1. منظور نمودن هزينة استهالك براي دارايي هاي ثابت، اصواًل در رابطه با مؤسسات بازرگاني الزم مي شود. مؤسسات مذكور 
سود ويژه هر دورة مالي خود را از طريق مقايسة هزينه ها )شامل هزينه استهالك( با درآمدهاي واقعي همان دوره تعيين مي كنند؛ در 
صورتي كه در سازمان هاي دولتي، كه هدف اصلي آنها ارائه خدمات به مردم است، ارتباط دادن هزينه هاي تحقق يافته با درآمدهاي 

شناسايي شده در هر دورة مالي – كه به منظور تعيين سود ويژة واقعي انجام مي شود – مهم و ضروري نيست.
2. س��ازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي معمواًل هزينه هاي خريد و هزينه هاي جايگزيني دارايي هاي ثابت اساسي خود را از محل 

اعتبارات مصوب )سرمايه  اي يا عمراني( تأمين مي كنند.
بنابراين، در اين سازمان ها اصواًل نيازي به ذخيره كردن بخشي از درآمدهاي هر دورة مالي، تحت عنوان هزينة استهالك جهت 

1- اصول و كاربرد حسابداري در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي، تأليف داود اقوامي و جعفر باباجاني، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها، »سمت« 
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تأمين مالي هزينه هاي جايگزيني دارايي هاي ثابت، وجود ندارد.
3. روند افزايش ارزش بازار دارايي هاي ثابت به علت تورم موجود، اغلب سريع تر از استهالك آنها، يعني كاهش تدريجي ارزش 

آنها در نتيجة بهره برداري است.
4. ثبت اس��تهالك دارايي هاي ثابت موجب پيچيدگي حس��اب ها و صورت هاي مالي حساب هاي مستقل مي گردد؛ بنابراين اگر 
هدف و منظور خاصي از محاس��بة اس��تهالك س��االنه وجود نداشته باش��د، دليل موجهي براي در نظر گرفتن ذخيرة استهالك در 

حساب ها وجود نخواهد داشت.
5. با توجه به اينكه در اغلب سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي، براي ثبت درآمدها و هزينه ها از مبناي حسابداري تعهدي كامل 

استفاده نمي شود، منظور نمودن هزينة استهالك – كه يك هزينة غيرنقدي است – صحيح به نظر نمي رسد.
6. در س��ازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي، ش��رط الزم براي انجام هر هزينه، تأمين اعتبار آن مي باش��د. نظر به اينكه در بودجة 
مصوب سازمان هاي مذكور معمواًل فقط براي خريد و جايگزيني دارايي هاي ثابت اعتبار پيش بيني مي شود )نه براي استهالك آنها(، 

منظور نمودن هزينة استهالك – به علت پيش بيني نشدن اعتبار آن – غيرممكن است.
7. در س��ازمان هاي دولتي، منظور نمودن ذخيرة اس��تهالك ساالنه براي دارايي هاي ثابت وقتي مفيد خواهد بود كه در هر سال 
مبلغي وجه نقد، معادل ذخيرة مذكور، به منظور جايگزيني دارايي ها در سال هاي بعد، از وجوه جاري سازمان كنار گذاشته شود. انجام 

اين كار در اغلب سازمان هاي دولتي مغاير با قوانين و مقررات مالي و بودجه  اي مي باشد.
به هر حال، دارايي هاي ثابت در شهرداري ها به منظور ارائه خدمات عمومي توسط شهرداري تحصيل مي شود نه ارائه خدماتي 

:G.A.S.B كه فروخته مي شود و طبق »اصل استهالك دارايي هاي ثابت« - هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي
»اس��تهالك دارايي هاي ثابت عمومي نبايد در حس��اب هاي مستقل دولتي به ثبت برس��د. استهالك دارايي هاي ثابت عمومي 
ممكن اس��ت در سيس��تم هاي حسابداري صنعتي يا محاسبه ش��ده براي تجزيه و تحليل بهاي تمام شده به ثبت برسد و استهالك 

انباشته نيز ممكن است در گروه حساب دارايي هاي ثابت عمومي ثبت شود.«
به اين ترتيب، در رابطه با تحصيل دارايي هاي ثابت فقط منابع مالي يعني اموال، ماش��ين آالت و تجهيزات در دفاتر حسابداري 
ثبت مي گردد و اموال و ماشين آالت تحصيل شده از طريق درآمدهاي عمومي و اختصاصي و پروژه هاي سرمايه اي، از طريق ايجاد 

»گروه حساب دارايي هاي ثابت« تحت كنترل واحد حسابداري قرار مي گيرند.
گروه حس��اب دارايي هاي ثابت فقط يك واحد حس��ابداري بوده و واحد مالي نيس��ت و هيچ گروهي از دارايي ها و بدهي هاي 
جاري در گروه حس��اب دارايي هاي ثابت به ثبت نمي رس��د. طرف بستانكار حس��اب هاي دارايي ثابت، يكسري از حساب هاي مازاد 
تخصيص يافته اس��ت كه نشان دهندة منابع تحصيل دارايي هاي ثابت مي باشد. س��رمايه گذاري در دارايي هاي ثابت، سرمايه گذاري 
در س��اير مؤسس��ات ، تحصيل دارايي از طريق هدايا و س��اير دارايي ها، مثال هايي از اين نوع حساب هاي مازاد تخصيص يافته تلقي 

مي گردد.
چنانچه قباًل نيز اشاره شد، مؤسسات بازرگاني و انتفاعي دارايي هاي ثابت خود را از محل سرماية مؤسسه خريداري و به حسابي 
تحت عنوان هزينه هاي سرمايه اي منظور مي كنند و در مدتي مناسب يا عمر مفيد دارايي  استهالك و هزينة استهالك در پايان دورة 
مالي محاس��به و به تدريج به حس��اب هزينه هاي جاري منظور مي گردد تا بدين ترتيب از استهالك سرمايه پرداخت شده جلوگيري 
به عمل آيد؛ در صورتي كه در مؤسس��ات دولتي و ش��هرداري ها و به طور كلي مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه، اعتبار اين قبيل 
هزينه ها قباًل در بودجة مصوب پادار و دارايي هاي خريداري شده پس از تأمين اعتبار الزم، يكجا به حساب هزينه هاي قطعي تحت 
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عنوان هزينه هاي سرمايه اي منظور مي شود؛ به اين معنا كه بابت انجام هزينه هاي سرمايه اي حساب مواد 9 و 10 و 11 و 12 و 13 
و 15 از فصل سه هزينه ها در قالب برنامة مربوطه بدهكار و حساب بانك پرداخت كننده بستانكار مي گردد.

فرمول فوق در مورد هزينه هاي سرماية عمراني كه به مصرف اموال عمومي شهري رسيده است، قابل قبول مي باشد؛ ولي در 
مورد آن قسمت از هزينه هاي سرمايه اي كه به مصرف اموال اختصاصي شهرداري رسيده و به عبارتي دارايي هاي ثابت شهرداري 
اس��ت، مصداق نخواهد داش��ت؛ بلكه اينگونه فعاليت هاي مالي باعث كس��ر مازاد تخصيص نيافته و افزايش مازاد تخصيص يافته 
مي ش��ود. به عبارت ديگر، انجام هزينة س��رمايه  هاي عمراني از جمله اهداف ش��هرداري است، ولي خريد دارايي هاي ثابت از محل 

اعتبارات هزينه هاي سرمايه اي وسيله اي است براي رسيدن به اين اهداف و نبايد جزء هزينه هاي قطعي منظور گردد.
فرض كنيد شهرداري براي انجام امور اداري يك دستگاه اتومبيل به ارزش 2/000/000 ريال خريداري و اعتبار آن را از محل 
مادة 12 »خريد ماش��ين آالت و وس��ايط نقليه« برنامة اداري و مالي تأمين و پرداخت نمايد. سيكل كامل اين فعاليت مالي در دفتر 

روزنامه به قرار زير است:

مبلغ جزءشرحرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار
حساب اعتبار تخصيصي1.

2/000/000بابت تخصيص اعتبار
2/000/000

حساب بانك ها2.
2/000/000جاري تمركز درآمد

2/000/000

حساب بانك ها3.
2/000/000جاري هزينه ها

2/000/000

حساب اعتبار برنامة اداري مالي4.
2/000/000مادة 12: خريد اتومبيل

2/000/000

حساب وسايط نقليه5.
2/000/000اتومبيل سواري

2/000/000

حساب مازاد تخصيص يافته6.
2/000/000سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت

2/000/000

حساب هزينة برنامة اداري و مالي7.
2/000/000مادة 12: خريد اتومبيل 

2/000/000

حساب بانك ها8.
2/000/000جاري هزينه ها

2/000/000

در پايان دورة مالي حس��اب هزينه هاي مادة 12 برنامة اداري و مالي به مبلغ 2/000/000 ريال به حس��اب »خالصه درآمد و 
هزينه« بسته و در حساب مازاد تخصيص نيافته منعكس مي گردد؛ بنابراين مالحظه مي شود كه در اثر خريد اين دارايي ثابت مبلغ 
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2/000/000 ريال از حساب مازاد تخصيص نيافته كسر و به حساب مازاد تخصيص يافته به منظور خريد اتومبيل اضافه شده است.
روش هاي ثبت دارايي هاي ثابت

در حسابداري دولتي، براي ثبت دارايي هاي ثابت از چهار روش استفاده مي شود:
1. روش منظور نمودن قيمت تمام شدة دارايي خريداري شده به حساب هزينة قطعي

2. روش منظور نمودن قيمت تمام ش��دة دارايي خريداري ش��ده به حساب دارايي ثابت و ثبت استهالك بر اساس اصول متداول 
حسابداري

3. روش منظور نمودن قيمت تمام شده به حساب هزينه هاي قطعي شده از يك طرف و ثبت دارايي ثابت در حساب دارايي ثابت 
از طرف ديگر

4. روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي ثابت شهرداري
روش اول: اين روش كه روش معمول در ش��هرداري هاي ايران نيز مي باش��د، يكي از متداول ترين و س��اده ترين روش هاي 
مورد عمل سازمان هاي دولتي است و به موجب آن قيمت تمام شدة دارايي ها، به جاي ثبت در حساب دارايي هاي ثابت، در يكي از 

سرفصل هاي هزينه هاي تأمين اعتبار و ثبت مي گردد.
ع��دم انع��كاس دارايي هاي ثابت در ترازنامة مؤسس��ات دولتي و ش��هرداري ها و در نتيجه، عدم م��ازاد تخصيص يافته، يكي از 
معايب اين روش اس��ت. به عالوه، اس��تفاده از اين روش موجب مي گردد هزينه هاي سرمايه اي، همانند هزينه هاي جاري، از جمله 
حساب هاي موقت در پايان دوره، به حساب خالصه درآمد و هزينه بسته شود و كنترل دارايي هاي ثابت از طريق انعكاس در حساب 
دارايي ثابت امكان پذير نگردد. همان طور كه گفته شد، در شهرداري هاي ايران جهت ثبت قيمت تمام شدة دارايي هاي ثابت، از اين 

روش استفاده مي شود.
روش دوم: طبق اين روش، دارايي ثابت به قيمت تمام شده بدهكار و در ترازنامه به عنوان يك دارايي ثابت منعكس مي گردد 
و از اين بابت در پايان دوره براي دارايي مربوطه استهالك محاسبه و منظور مي شود. از محاسن اين روش تعيين قيمت تمام شدة 

برنامه ها، طرح ها و فعاليت هاي شهرداري، شامل هزينه هاي استهالك دارايي هاي ثابت مي باشد.
روش سوم: اين روش كه براي ثبت دارايي هاي ثابت شهرداري در ايران مناسب مي باشد، تركيبي از روش اول و دوم است. 
در اين روش، قيمت تمام ش��دة دارايي ثابت از يك طرف به بدهكار حس��اب هزينه ها پس از تأمين اعتبار و بس��تانكار حساب بانك 
جاري هزينه ها و يا حساب هاي پرداختني و از طرف ديگر، به بدهكار حساب دارايي هاي ثابت و بستانكار حساب مازاد تخصيص يافته 
بخشي از حساب مازاد منظور مي شود. به عبارت ديگر، دارايي ثابت بر مبناي نقدي به حساب هزينة قطعي و بر اساس روش حساب 

تعهدي در ترازنامة شهرداري شناسايي مي گردد.
در اين روش، استهالك محاسبه نمي شود، چرا كه قيمت تمام شدة دارايي خريداري شده يكجا و به طور كامل به حساب هزينة 

قطعي منظور مي گردد.
روش چهارم: در اين روش كه بيش��تر مورد تأييد هيأت استاندارد حسابداري دولتي G.A.S.B مي باشد، حساب هزينه هاي 
س��رمايه اي در حساب مستقل Fund مربوط بدهكار و حساب بانك و حساب هاي پرداختني بستانكار مي گردد. از طرف ديگر، در 
گروه حساب دارايي هاي ثابت به طور جداگانه حساب دارايي تحصيل شده شامل زمين، ساختمان، ماشين آالت، تجهيزات و غيره به 

همان ميزان، بدهكار و حساب مازاد به تفكيك هر حساب مستقل بستانكار خواهد شد.
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حسابداري خريد دارايي هاي ثابت به صورت نقدي و اعتباري
گاهي ممكن اس��ت ش��هرداري با كسب مجوز قانوني اقدام به خريد دارايي ثابت به صورت نقدي و اعتباري كرده و مقرر گردد 
تعهدات خود را از اين بابت در س��ال هاي آتي پرداخت نمايد؛ به اين معني كه مبلغي از آن را در س��ال خريد پرداخت و بقيه را تعهد 

كند از محل اعتبارات سال هاي آتي كه در بودجة مصوب تأمين خواهد شد، پرداخت نمايد.
در آن صورت حس��اب دارايي هاي ثابت به قيمت تمام ش��دة دارايي خريداري شده، بدهكار و حساب مازاد تخصيص يافته از اين 
بابت، معادل مبلغي كه به حساب هزينه منظور مي شود، بستانكار و حساب بستانكاران يا حساب هاي پرداختني نيز به ميزان باقيماندة 

قابل پرداخت، بستانكار خواهد شد و به همين ميزان حساب مازاد تخصيص نيافته – تعهدات ايجادشده – بدهكار مي گردد. 
بديهي اس��ت در س��ال بعد يا سال هايي كه بدهي ش��هرداري از اين بابت پرداخت خواهد شد، حساب مازاد تخصيص نيافته – 
تعهدات انجام شده - به مبلغ پرداخت شده بستانكار و حساب هاي پرداختني )بستانكاران( بدهكار و بدين وسيله با دائن تسويه حساب 

مي گردد و مبلغ پرداخت شده از حساب بانك در حساب هزينه هاي مربوطه اعمال و تأمين اعتبار مي شود.
مادة 77 قانون محاسبات عمومي، مصوب 1366/6/1، در اين باره چنين مقرر مي دارد:

- وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتي مي توانند براي رفع احتياجات س��ال بعد در مواردي كه موضوعي جنبة فوري و فوتي داشته 
و تأخير در انجام آن موجب زيان و خس��ارت دولت گردد، به پيش��نهاد باالترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه، تأييد وزارت برنامه و 
بودجه و با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي، قراردادهاي الزم براي خريد كاال يا خدمات مورد نياز را با رعايت مقررات، منعقد 
نمايند؛ مش��روط بر اينكه مبلغ اين گونه قراردادها به تش��خيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و 
مشابه در آن سال نبوده و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعًا در مورد هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع 

اعتبارات غيرپرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد.
چنانچ��ه در اجراي قرارداد منعقده و بر اس��اس مق��ررات مربوط، پرداخت وجوهي به عن��وان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و 
ي��ا قرارداده��اي مزبور قبل از پايان س��ال مالي به مرحله تعهد برس��د، وزارت اقتصادي و دارايي مي تواند وج��وه الزم را به عنوان 
پيش پرداخت )از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني مي شود( تأديه كرده و در سال بعد پس از 

تصويب بودجه رأسًا از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.
مثال: شهرداري مالير در اسفندماه سال 65، اقدام به خريد يك دستگاه كاميون به ارزش 500/000 ريال از شركت خاور نمود 
و قرار شد يك دهم مبلغ معامله طي چكي از حساب بانك پرداخت و در ازاي يك پنجم قيمت آن پنج عدد سفته به سررسيد سه ماه 

آتي پرداخت شود و بقيه وجه در عرض سال آينده پرداخت و اعتبار آن از محل مادة 12 برنامه اداري مالي تأمين گردد.

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 358



مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزانة سال 65 و 66

ثبت در دفتر روزانة سال 65

مبلغ جزءشرحرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار
حساب هزينة برنامة اداري و مالي1.

50/000مادة 12: خريد اتومبيل
50/000

حساب بانك ها2.
50/000جاري هزينه

50/000

بابت خريد نقدي
حساب مازاد تخصيص نيافته3.

100/000تعهدات ايجادشده
100/000

حساب اسناد پرداختني4.
100/000شركت خاور

100/000

بابت اعطاي 5 فقره سفته
حساب مازاد تخصيص نيافته5.

350/000تعهدات ايجادشده
350/000

حساب هاي پرداختي6.
350/000شركت خاور

350/000

بابت تعهدات شهرداري
حساب وسايط نقليه7.

500/000كاميون
500/000

حساب مازاد تخصيص يافته8.
500/000دارايي ثابت

500/000

بابت تملك دستگاه كاميون
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ثبت در دفتر روزانة سال 66
مبلغ كلمبلغ جزءشرحرديف

بستانكاربدهكار
حساب هزينة برنامة اداري و مالي1.

100/000مادة 20: ديون و تعهدات
100/000

حساب بانك ها2.
100/000جاري هزينه

100/000

حساب اسناد پرداختني3.
100/000شركت خاور

100/000

حساب مازاد تخصيص نيافته4.
100/000تعهدات انجام شده

100/000

بابت پرداخت 5 فقره سفته
حساب هزينة برنامة اداري و مالي5.

350/000مادة 20: ديون و تعهدات
350/000

حساب بانك ها6.
350/000جاري هزينه

350/000

حساب هاي پرداختني 7.
350/000شركت خاور

350/000

حساب مازاد تخصيص نيافته8.
350/000تعهدات انجام شده

350/000

بابت تسويه حساب كامل

حساب اعتبار تخصيصي9.
450/000بابت تأمين اعتبار كاميون

450/000

حساب بانك ها10.
450/000جاري درآمد

450/000

حساب بانك ها11.
450/000جاري هزينه ها

450/000

حساب اعتبار برنامة اداري و مالي12.
450/000مادة 20: ديون و تعهدات

450/000

بابت تأمين اعتبار ديون و تعهدات )كاميون خريداري شده(
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فروش، زايل كردن و حذف دارايي هاي ثابت
در بسياري از موارد به علل مختلف ممكن است اموال اختصاصي شهرداري كه به عنوان دارايي ثابت در دفاتر مالي ثبت شده 
اس��ت، به فروش رس��يده و يا زايل گردد و در نتيجه از دفاتر حذف ش��ود. در اين صورت، حساب دارايي مربوطه به قيمت تمام شدة 

تاريخي بستانكار و حساب مازاد تخصيص يافته به همان مبلغ بدهكار خواهد شد.
مثال: شهرداري گلستان يك دستگاه ماشين تحرير كه در سال 1360 به ارزش 5000 ريال خريداري و جزء دارايي ثابت منظور 
شده بود، در سال 1366 به قيمت 6000 ريال به فروش مي رساند. ثبت عمليات فوق در دفتر روزانة شهرداري به شرح زير است:

مبلغ جزءشرحرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار
حساب بانك ها1.

6000جاري غيرقابل برداشت
6000

حساب درآمد وجوه و اموال2.
6000فروش دارايي ثابت

6000

بابت فروش ماشين تحرير
حساب مازاد تخصيص يافته3.

5000دارايي ثابت
5000

حساب اثاثية اداري4.
5000حساب ماشين تحرير

5000

بابت حذف دارايي فروخته شده

چنانچه مالحظه مي ش��ود، هيچ گونه س��ود يا زياني در اثر اين فروش در دفاتر ش��هرداري شناسائي نشده است؛ چه دارايي هاي 
ثابت ش��هرداري در حقيقت از جمله اندوخته هاي س��رمايه اي بود كه در اثر فروش، مجدداً به شبكة دارايي هاي جاري برگشت شده 

و تحت عنوان درآمد لحاظ مي گردد. 

حسابداري دارايي هاي اهدايي
در اكثر كش��ورهاي مترقي جهان، مردم ش��هرداري را جزئي از زندگي خود مي دانند و در اين رابطه مس��ائل ش��هر و شهروند و 
ش��هرداري آنچنان در هم آميخته كه گويي جزء الينفك حيات اجتماعي اس��ت. انتخاب نام فرزند ش��هروندي به وس��يلة شخص 
شهردار، از افتخارات مردمي و ماندگار تلقي مي گردد و به آن مباهات مي شود. مردم نه تنها در طول زندگي خود از هيچ گونه هداياي 
نقدي و غيرنقدي در حق شهرداري دريغ ندارند، بلكه پس از مرگ نيز تمام يا قسمتي از ثروت به جا ماندة خود را وقف شهرداري 
شهر خود مي كنند و مي توان گفت، درصد بااليي از درآمد شهرداري از محل همين كمك  هاي مردمي تأمين مي گردد. كارمندان و 

كارشناسان شهرداري از ارزش و احترام خاصي در بين مردم برخوردارند و آنان را امين و مورد اعتماد خود مي دانند.
بديهي است اين تعامل بين شهر و شهروند و شهرداري، حاصل استقرار يك نظام مالي و پاسخگو و منطبق بر اصول متداول و 
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پذيرفته شدة حسابداري مي باشد )G.A.S.B( و بر اساس اين استانداردها و كنترل هاي داخلي مرتبط به آن الزم است، دارايي هاي 
ثابت اهدايي به ارزش منصفانة برآوردي در زمان دريافت، در دفتر حسابداري به ثبت برسد و در صورت عدم ثبت بهاي تمام شده 
و يا برآورد دارايي اهدايي در زمان تحصيل و يا مش��خص نبودن بهاي تمام ش��ده در زمان تدوين دستورالعمل و سيستم حسابداري 

شهرداري براي كنترل دارايي ها، مي توان دارايي ها را به بهاي تمام شدة برآوردي ثبت نمود. 
در زمان تحصيل دارايي هاي ثابت، حساب دارايي اهداشده بدهكار و حساب مازاد تخصيص يافته )دارايي هاي اهدايي( به ارزش 
منصفانه و برآوردي، بستانكار مي گردد و در صورت فروش يا واگذاري و يا اسقاط و زايل شدن، به همان مبلغ دارايي مذكور، با يك 

ثبت معكوس از حساب ها خارج مي شود. براي روشن شدن موضوع مثالي مي آوريم:
مثال: شركت جهان خودرو در سال 1380، پنج دستگاه اتومبيل سواري به شهرداري گرمدره به ارزش هر دستگاه 10/000 ريال 
اهدا مي كند. يكي از اتومبيل ها در س��ال 1381 به قيمت 22/000 ريال فروخته و به حس��اب درآمد منظور مي شود. در سال 1382، 
يك دستگاه از همين اتومبيل ها دچار حريق شده و به ارزش 5000 ريال به فروش مي رسد. اتومبيل  ديگر در سال 1383، به سازمان 

همياري به طور رايگان اهدا شد. در سال 1384، يك دستگاه از اتومبيل هاي مذكور به طور اماني به فرمانداري واگذار گرديد.
مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزانة شهرداري گرمدره.

مبلغ جزءشرحرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار
حساب وسايط نقليه1.

50/000اتومبيل سواري
50/000

حساب مازاد تخصيص يافته2.
50/000دارايي اهدايي

50/000

بابت اهداي 5 دستگاه اتومبيل در سال 1380
حساب بانك 3.

22/000جاري درآمد
22/000

حساب درآمد فروش و اموال4.
22/000بابت فروش اتومبيل

22/000

حساب مازاد تخصيص يافته5.
10/000دارايي اهدايي

10/000

حساب وسايط نقليه6.
10/000اتومبيل سواري

10/000

بابت فروش يك دستگاه از اتومبيل هاي اهدايي در سال 1381
حساب بانك ها 7.

5/000جاري درآمد
5/000
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حساب درآمد فروش و اموال8.
5/000بابت فروش اتومبيل

5/000

حساب مازاد تخصيص يافته9.
10/000دارايي اهدايي

10/000

حساب وسايط نقليه10.
10/000اتومبيل سواري

10/000

بابت فروش اتومبيل سوخته شده در سال 1382
حساب مازاد تخصيص يافته11.

10/000دارايي اهدايي
10/000

حساب وسايط نقليه12.
10/000اتومبيل سواري

10/000

بابت اهداي يك دستگاه اتومبيل به سازمان همياري در سال 1383
حساب هاي انتظامي13.

10/000دارايي هاي ما نزد ديگران
10/000

طرف حساب هاي انتظامي14.
10/000دارايي هاي ما نزد ديگران

10/000

بابت واگذاري اتومبيل به فرمانداري به طور اماني در سال 1384

ارزيابي دارايي هاي ثابت
اصول متداول و پذيرفته ش��دة حس��ابداري دولتي در مقايس��ه با اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري مالي، گاه مترادف، گاه 
متضاد و زماني مشابه مي باشند. يكي از اصولي كه در هر دو سيستم كاربردي مشابه دارند، اصل قيمت تمام شده مي باشد. به موجب 
اين اصل، دارايي هاي ثابت بايد به بهاي تمام ش��دة تاريخي، يا در صورت عدم امكان تعيين بهاي تمام ش��ده به دليل شرايط خاص، 
به بهاي تمام ش��دة برآوردي در دفاتر به ثبت برس��د. همچنين، الزم اس��ت دارايي هاي ثابت اهدايي به ارزش منصفانة برآوردي در 

زمان دريافت به ثبت برسد.
دارايي هاي پولي و اكثر بدهي ها تقريباً به ارزش متعارف جاري اندازه گيري و گزارش مي شوند.

اصل بهاي تمام شدة تاريخي در مورد اندازه گيري بدهي ها نيز كاربرد دارد. مثاًل، اگر يك شهرداري بابت واريز يكي از بدهي هاي 
خود، دارايي غيرنقدي واگذار كند، ارزش متعارف دارايي واگذارشده يا ارزش فعلي بدهي تسويه شده1 - هر كدام مشخص تر باشد، 

به عنوان بهاي تمام شده در اين رويدادها محسوب و مالك ثبت قرار مي گيرد.
به دليل رعايت اين اصل، گزارش هاي حسابداري لزوماً و معمواًل منعكس كنندة ارزش جاري دارايي ها نيست؛ در حالي كه چه 
بسا پس از گذشت مدتي قيمت دارايي تغيير يافته و چندين برابر شده باشد. اما تغييرات بعدي در ارزش جاري اقالم نيز اغلب جزء 

اطالعات بااهميت و مربوط براي تصميم گيرندگان محسوب مي شود.

1- معادل ارزش فعلي وجوه نقدي كه قرار بود در آينده پرداخت شود 
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قيمت تمام ش��ده اموال، ماشين آالت و تأسيس��ات برابر با قيمت نقدي به عالوة هزينه هاي حمل و نصب و راه اندازي در تاريخ 
انجام هزينه ها مي باشد. 

بهاي تمام شدة زمين خريداري شده به وسيلة شهرداري فقط بهاي خريد آن را تشكيل نمي دهد، بلكه ساير هزينه هاي مربوط، 
مانند ماليات و س��اير هزينه هاي خريد، هزينه هاي نقل و انتقال، حق الزحمه هاي قانوني، مس��احي، مس��طح كردن، آماده س��ازي، 
زهكش��ي و ساير هزينه هاي آماده سازي براي اس��تفادة مورد نظر را نيز در بر مي گيرد. شهرداري ها معمواًل در مورد تحصيل زمين 
به اضرار متهم مي شوند، مبالغ جرايم موضوعه به عنوان هزينه هاي سرمايه هاي دارايي تحصيل شده در نظر گرفته مي شود. زمين 
تحصيل شده از طريق هبه بايد بر مبناي ارزش ارزيابي شده در تاريخ تحصيل، در دفاتر ثبت شود. در صورت ارزيابي، هزينة ارزيابي 

نبايد جزئي از بهاي تمام شده منظور و هزينة سرمايه تلقي شود. 
ثبت كار در جريان ساخت، به عنوان طبقه اي از دارايي ها، مانند طبقه بندي دارايي ثابت، در گروه دارايي ثابت ضروري است.

اموال عمومي شهر1
1. معابر عمومي، ميادين، پارك هاي عمومي و ساير تفرج گاه ها و تأسيسات عمومي 

1-1. شهردار بايد ترتيبي بدهد كه مسؤوالن واحدهاي اجرايي در تهية صورت اسامي و مشخصات عمومي خيابان ها و كوچه ها 
و ميادين ش��هر با ش��خص يا واحد س��ازماني عهده دار امور اموال، همكاري نمايند و يا صورت هاي مذكور را كاماًل تنظيم كنند و 

تحويل دهند.
2-1. شهرداري بايد براي هريك از انواع خيابان ها و كوچه ها و ميادين به شرح زير شماره اي اختصاص دهد.

1000- معابر با عرض بيش از 40 متر
2000- معابر با عرض 30 تا 40 متر
3000- معابر با عرض 25 تا 30 متر
4000- معابر با عرض 20 تا 25 متر
5000- معابر با عرض 15 تا 20 متر
6000- معابر با عرض 10 تا 15 متر
7000- معابر با عرض 7 تا 10 متر
8000- معابر با عرض 4 تا 7 متر

9000- معابر با عرض كمتر از 4 متر
ميادين شهر

3-1. جمع كل صورت هاي تهيه شده به شرح بند فوق به اضافة صورت هايي كه از مشخصات عمومي پارك ها و تفرج گاه ها و 
ساير مؤسسات عمومي تهيه مي شود، بايد در فرم مربوطه ثبت و درج گردد.

4-1. در مورد شهرداري هاي بزرگ كه به مناطق يا نواحي تقسيم شده اند، هر منطقه يا ناحيه بايد صورت مذكور به شرح باال را 
تهيه و تسليم نمايد و در اين صورت مسؤول امور اموال، مكلف خواهد بود جمع صورت هاي مذكور را تلخيص و مشخص نمايد.

2. شماره هاي قراردادي براي خيابان ها و كوچه ها:

1- مستخرجه از دستورالعمل اموال عمومي شهر، صادره از طرف وزارت كشور، فصل چهارم 
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1-2. ش��ماره هاي قراردادي خيابان ها و كوچه ها چهار رقمي اس��ت كه رقم س��مت چپ نمايندة نوع خيابان يا كوچه بر حسب 
پهناي آن، رقم دوم نش��ان دهندة مناطق ش��هرداري و دو رقم آخر ش��مارة ترتيبي خواهد بود كه به هريك از خيابان ها يا كوچه ها 

اختصاص مي يابد.
3. كنترل ساليانة صورت ها و تعيين تغييرات حاصله

1-3. همه س��اله در اس��فندماه بايد صورت هاي تهيه ش��ده براي خيابان ها، كوچه ها، ميادين، پارك ها و تفرج گاه ها و تأسيسات 
عمومي شهر مورد كنترل قرار بگيرد و تغييرات آن نسبت به سال قبل تعيين و در صورت لزوم تجديد شود.

2-3. در صورتي كه كوچه، خيابان، پارك يا تأسيس��ات عمومي ديگري به ش��هر اضافه ش��ده باش��د، بايد در صورت ها ثبت و 
منعكس گردد.

3-3. صورت هاي تهيه شده به شرح اين دستورالعمل مورد استفاده هاي آماري در شهرداري نيز قرار خواهد گرفت.

ساير دارايي ها
آخرين طبقه بندي در ترازنامة شهرداري عبارت است از: ساير دارايي ها، شامل، وجوه مسدودشدة بانكي، اسناد دريافتي بلندمدت، 
ماش��ين آالت بالاس��تفاده، ودايع )تلفن، آب، برق، گاز و غيره( و حق انش��عاب آب، برق، گاز و دارايي هاي ثابت غيرمش��هود و آن 
دارايي هايي هستند كه اصواًل جنبة عيني ندارند و قابل مشاهده و لمس نيستند. مهم ترين انواع دارايي هاي ثابت غيرمشهود عبارتند 

از: سرقفلي، حق اختراع، حق امتياز، ليسانس ساخت، حق اكتشاف و بهره برداري از معادن.

بدهي ها و مازاد
سمت چپ ترازنامة شهرداري ها به بدهي ها و مازاد كه از عناصر و اركان اصلي تشكيل دهندة صورت هاي مالي اساسي مي باشند، 

اختصاص دارد.
بدهي ها معرف تعهدات اقتصادي يك مؤسسه هستند كه طبق اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري شناسايي و اندازه گيري 
مي ش��وند. بدهي ها شامل مبالغي مي باش��ند كه بازپرداخت آنها در تاريخي معين بر عهدة مؤسسه بوده و مؤسسه ملزم است بدهي 
خود را در سررسيد، در وجه بستانكاران و يا وام دهندگان پرداخت كند. از سوي ديگر، جمع اقالم بدهي نمايانگر ميزان منابع مالي 
اس��ت كه افراد خارج از مؤسس��ه به كار انداخته اند. قدرت مالي يك مؤسسه اساس��ًا از طريق ارتباط بين دارايي ها و بدهي هاي  آن 

مشخص مي شود. بدهي ها دو نوع هستند:
الف( بدهي هاي جاري

ب( بدهي هاي بلندمدت
آن دسته از بدهي ها كه بايد در مدتي كمتر از يك سال مالي پرداخت شوند، بدهي جاري نام دارند. اقالم مهم بدهي هاي جاري 
عبارتند از: وام كوتاه مدت، اس��ناد و حساب هاي پرداختي، اس��ناد هزينه هاي پرداختي ناشي از هزينه هاي تحقق يافته، نظير صورت 
وضعيت تأييدش��دة پيمانكاران، اضافه برداش��ت بانكي )تنخواه گردان خزانه( و ساير بدهي ها كه انتظار مي رود طي سال مالي آتي از 

محل درآمدها واريز شود.
بدهي هاي بلندمدت، بدهي هايي هس��تند كه سررس��يد آنها بيش از يك سال است. يكي از اقالم مهم بدهي هاي طويل المدت، 

وام بلندمدت است.
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وام بلندمدت پرداختي مبلغي است كه شهرداري جهت فعاليت هاي عمراني خود از مؤسسات اعتباري نظير بانك ها و يا مؤسسات 
اعتباري خارج از كش��ور دريافت و تعهد مي كند كه آن را به طور اقس��اطي يا يكجا طي مدتي كه بيش از يك سال به طول خواهد 

كشيد، پرداخت نمايد.
س��اير بدهي هاي بلندمدت آنهايي هس��تند كه نمي توان به شكل بدهي هاي بلندمدت طبقه بندي كرد؛ از جمله »ذخيرة مزاياي 

پايان خدمت كاركنان«.

حسابداري بدهي هاي بلندمدت
همان طور كه اش��اره ش��د، بدهي هاي بلندمدت به آن دسته از بدهي هاي  ش��هرداري اطالق مي گردد كه مدت بازپرداخت آن 
معمواًل بيشتر از يك سال باشد؛ مانند وام دريافتي بلندمدت از ساير مؤسسات انتفاعي. همان گونه كه در فصول گذشته به تفصيل 
بيان ش��د، يكي از »منابع تأمين اعتبار« كه در بودجة ش��هرداري ها در رديف درآمدها منظور مي گردد، اس��تفاده از وام دريافتي از 

مؤسسات اعتباري داخلي و يا خارجي است.
به موجب بند 19 از مادة 45 قانون ش��هرداري ها، مصوب 1346، تصويب وام هاي پيش��نهادي ش��هرداري پس از بررسي دقيق 
نس��بت به مبلغ و مدت و ميزان كارمزد و ترتيب اس��تهالك و مصرف وام، از وظايف ش��وراي ش��هر مي باشد و بر اساس مادة 40 

آيين نامة مالي شهرداري ها:
اس��تقراض ش��هرداري با توجه به بند 19 از مادة 45 قانون ش��هرداري ها بايد با اجازه و تصويب شوراي شهر صورت گيرد و در 
موقع استقراض، مورد مصرف وجوه استقراض تعيين و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود 

و كارمزد و مدت وام و طرز استهالك، مشخص و طبق آن عمل شود.
به هنگام دريافت وام كه در اجراي مقررات فوق اخذ مي گردد، حس��اب بانك بدهكار و حس��اب درآمد وام )داخلي يا خارجي( 
بس��تانكار خواهد شد و بالفاصله حس��اب وام پرداختني به همان ميزان بستانكار و حساب مازاد تخصيص نيافته بدهكار مي گردد تا 
به اين ترتيب، وام دريافت ش��ده به عنوان يك قلم بدهي بلندمدت ش��هرداري جهت آگاهي عموم در ترازنامه منعكس و شناسايي 

شود.
اقساط پرداختي بابت استهالك وام دريافتي كه از محل اعتبار مادة 18 در قالب برنامة مربوطه پرداخت مي گردد نيز به حساب 
هزينه بدهكار و به حس��اب بانك پرداخت كننده بس��تانكار خواهد ش��د و هم زمان حس��اب وام پرداختني نيز بدهكار و حساب مازاد 
تخصيص نيافته )تعهدات انجام شده( بستانكار مي شود تا از اين طريق مبلغ وام مستهلك نشده همواره در دفاتر و صورت هاي مالي 

شهرداري درج شده و مشخص باشد.
مثال: ش��هرداري بروجرد در س��ال 1366، اقدام به تأسيس شركت واحد اتوبوس��راني  كرده و جهت تأمين سرماية نقدي آن به 
استناد تبصرة 11 ماده واحدة قانون تأسيس شركت اتوبوسراني عمومي، مصوب بهمن ماه 1331، مبلغ 150 ميليون ريال وام ده ساله 
از بانك ملي ايران، ش��عبة جعفري، دريافت و به حس��اب غيرقابل برداشت كه به همين منظور در بانك ملي شعبة خيابان جعفري 
افتتاح نموده اس��ت، واريز مي كند. عمليات مالي مربوط به دريافت وام و پرداخت آن به عنوان س��رماية اوليه به شركت اتوبوسراني 

بروجرد، به شرح زير است:
150/000/000 ريال 66/2/1- دريافت وام و واريز آن به حساب جاري بانكي غيرقابل برداشت به شمارة )652(  

66/2/2- انتقال موجودي حساب بانكي غيرقابل برداشت)652( به حساب تمركز درآمد )خزانه شهرداري( درآمد عمومي  
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150/000/000 ريال
66/2/3- برداش��ت از حساب بانكي تمركز درآمد )خزانه شهرداري( جهت سرمايه گذاري در شركت اتوبوسراني بروجرد و انتقال به 

حساب جاري هزينه هاي عمومي      150/000/000 ريال 
66/2/4- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز به حساب جاري هزينه جهت سرمايه گذاري در شركت واحد اتوبوسراني بروجرد  

150/000/000 ريال          
66/2/5- پرداخ��ت به ش��ركت واحد اتوبوس��راني بروجرد بابت تأمين س��رمايه نقدي از محل اعتبار م��ادة 15 برنامة حمل و نقل 

150/000/000 ريال شهري         
66/2/29- دريافت عوارض بر ساختمان و اراضي )عوارض نوسازي( و واريز به حساب غيرقابل برداشت )653( 

5/000/000 ريال           
66/2/30- انتقال موجودي حساب غيرقابل برداشت )653( به حساب جاري تمركز درآمد شهرداري )خزانه(    

5/000/000 ريال          
66/12/29- انتقال از حساب جاري خزانه به حساب جاري هزينه جهت پرداخت اولين قسط وام دريافتي از محل اعتبار برنامة حمل 

4/000/000 ريال و نقل شهري مادة 18 »بازپرداخت وام« و پرداخت اولين قسط آن   
مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب هاي دفتر كل شهرداري بروجرد

مبلغ كلمبلغ جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب بانك ها166/2/1.
150/000/000جاري غيرقابل برداشت

150/000/000

حساب درآمد وام266/2/1.
150/000/000وام داخلي

150/000/000

حساب مازاد تخصيص نيافته366/2/1.
150/000/000تعهدات ايجادشده

150/000/000

وام پرداختني466/2/1.
150/000/000بانك ملي ايران – شعبة بروجرد

150/000/000

حساب بانك ها566/2/1.
150/000/000جاري تمركز درآمدها )خزانه(

150/000/000

حساب بانك ها666/2/1.
150/000/000جاري غيرقابل برداشت

150/000/000

حساب اعتبار تخصيصي766/2/3.
150/000/000بابت تأمين اعتبار

150/000/000
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حساب بانك ها866/2/3.
150/000/000جاري تمركز درآمد )خزانه(

150/000/000

حساب بانك ها966/2/4.
150/000/000جاري هزينه ها

150/000/000

حساب اعتبار برنامة حمل و نقل شهري1066/2/4.
150/000/000مادة 15: شركت در سرمايه گذاري

150/000/000

حساب هزينة برنامة حمل و نقل شهري1166/2/5.
150/000/000مادة 15: شركت در سرمايه گذاري

150/000/000

حساب بانك ها1266/2/5.
150/000/000جاري هزينه ها

150/000/000

سرمايه گذاري در ساير مؤسسات1366/2/5.
150/000/000سهام شركت واحد

150/000/000

مازاد تخصيص يافته1466/2/5.
150/000/000سرمايه گذاري مؤسسات

150/000/000

حساب بانك ها1566/2/29.
5/000/000جاري غيرقابل برداشت

5/000/000

حساب درآمد بر ساختمان و اراضي1666/2/29.
5/000/000عوارض نوسازي

5/000/000

حساب بانك ها1766/2/30.
5/000/000جاري درآمد تمركز

5/000/000

حساب بانك ها1866/2/30.
5/000/000جاري غيرقابل برداشت

5/000/000

اعتبار تخصيصي1966/12/29.
4/000/000بابت تأمين اعتبار

4/000/000

حساب بانك ها2066/12/29.
4/000/000جاري تمركز درآمد )خزانه(

4/000/000

حساب هزينة برنامة حمل و نقل 2166/12/29.
4/000/000مادة 18: بازپرداخت

4/000/000

حساب بانك ها2266/12/29.
4/000/000جاري هزينه ها

4/000/000

حساب وام پرداختني2366/12/29.
4/000/000بانك ملي ايران – جاري بروجرد

4/000/000
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حساب مازاد تخصيص نيافته2466/12/29.
4/000/000تعهدات انجام شده

4/000/000

حساب بانك ها2566/12/29.
4/000/000جاري هزينه

4/000/000

حساب اعتبار برنامة حمل و نقل شهري2666/12/29.
4/000/000مادة 18: بازپرداخت وام

4/000/000

  
  حساب اعتبار برنامه حمل و نقل شهري          ها حساب بانک

  000/000/150  )5(  000/000/2  دهمان    000/000/150  )3(  000/000/150  )1(
)3(  000/000/150  )4 (  000/000/150          )11(  000/000/4  
)5(  000/000/150  )6 (  000/000/150  
)8(  000/000/5  )9 (  000/000/5  
)9(  000/000/5  )10 (  000/000/4  
)11(  000/000/4  )12 (  000/000/4  

  
  حساب درآمد وام           ها حساب عوارض بر ساختمان

      )8(  000/000/5          )1(  000/000/150  
  
  

  حساب وام پرداختنی          حساب هزینۀ برنامۀ حمل و نقل شهري 
) 6(  000/000/150          )12(  000/000/4  )2(  000/000/150     
) 12 (  000/000/4  
  

  نیافته  حساب مازاد تخصیص          یافته حساب مازاد تخصیص
      )7(  000/000/150    )2(  000/000/150  )12(  000/000/4  

  
  

  حساب اعتبار تخصیصی          گذاري در سایر مؤسسات حساب سرمایه
)7(  000/000/150          )4(  000/000/150  

              )10(  000/000/4  
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مازاد
معادلة اصلي حسابداري شهرداري ها و مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه به صورت زير است:

مازاد + بدهي ها = دارايي ها
با توجه به معادلة فوق مازاد عبارت است از مابه التفاوت دارايي ها و بدهي هاي شهرداري.

مازاد كه در حقيقت اندوختة سرمايه هاي شهرداري تلقي مي گردد، خود مي تواند به دو بخش مازاد تخصيص يافته يا دارايي هاي 
غيرنقدي شهرداري و مازاد تخصيص  نيافته يا دارايي نقدي و معادل نقد تقسيم شود.

مازاد تخصيص يافته از رابطة زير به دست مي آيد:

ساير دارايي ها+ سرمايه گذاري در ساير مؤسسات + سرمايه گذاري و دارايي هاي ثابت = مازاد تخصيص يافته

و مازاد تخصيص نيافته در قالب رابطة زير محاسبه مي گردد:

)بدهي هاي بلندمدت + بدهي هاي جاري( – دارايي هاي جاري = مازاد تخصيص نيافته

بنابراي��ن، افزايش دارايي ه��اي غيرجاري باعث افزايش مازاد تخصيص يافته و كاهش دارايي هاي غيرجاري باعث كاهش مازاد 
تخصيص يافته خواهد ش��د و به همين ترتيب، تعهدات ايجادش��ده و درآمدهاي وصول ش��ده موجب كاهش مازاد تخصيص نيافته و 

تعهدات انجام شده و درآمدهاي قابل وصول افزايش دهندة مازاد تخصيص نيافته مي باشند.

صورت مقايسة درآمدها و هزينه هاي قطعي شده با درآمدها و هزينه هاي بودجه شده
آخرين و مهم ترين صورتحس��اب هاي مالي اساسي در شهرداري را مي توان صورت مقايسة درآمدها و هزينه هاي قطعي شده با 
درآمدها و هزينه هاي بودجه ش��ده دانست. اين صورتحساب بخش��ي از كنترل و نظارت بر اجراي بودجه تلقي مي گردد و به همين 
دليل در ش��هرداري هاي ايران به تفريغ بودجه موس��وم شده است. ش��ايد چون اين صورتحساب مراحل چهارگانة بودجه را تكميل 
مي كند، به اين نام خوانده مي شود. هدف از تهيه و تنظيم اين صورتحساب، مقايسة درآمدها و هزينه هاي بودجه شده با درآمدها و 

هزينه هاي قطعي شده به منظور شناسايي انحراف مساعد يا نامساعد از اعتبارات بودجه بيان شده است.
سيستم حسابداري شهرداري ها بايد طوري طراحي شود كه بتواند براي كنترل كارايي و رعايت مقررات و ضوابط قانوني مورد 

استفاده قرار گيرد. يكي از اين كنترل ها جلوگيري از هزينه هاي غيرقانوني است.
هزينه هاي غيرقانوني ممكن است به دو دليل انجام شود: اول آنكه براي منظور خاصي بيشتر از اعتبار تعيين شده خرج شود و 
دوم، در مواردي غير از آنچه در بودجه پيش بيني ش��ده اس��ت، انجام گيرد. مسؤوليت مورد اول صرفًا متوجه ذيحساب و رئيس امور 

مالي شهرداري است؛ اما شهردار به عنوان خزانه دار شهرداري )ذيحساب( نهايتًا در اين مورد مسؤوليت دارد. 
همان طور كه قباًل در فصل مربوطه گفته شد، سيستم حسابداري دولتي بهتر است به نوعي تنظيم شود كه اعتبارات مربوط به 
هر هزينه در ابتداي دوره »بدهكار« ش��ود و از طرف ديگر در مقابل هر هزينه كه پس از طي مراحل الزم انجام مي گيرد، حس��اب 
اعتبارات مربوط بستانكار گردد. بدين ترتيب، همواره ميزان اعتبارات به مصرف نرسيده با مقايسة دو حساب اعتبار و هزينة هر ماده 

روشن و معين است. 
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ش��هردار به عنوان خزانه دار ش��هرداري و مدير امور مالي به عنوان ذيحس��اب مي توانند فقط با توجه به اين ارقام و پس از طي 
مراحل قبل از خرج، اجازة هر خرج را صادر كنند تا  مش��كل اضافه خرج كردن پيش نيايد. اگر مراحل قبل از خرج به دقت انجام 
گي��رد، از مش��كالت خرج اضافه بر اعتبار، خرج به منظوري غير از منظور تعيين ش��ده در بودجه و ني��ز از جابه جا كردن هزينه ها و 

اعتبارات پيشگيري خواهد شد.
يكي از اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري دولتي G.A.S.B »كنترل بودجه اي و گزارشگري بودجه اي«است. به موجب 

اين اصل: 
الف( پذيرش بودجة ساالنه از طرف كلية واحدهاي دولتي )شهرداري ها( ضروري است.

ب( سيستم حسابداري بايد مبنايي براي كنترل بودجه اي مناسب داشته باشد. 
ج( مقايس��ة بودجه اي بايد در صورت هاي مالي و جداول مناس��ب براي كلية حساب هاي مستقل دولتي )شهرداري ها( مشمول 

بودجه، ارائه شود.
بند الف از اصول حسابداري يا گزارشگري مالي نيست، بلكه پيش نيازي براي بندهاي ب و ج محسوب مي گردد.

يكي از ويژگي  هاي حسابداري شهرداري ها رعايت قوانين ادارة منابع درآمدي در دسترس شهرداري و قوانين استفاده از آن منابع 
است كه روش حسابداري بودجه بر مبناي ساالنه نيز براي كمك به انجام همين امر مي باشد.

جدول صفحة بعد نمونه اي از صورت مقايسة ارقام واقعي و ارقام بودجه شدة درآمدها و هزينه هاي مربوط به حساب هاي مستقل 
وجوه عمومي شهرداري نورآباد را نشان مي دهد. اين صورت مقايسة فرضي براي سال مالي منتهي به 1382/12/29 تنظيم شده و 

بدون در نظر گرفتن ثبت هاي مربوط به اصالح بودجة مصوب تهيه گرديده است.
طبق اس��تاندارد هيأت استانداردهاي حس��ابداري دولتي بايد در »صورت مقايسه اي بودجه و واقعي« يا در يادداشت هاي همراه 
»صورت هاي مالي« مبالغ مندرج در ستون مقايسه اي بودجه و واقعي با نتيجة حاصل و شناسايي شده در »صورت تغييرات مازاد« 

مطابقت داده شود. 
در هر شهرداري به منظور اعمال كنترل بودجه اي، درآمدها و هزينه هاي واقعي بايد در فواصل زماني معين با درآمد و هزينه هاي 

پيش بيني شده در بودجة مصوب مقايسه و مغايرت آنها )مساعد يا نامساعد( مشخص و تجزيه و تحليل گردد.
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شهرداري نورآباد
صورت مقايسة درآمدها و هزينه هاي بودجه شده با درآمدها و هزينه هاي قطعي شده

براي سال مالي منتهي به 1382/12/29

درآمديادداشتدرآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
بودجه شده

درآمد 
وصول شده

اضافة 
 وصولي

كسر 
وصولي

9000-21140005000درآمد طبقة 1000: درآمد ناشي از عوارض عمومي
2000-2290007000درآمد طبقة 2000: درآمد ناشي از عوارض اختصاصي

5000-23130008000درآمد طبقة 3000: بهاي خدمات و درآمدهاي شركت انتفاعي شهرداري
-241800020/0002000درآمد طبقة 4000: درآمد حاصل از فروش وجوه و اموال شهرداري

-11/00011000-25درآمد طبقة 7000: ساير منابع تأمين اعتبار
541/00051/00013/00016000

3/000اضافه )كسري( وصولي در پايان دوره

هزينه هاي يادداشتهزينه ها و ساير پرداخت ها
بودجه شده

هزينه هاي 
قطعي شده

كسر اعتباراضافة اعتبار

-3711/0007/5003/500اعتبار برنامة امور اداري
-382400022/5001500اعتبار برنامة امور شهري

1/000-3919/00020/000اعتبار برنامة عمران شهري
54/00050/0005/0001/000

4/000اضافه )كسري( اعتبار در پايان دوره
1/000مازاد درآمد بر هزينه طي دوره

رئيس شوراي شهر شهردار و خزانه دار شهرداري   مدير مالي و ذيحساب شهرداري  

يادداشت هاي شمارة 1 الي 33 همراه، جزء الينفك صورت هاي مالي است.
به موجب مادة 93 قانون محاسبات عمومي، مصوب 1366/6/1، در صورتي كه بر اساس گواهي خالف واقع ذيحساب، نسبت 
به تأمين اعتبار يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسة دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها، زائد بر اعتبار مصوب و يا برخالف قانون 

وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود، هريك از اين تخلفات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي
يكي از اصول متداول و پذيرفته ش��دة حس��ابداري كه هم در حس��ابداري مؤسس��ات انتفاعي داراي سرمايه و هم در مؤسسات 

غيرانتفاعي فاقد سرمايه كاربرد دارد، اصل »افشا« است. 
به موجب اين اصل كه يكي از اصول اساسي حسابداري مي باشد، كلية »وقايع مهم« مربوط به رويدادها و فعاليت هاي مالي بايد 
به شكل مناسب و كامل گزارش شود؛ چرا كه ارائه اطالعات بي اهميت و جزئي بدون شك باعث خواهد شد توجه استفاده كنندگان 
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اعم از درون سازماني و يا برون سازماني به مسائل جزئي معطوف و از رويدادها و اقالم بااهميت دور شود. 
رعايت اصل افش��ا با ارائه اطالعات مربوط و بااهميت، در متن صورت هاي مالي اساس��ي، به شكل انعكاس در داخل پرانتز و يا 

به صورت يادداشت ها و جداول همراه صورت هاي مالي اساسي به عنوان جزء الينفك صورت هاي مزبور، تحقق مي يابد.
يادداش��ت هاي همراه صورت هاي مالي بخش مهمي از گزارش��گري مالي و تنها راه عملي براي توصيف كامل و مناسب برخي 
رويدادها و وضعيت هاي خاص مي باشد. هدف از ارائه يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي، افشاي اطالعات مربوط و مهمي است 
كه فاقد معيارهاي الزم براي شناخت و انعكاس در متن صورت هاي مالي هستند و در نتيجه نمي توان آن اطالعات را از طريق درج 

در متن صورت هاي مالي به گونه اي مناسب و بدون اينكه در مطلوبيت صورت هاي مزبور كاسته شود، ارائه كرد.
تفريغ بودجه در شهرداري ها از سه بخش عمده تشكيل مي گردد:

- بخش مقدماتي
- بخش محاسباتي

- بخش آمار و اطالعات و تصاوير
يادداشت هاي پيوست اين تفريغ بودجه عمدتًا در بخش محاسباتي نقش مؤثري دارند.

بخش مقدمه ارائه دهندة نكات برجس��تة گزارش مالي جامع ساالنه و بخش مالي شامل صورت هاي مالي اساسي، صورت هاي 
تركيبي و انفرادي حساب هاي مستقل و اطالعات تكميلي است و تفريغ بودجه يا گزارش مالي جامع ساالنه داراي بخش ديگري 
به منظور ارائه جدول و نمودارها براي نمايش داده هاي اقتصادي و اجتماعي، روندهاي مالي و ظرفيت مالي شهرداري و دولت به 

طور مشروح، جهت رفع نياز خوانندگان عالقه مند به فعاليت هاي شهرداري نيز مي باشد.1

تفريغ بودجة مناطق
بستن حساب ها و تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي اساسي در مناطق

تمام مطالبي كه در مورد بستن حساب ها و تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي اساسي در مورد سازمان مركزي بيان شد، به طور 
كامل در مورد واحدهاي حسابداري مناطق نيز صدق مي كند؛ با اين تفاوت كه مناطق  بايد در پايان دوره و در آخرين فرصت زمان 
قانوني، يك نسخه از كلية صورتحساب هاي مالي اساسي، شامل صورت ترازنامه، صورت تغيير مازاد، صورت درآمد و هزينه و نيز 
صورت مقايسة درآمدها و هزينه هاي قطعي شده با درآمدها و هزينه هاي بودجه شده را به انضمام يك نسخه تراز آزمايشي به عنوان 
يك حس��اب مستقل براي تهيه و تنظيم صورتحس��اب هاي تلفيقي به سازمان مركزي - )ادارة تمركز و تلفيق حساب ها( - ارسال 
كنند. هر حساب مستقل، يك واحد مالي و حسابداري مستقل با مجموعه اي از حساب هاي متوازن است كه در آنها وجوه نقد و ساير 
دارايي ها، بدهي ها، اندوخته ها، مازاد به طور كلي، منابع و مصارفي كه به منظور اجراي فعاليت ها و عمليات خاص يا نيل به اهداف 

معين طبق قوانين و مقررات تفكيك شده اند، ثبت مي شود.2
تهيه و تنظيم تراز تلفيقي و حساب هاي رابط

به طوري كه در تراز آزمايشي منطقة يك شهرداري نورآباد و تراز آزمايشي شهرداري نورآباد مالحظه مي شود، مناطق در دفتر 
كل خود حسابي تحت عنوان سرفصل »حساب جاري مركز« خواهند داشت كه كلية وجوه دريافتي از سازمان مركزي به اين حساب 
بس��تانكار و كلية وجوه ارس��الي به مركز در آن بدهكار مي گردد. متقاباًل سازمان مركزي شهرداري نيز در دفتر كل براي هريك از 

1- براي اطالعات بيشتر به جلد اول كتاب حسابداري سازمان هاي دولتي و مؤسسات غيرانتفاعي، ترجمة دكتر غالمحسين مهدوي، انتشارات سازمان حسابرسي مراجعه نماييد. 
2 - اصول و كاربرد حسابداري در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي، تأليف داود اقوامي و جعفر باباجاني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
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مناطق حسابي جداگانه تحت عنوان »حساب جاري منطقه« دارند كه اقالم آن در جهت عكس اين حساب ثبت مي گردد.
به عبارت ديگر، حساب جاري منطقه در دفاتر سازمان مركزي، طرف حساب جاري مركز در دفاتر مناطق است؛ به طوري كه 
اگر كلية وجوه دريافتي و پرداختي در دو حس��اب منعكس گردد، ماندة بدهكار حس��اب يكي با ماندة بس��تانكار حساب ديگري  بايد 

برابر باشد.
حس��اب هاي رابط در سيستم حس��ابداري مناطق به روش مستقل نقش اساس��ي و ارزنده اي در ارتباط با نقل و انتقاالت و داد 
س��تدهاي بين س��ازمان مركزي و مناطق و حتي بين مناطق دارند و به اين ترتيب، فعاليت هاي مالي ش��هرداري را به هم مرتبط 

مي سازند.
در پايان س��ال مالي مناطق، كلية حساب هاي موقت )حس��اب هاي درآمد و هزينه( را به حسابي تحت عنوان »حساب درآمد و 
هزينه« كه بي ش��باهت به حس��اب سود و زيان در مؤسسات بازرگاني نيس��ت، منتقل مي كنند و سازمان مركزي نيز پس از تلفيق 
حس��اب ها معادل همين مبلغ به حس��اب مازاد تخصيص نيافته انتقال مي هد. به همين دليل، ماندة حس��اب جاري مناطق در دفتر 
سازمان مركزي با ماندة حساب مركزي در دفاتر مناطق مطابقت دارد و چنانچه اين مانده ها با هم اختالف داشته باشند، اين اختالف 
ناشي از اقالمي خواهد بود كه در دفاتر يك طرف ثبت و در دفاتر طرف ديگر عمل نشده است كه اين مغايرت بايد در تاريخ بستن 

حساب ها كشف و در دفاتر دو طرف عمل شود.
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مثال: تراز آزمايشي شهرداري نورآباد و منطقة يك شهرداري مذكور به تاريخ 1381/12/29 مفرض است. مطلوب است:
1- تلفيق و تهيه و تنظيم صورتحساب هاي شهرداري نورآباد براي سال مالي منتهي به 12/29
2- ثبت حساب هاي منطقه در دفتر روزنامة سازمان مركزي و نقل آن به حساب هاي دفتر كل

شهرداري نورآباد
تراز آزمايشي – سازمان مركزي

در 1381/12/29
ارقام به ريال

بستانكاربدهكارشرحرديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

بانك
حساب هاي دريافتي

پيش پرداخت ها و علي الحساب
اثاثية اداري

زمين و ساختمان
ماشين آالت
بانك سپرده

سپردة منطقة يك
حساب هاي پرداختي

وام پرداختي
مازاد تخصيص يافته
مازاد تخصيص نيافته

هزينة برنامة الف
هزينة برنامة ب
هزينة برنامة ج

درآمد حاصل از عوارض الف
درآمد حاصل از عوارض ب

جاري منطقة يك
سرمايه گذاري در ساير مؤسسات

6/000
2/000
10/000
4/000
3/500
14/000
8/000

3/000
1/000
4/000

8500

8/000
3/500
4/000
29/500
4/000

7/000
3/000
5/000

64/00064/000
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شهرداري نورآباد
تراز آزمايشي – منطقه يك

در 1381/12/29
ارقام به ريال

بستانكاربدهكارشرحرديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

بانك
حساب هاي دريافتي

پيش پرداخت ها و علي الحساب
اثاثية اداري

زمين و ساختمان
ماشين آالت

خزانه شهرداري- تمركز وجوه سپرده
سپردة اشخاص

حساب هاي پرداختي
مكسورات قانوني

وام پرداختي
مازاد تخصيص يافته
مازاد تخصيص نيافته

هزينة برنامة الف
هزينة برنامة ب

درآمد حاصل از عوارض الف
درآمد حاصل از عوارض ب

حساب جاري مركز
وسايط نقليه

جمع كل

7/000
2/000
1/500
3/000
2/500
4/000
8/000

2/000
3/000

5/000
8/000

8/000
2/000
1/000
4/000
17/500
3/500

6/000
4/000

46/00046/000
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شهرداري نورآباد
كاربرگ صورت هاي مالي تلفيقي سازمان مركزي و مناطق

براي سال مالي منتهي به 1381/12/29
ارقام به ريال

عنوان حساب
اقالم تركيبيحذف و تعديالتمنطقة يكسازمان مركزي

بستانكاربدهكاربستانكاربدهكاربستانكاربدهكاربستانكاربدهكار

صورت درآمد و هزينه:

7/0006/00013/000- درآمد حاصل از عوارض الف
3/0004/0007/000- درآمد حاصل از عوارض ب

3/0002/0005/000- هزينة برنامة الف
1/0003/0004/000- هزينة برنامة ب
4/000-4/000- هزينة برنامة ج

مازاد درآمد بر هزينه
8/000
2/000

10/0005/000
5/000

10/00013/000
7/000

20/000

10/00010/00010/00010/00020/00020/000
صورت مازاد:

4/0003/5007/500مازاد اول دوره 
2/0005/0007/000مازاد طي دوره

6/0008/50014/500مازاد تخصيص نيافته
مازاد تخصيص يافته به منظور:

دارايي ثابت
سرمايه گذاري

21/500
8/000

17/500
-

39/000
8/000

47/000-29/50017/500-مازاد تخصيص يافته
61/500-35/50026/000-مازاد در پايان دوره

صورت ترازنامه:

13/000-7/000-6/000بانك ها
4/000-2/000-2/000حساب هاي دريافتي

11/500-1/500-10/000پيش پرداخت و علي الحساب
7/000-3/000-4/000اثاثية اداري

6/000-2/500-3/500زمين و ساختمان
18/000-4/000-14/000ماشين آالت
8/000---8/000بانك سپرده

-8/000--8/000-سپردة منطقه يك
2/0005/500-3/500-حساب هاي پرداختني

4/0008/000-4/000-وام پرداختني
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5/000--5/000-جاري منطقه
8/500----8/500سرمايه گذاري در ساير مؤسسات

8/000-8/000--خزانه – تمركز وجوه سپرده
8/0008/000--سپرده هاي اشخاص

1/0001/000--مكسورات قانوني
5/0005/000--جاري مركز
8/000--8/000--وسايط نقليه

26/00061/500-35/500-مازاد
56/00056/00041/00041/00013/00013/00084/00084/000موازنه تراز تلفيقي

شهرداري نورآباد
صورت درآمد و هزينه

براي سال مالي منتهي به 1381/12/29
درآمدها

13/000 درآمد حاصل از عوارض الف    
7/000 درآمد حاصل از عوارض ب   

20/000         
كسر مي شود:

هزينه ها
5/000 هزينة برنامة الف    
4/000 هزينة برنامة ب    

13/000   4/000 هزينة برنامة ج     
7/000 مازاد درآمد بر هزينه      
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شهرداري نورآباد
صورت تغيير مازاد

براي سال مالي منتهي به 1381/12/29

مازاد تخصيص يافته به منظور:
39/000 دارايي ثابت    
8/000 سرمايه گذاري    

47/000 مازاد تخصيص يافته    
مازاد تخصيص نيافته:

7/500 مانده در اول دوره  
7/000 مازاد طي دوره   

14/500 مازاد تخصيص نيافته    
61/500 مازاد در پايان دوره    
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شهرداري نورآباد
صورت ترازنامه

در تاريخ 1381/12/29
دارايي ها                بدهي ها و مازاد

بدهي هاي جاريدارايي هاي جاري

5/500حساب هاي پرداختني13/000بانك

8/000سپردة اشخاص4/000حساب هاي دريافتني

1/00014/500مكسورات قانوني11/500پيش پرداخت و علي الحساب

8/00036/500بانك سپرده

بدهي هاي بلندمدتسرمايه گذاري در ساير مؤسسات

8/0008/000وام پرداختني8/5008/500سهام شركت واحد

مازاددارايي هاي ثابت

47/000تخصيص يافته7/000اثاثية اداري

14/50061/500تخصيص نيافته6/000زمين و ساختمان

18/000ماشين آالت

8/00039/000وسايط نقليه

84/00084/000

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 380



دفتر روزانة سازمان مركزي

اقالم جزءشرحتاريخرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار
حساب بانك ها125/12/29

7/000فعاليت منطقة 1
7/000

حساب هاي دريافتني 126/12/29
2/000فعاليت منطقة 1

2/000

پيش پرداخت ها و علي الحساب127/12/29
1/500فعاليت منطقة 1

1/500

اثاثية اداري128/12/29
3/000فعاليت منطقة 1

3/000

زمين و ساختمان139/12/29
2/500فعاليت منطقة 1

2/500

ماشين آالت1309/12/29
4/000فعاليت منطقة 1

4/000

خزانه – تمركز وجوه سپرده131/12/29
8/000فعاليت منطقة 1

8/000

سپردة اشخاص132/12/29
8/000فعاليت منطقة 1

8/000

حساب هاي پرداختي133/12/29
2/000فعاليت منطقة 1

2/000

مكسورات قانوني134/12/29
1/000فعاليت منطقة 1

1/000

وام پرداختني135/12/29
4/000فعاليت منطقة 1

4/000

مازاد تخصيص يافته136/12/29
17/500فعاليت منطقة 1

17/500

مازاد تخصيص نيافته137/12/29
3/500فعاليت منطقه 1

3/500

درآمد حاصل از عوارض الف138/12/29
6/000فعاليت منطقة 1

6/000
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درآمد حاصل از عوارض ب139/12/29
4/000فعاليت منطقة 1

4/000

حساب جاري مركز140/12/29
5/000فعاليت منطقة 1

5/000

وسايط نقليه141/12/29
8/000فعاليت منطقة 1

8/000

هزينة برنامة الف142/12/29
2/000فعاليت منطقة 1

2/000

هزينة برنامة ب143/12/29
4/000فعاليت منطقة 1

4/000

 
/29/12 138  درآمد حاصل از عوارض الف   1فعالیت منطقۀ  

  
000/6  

  000/6  

  درآمد حاصل از عوارض ب 139
29/12/   1فعالیت منطقۀ  

  
000/4  

  000/4  

140 29/12/  
  حساب جاري مرکز

  1فعالیت منطقۀ 
  
000/5  

  000/5  

  وسایط نقلیه 141
29/12/   1فعالیت منطقۀ  

  
000/8  

000/8    

  هزینۀ برنامۀ الف 142
29/12/   1فعالیت منطقۀ  

  
000/2  

000/2    

هزینۀ برنام  ۀ ب 143
  1فعالیت منطقۀ 

  
000/4  

000/4    
29/12/  

  
  

          حساب هزینۀ برنامۀ ج      حساب بانک سپرده        ها حساب بانک
  000/4  مانده        000/8  مانده        000/6  مانده

)1(  000/7  
  
  

  نیافته مازاد تخصیص      حساب جاري مرکز        وسایط نقلیه
  000/4  مانده            000/5  )1(        000/8  )1(

)1(  500/3  
  
  
  حساب درآمد حاصل از عوارض الف      سپردة منطقۀ یک        هاي دریافتنی حساب

    000/7  مانده        000/8  مانده          000/2  مانده
)1(  2000                      )1(  000/6  

                          000/13  
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  عوارض بحساب درآمد حاصل از     هاي پرداختنی حساب    الحساب ها و علی پرداخت حساب پیش

    000/3  مانده         500/3  مانده            000/10  مانده
)1(  500/1            )1(  000/2        )1(  000/4  

                      000/7  
  

  حساب جاري منطقۀ یک        وام پرداختنی      حساب اثاثیه
    000/5  مانده         000/4  مانده            000/4  مانده

)1(  000/3            )1(  000/4          
  
  

  گذاري حساب سرمایه        یافته مازاد تخصیص      مین و ساختمانحساب ز
    500/8  مانده    500/29  مانده            500/3  مانده

)1(  500/2            )1(  500/17          
  
  

  خزانه تمرکز وجوه سپرده       حساب هزینۀ برنامۀ الف      آالت حساب ماشین
    000/8  )1(         000/3  مانده        000/14  مانده

)1(  000/4        )1(  000/2    
          000/5  

  
  سپردة اشخاص       حساب هزینۀ برنامۀ ب      مکسورات قانونی

    000/8  )1(             000/1  مانده    000/1  )1 (
) 1(  000/3    

          000/4  
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نكات قابل توجه:
1- حساب هاي متقابل شامل حساب خزانه، تمركز وجوه سپرده، حساب سپردة منطقة يك و نيز حساب متقابل جاري مركز و 

جاري منطقه حذف شده اند.
2- ش��هرداري هايي كه داراي منطقه هس��تند، مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خود خالصة عمليات منطقه يا مناطق 
خود را دست كم سالي يك بار و در غير اين صورت ماه به ماه در دفاتر سازمان مركزي شهرداري )خزانه شهردار( يا ادارة تمركز و 

تلفيق حساب ها ثبت كنند.

صورتحساب هاي فرعي يا جنبي
به منظور راهنمايي و كمك به دستگاه مديريت، عالوه بر صورتحساب  هايي كه معمواًل در پايان دورة مالي تهيه و ارائه مي گردد، 

طي دوره مالي يا در فاصله هاي كوتاه نيز گزارش و صورتحساب هايي جداگانه تهيه مي شود كه اهم آنها به قرار زير است:
الف( درآمدهاي وصولي و هزينه هاي انجام شدة يكساله و مقايسة آن با برآوردهاي بودجه و يا فعاليت هاي سال قبل

ب( صورت وضعيت صندوق و بانك شامل:
- صورت دريافتي و پرداختي صندوق و بانك

- صورت پيش بيني وضعيت صندوق بانك
در صورت »دريافتي و پرداختي« موجودي نقدي اول دوره با كلية دريافت هاي طي دوره جمع خواهد شد، سپس وجوه پرداختي 
در طي دوره از آن كس��ر مي ش��ود تا بدين ترتيب موجودي نقدي ش��هرداري در پايان دوره مش��خص گردد. صورت »دريافتي و 

پرداختي« صندوق و بانك ممكن است روزانه يا ماهيانه و يا هر سه ماه يكبار تهيه و تسليم شود.
نمونة اين گزارش در صفحة بعد آمده است:
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شهرداري اصفهان
صورت خالصة وجوه دريافتي و پرداختي
از تاريخ 66/02/01 تا تاريخ 66/02/31

ارقام به ريال   

1- موجودي در آغاز دوره
حساب بانك

حساب صندوق
200/000
20/000220/000

2- دريافتي ها
درآمد ....
درآمد ....
درآمد ....

جمع دريافتي و موجودي

2/200/000
350/000
240/0002/790/000

3/010/000
3- پرداختي ها
هزينة برنامة ...
هزينة برنامة ...
هزينة برنامة ...

ماندة قابل مصرف براي پرداختي هاي شهرداري

600/000
480/000
25/000)1/105/000(

1/905/000

صورت پيش بيني وضعيت صندوق و بانك )بودجه نقدي(
ص��ورت پيش بين��ي وضعيت صندوق و بانك، مفهومي مخال��ف صورت »دريافتي و پرداخت��ي« دارد؛ به اين معني كه صورت 
»دريافتي و پرداختي« صندوق و بانك، موجودي واقعي ش��هرداري را مش��خص مي كند؛ در صورتي كه صورت پيش بيني وضعيت 
صندوق بانك پيش بيني موجودي نقدي در آينده را تعيين خواهد نمود. اطالعات الزم جهت تهية اين گزارش مالي از منابع مختلفي 
به دس��ت مي آيد. پيش بيني اقالم وصولي دورة آينده بر اس��اس اقالم وصولي دورة مشابه قبل تعيين خواهد شد و پيش بيني اقالم 
پرداختي طي دورة آتي از منابع متعددي منجمله هزينه هاي انجام ش��ده اقتباس مي شود. نمونة اين گزارش در صفحة بعد مالحظه 

مي گردد.
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شهرداري اصفهان
صورت پيش بيني وضعيت صندوق بانك
از تاريخ 66/03/01 تا تاريخ 66/03/31

ارقام به ريال

1- موجودي در آغاز دوره
حساب بانك

حساب صندوق
2/900/000

5/0002/905/000
2- پيش بيني اقالم وصولي طي دوره

درآمد ....

درآمد ....

درآمد ....
جمع موجودي واقعي و قابل پيش بيني

1/600/000
4/000/000
2/500/0008/100/000

11/005/000
3- پيش بيني اقالم قابل پرداخت در طي دوره

هزينة برنامة ...

هزينة برنامة ...

هزينة برنامة ...
برآورد موجودي )يا كمبود( صندوق و بانك در پايان دوره

1/895/000
100/000

3/000/000)4/995/000(
6/010/000
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1- دورة مالي و سال مالي را شرح داده و تفاوت آن را با دورة عمل بودجه بيان كنيد.
2- هزينه هاي انجام شده )تحقق يافته( و پرداخت نشده چيست و در پايان دورة مالي به چه حساب هايي منظور مي گردد؟

3- عمليات مالي مربوط به بستن حساب ها در شهرداري را با ذكر مثال بيان كنيد.
4- تنخواه گردان پرداخت و تفاوت آن با تنخواه گردان حسابداري چيست؟

5- تعديالت يا اصالحات حساب در پايان دورة مالي بر اساس كدام يك از اصول متداول حسابداري انجام مي شود؟
6- چند نمونه از حساب هاي دائمي، موقت، اعتباري و دفتر كل شهرداري را نام برده تفاوت آنها را شرح دهيد.

7- در پايان س��ال مالي معمواًل چه حس��اب هايي نياز به تعديل دارند؟ تعهدات مورد عمل در حس��ابداري ش��هرداري را نام 
ببريد.

8- تعديالت يا اصالحات در پايان دوره در شهرداري به چه صورت انجام مي گيرد؟ شرح دهيد.
9- حسابداري نقدي و حسابداري تعهدي را با ذكر مثال بيان كنيد.

10- حسابداري بر مبناي تعهدي، نقدي، نيمه تعهدي، تعهدي تعديل شده و تعهدي تعديل نشده را توضيح دهيد.
11- از نقطه نظر مباني ثبت، فعاليت مالي روش حسابداري در شهرداري ها تعهدي، نقدي و يا نيمه تعهدي است؟

12- عنوان و سرفصل انواع حساب هاي موقت، دائمي، انتظامي و همچنين حساب هاي بودجه اي در دفتر كل شهرداري ها 
را نام ببريد؟

13- حساب مازاد تخصيص يافته چه حسابي است و فرق آن با مازاد تخصيص نيافته چيست؟
14- در پايان دورة مالي، حساب هاي موقت )درآمد و هزينه( با چه حسابي بسته مي شود؟

15- در اصطالح حس��ابداري دولتي و ش��هرداري ها به ماندة خالصه »حس��اب درآمد و هزينه« مازاد درآمد بر هزينه گفته 
مي شود يا مازاد هزينه بر درآمد؟ اين مانده ها حسب مورد به چه حسابي بدهكار يا بستانكار مي گردد؟

16- براي بستن حساب هاي دائمي از يك دورة مالي به دورة مالي بعد از چه حساب هايي استفاده مي شود؟
17- عمدة گزارش ها و صورتحساب هايي را كه شهرداري در پايان دورة مالي  بايد تهيه كرده و در اختيار مديران و مقامات 

قانوني و اشخاص ذينفع قرار دهد، به طور اختصار شرح دهيد.
18- انواع گزارش هاي مالي و آماري را كه شهرداري ها در پايان دورة مالي تهيه مي كنند، نام ببريد.

19- حساب مازاد در شهرداري ها مترادف چه حسابي در مؤسسات انتفاعي است؟
20- دارايي هاي جاري را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد.
21- دارايي هاي ثابت را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد.

سؤاالت
 فصل دهم

387اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



22- به موجب قانون، اموال شهرداري، اعم از منقول و غيرمنقول، به چند دسته تقسيم مي شوند؟
23- اموال اختصاصي و اموال عمومي شهرداري چه فرقي با هم دارند؟

24- مالك اصلي تشخيص اموال غيرمنقول در شهرداري چيست؟
25- به استناد دستورالعمل وزارت كشور، اموال شهرداري ها تحت چه شرايطي جزء دارايي هاي ثابت تلقي مي گردد؟

26- در صورتي كه ش��هرداري به عنوان اموال اختصاصي به فروش برس��د يا زايل و يا حذف ش��ود، انعكاس آن در حس��اب هاي 
شهرداري به چه صورت خواهد بود؟ به عبارت ديگر، ثبت اموال فروخته شده يا زايل شده در دفتر روزنامه به چه صورت است؟

27- بدهي هاي جاري را تعريف نموده انواع آن را در حساب هاي شهرداري نام ببريد.
28- اعمال حساب در مورد يك نوع بدهي بلندمدت را با ذكر مثالي شرح دهيد و حساب هاي مربوط را در دفتر روزنامه منعكس كنيد.

29- با استفاده از اطالعات زير ترازنامة شهرداري اردبيل را در تاريخ 1365/06/31 تهيه نماييد:
4/400/000 ريال زمين و ساختمان     
1/600/000 ريال ماشين آالت    

600/000 ريال لوازم و ابزار كارتني    
2/400/000 ريال وسايل نقليه    
2/700/000 ريال اثاثية اداري    

500/000 ريال سرمايه گذاري    
1/600/000 ريال وجوه نقدي    
1/438/000 ريال حساب هاي دريافتني   
2/000/000 ريال ملزومات اداري    

562/000 ريال اسناد دريافتني    
2/500/000 ريال حساب هاي پرداختني   
2/700/000 ريال اسناد پرداختي    
2/000/000 ريال وام پرداختني بلندمدت   
4/000/000 ريال سپردة اشخاص    

مازاد:
؟ ريال مازاد تخصيص يافته   
؟ ريال مازاد تخصيص نيافته   

32- حس��ابداري ش��هرداري خوي طي ش��ش ماهة اول س��ال 1364، به منظور تهيه و تنظيم صورت »درآمد و هزينه« شهرداري 
اطالعات زير را جمع آوري كرده است:

الف( درآمدهاي تحقق يافته و دريافت شده
4/200/000 ريال - سهمية شهرداري از پرداخت هاي وزارت كشور  
6/700/000 ريال - عوارض توأم با ماليات وصولي در محل  
7/200/000 ريال - عوارض بر ساختمان ها و اراضي   
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4/800/000 ريال - عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل   
9/200/000 ريال - عوارض بر پروانه ها )كسب و فروش و تفريحات( 

ب( هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت شده
6/200/000 ريال - هزينة برنامة امور عمومي    
4/100/000 ريال - هزينة برنامة رفت و روب    

200/000 ريال - هزينة برنامة امور اصناف و نظارت بر نرخ ها  
9/000/000 ريال - هزينة برنامة مبارزه با آلودگي هوا   

مطلوب است:
تهيه و تنظيم صورت درآمد و هزينه و تعيين مازاد درآمد بر هزينه يا مازاد هزينه بر درآمد براي دورة مالي منتهي به شش ماهة اول 

سال 1364
33- مانده هاي زير از دفاتر شهرداري گرگان در تاريخ 61/12/29، پس از انجام اصالحات الزم استخراج شده است:

بستانكاربدهكارشرحرديف
260/000اثاثية اداري1.
2/300/000زمين و ساختمان اداري2.
600/000وسايط نقليه3.
112/400بانك ها4.
285/000حساب هاي دريافتي5.
44/200پيش پرداخت ها6.
280/000سرمايه گذاري در ساير مؤسسات7.
2/290/000هزينة برنامة عمومي اداري و مالي8.
1/450/000هزينة برنامة رفت و روب شهري9.
820/000هزينة برنامة آسفالت و جدول گذاري10.
1/250/000حساب هاي پرداختني11.
520/000اسناد پرداختني12.
600/000سپردة اشخاص13.
282/000درآمد سهمية شهرداري از پرداخت هاي وزارت كشور14.
150/000درآمد توأم با ماليات وصولي در محل15.
420/000درآمد بر ساختمان ها و اراضي16.
3/440/000مازاد تخصيص يافته17.
1/779/600مازاد تخصيص نيافته18.

8/441/6008/441/600
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مطلوب است:
1- تهيه و تنظيم صورت درآمد و هزينة شهرداري مذكور براي سال مالي منتهي به 61/12/29

2- تهيه و تنظيم صورت تغييرات مازاد براي سال مالي منتهي به 61/12/29
3- تهية صورت ترازنامه در تاريخ 1361/12/29 و ارتباط آنها با يكديگر
34- بودجة شهرداري تازه شهر در اول اسفندماه 1365 به قرار زير است:

برنامة رفت و روببرنامة عمومي اداريشرح موادمواد
مادة 1
مادة 2
مادة 3
مادة 4
مادة 5
مادة 6
مادة 7
مادة 10
مادة 12
مادة 13

حقوق و دستمزد
مزايا

ارتباطات
اجارة محل

خريد خدمات
سوخت و روشنايي و آب بها
مواد و لوازم مصرف شدني

خريد زمين و ساختمان
خريد ماشين آالت و وسايط نقليه

مواد و لوازم مصرف نشدني

395/000
260/000
20/000
5/000
12/000
13/000
150/000
800/000
600/000
300/000

800/000
420/000
50/000

-
24/000

-
200/000

-
-
-

2/555/0001/494/000

عمليات يكماهة اسفند به شرح زير است:
65/12/1- واريز به حساب جاري 66 )غيرقابل برداشت( بانك ملي تازه شهر بابت عوارض توأم با ماليات وصول در محل

940/000 ريال - مواد نفتي    
860/000 ريال - سهم شهرداري از ماليات بر درآمد  
710/000 ريال - عوارض اسناد رسمي   

65/12/2- برداشت از حساب غيرقابل برداشت 66 و واريز به حساب درآمد عمومي شهرداري جهت تأمين هزينه هاي جاري
2/000/000 ريال       

65/12/3- برداشت از حساب جاري درآمد عمومي بابت تنخواه گردان حسابداري طي چك صادره
1/500/000 ريال       

65/12/4- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز مبلغ تنخواه گردان حسابداري به حساب هزينه هاي عمومي
1/500/000 ريال       

200/000 ريال 65/12/5- پرداخت به آقاي حسينيان، كارپرداز شهرداري، بابت تنخواه گردان پرداخت  
65/12/16- پرداخت به آقاي حسينيان كارپرداز بابت انجام هزينه هاي زير:
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2/000 ريال مادة 6: سوخت و روشنايي برنامة اداري و مالي   
13/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني برنامة اداري و مالي   
5/000 ريال مادة 5: خريد خدمات برنامة اداري و مالي   
2/000 ريال مادة 3: ارتباطات برنامة رفت و روب    
3/000 ريال مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدني برنامة رفت و روب  

65/12/20- درخواس��ت وجه از خزانة ش��هرداري به منظور هزينه هاي انجام شده توسط آقاي حسينيان و واريز وجه آن به حساب 
25/000 ريال جاري هزينه طبق اعالمية بانكي    

65/12/20- خريد وسايل زير از محل اعتبار برنامة اداري و مالي مادة 10، 12 و 13
مادة 10: يك باب ساختمان به ارزش     80/000 ريال
300/000 ريال مادة 12: خريد وسايط نقليه از شركت ايران خودرو  
200/000 ريال مادة 13: خريد اثاثية اداري از مغازة فنركار   

مقرر گرديد، بدهي شهرداري بابت اثاثيه و اتومبيل خريداري شده پس از دريافت وام از بانك تجارت پرداخت گردد.
900/000 ريال 65/12/21- دريافت وام ده ساله از بانك تجارت و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت 77  

67/12/23- دريافت سپرده از اشخاص و واريز آن به حساب بانكي مربوطه:
60/000 ريال - آقاي سهراب سعادت   
60/000 ريال - آقاي بهروز نويري   
60/000 ريال - آقاي بهمن سعادت  

65/12/24- برداش��ت از حس��اب جاري غيرقابل برداش��ت 77 و واريز به حساب جاري درآمد )تمركز خزانه( و انتقال آن به حساب 
500/000 ريال جاري هزينه هاي عمومي جهت پرداخت به بستانكاران طبق اعالمية بانكي  

65/12/25- پرداخت به بستانكاران از محل موجودي حساب جاري هزينه هاي عمومي و منظور نمودن هزينه هاي مربوطه:
300/000 ريال - شركت ايران خودرو بابت تسويه حساب  
200/000 ريال - شركت فنركار بابت تسويه حساب   

550/000 ريال 65/12/26- پرداخت به بانك عامل بابت خالص حقوق كاركنان در اسفندماه طي چك بانكي  
65/12/27- منظور نمودن حقوق كاركنان به حساب هزينه هاي قطعي بر اساس ليست گواهي شده به وسيلة بانك عامل

برنامة رفت و روببرنامة خدمات اداري و ماليشرح موادمواد
مادة 1
مادة 2

حقوق و دستمزد
مزايا

300/000
200/000

100/000
50/000

كسور قانوني حقوق پرداخت شده به قرار زير است:
40/000 ريال - ماليات مكسوره   
60/000 ريال - حق بازنشستگي مكسوره  
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65/12/28- تنخواه گردان آقاي حس��ينيان كارپرداز و همچنين تنخواه گردان حس��ابداري تس��ويه و موجودي بانكي حساب جاري 
هزينه به حساب بانكي درآمد عمومي واريز گرديد.

65/12/29- مانده حساب اعتبارات تخصيصي و اعتبار بودجه برنامه ها بستانكار و معادل همين مبلغ حساب بودجة مصوب بدهكار 
گرديد.
مطلوب است: 

1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر كل
2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشي شهرداري تازه شهر در تاريخ 65/12/29

3- تهيه و تنظيم صورتحساب هاي مالي اساسي شهرداري )تفريغ بودجه( به تاريخ 65/12/29
به فرض اينكه درآمدهاي بودجه شدة شهرداري به شرح زير باشد:

2/510/000 درآمد حاصله درآمد توأم با ماليات  
1/000/000 ساير منابع تأمين اعتبار )وام دريافتي(  

300/000 درآمد وجوه اموال    
35- تراز افتتاحية شهرداري زرند كه از اواسط اسفند 1365 آغاز به فعاليت كرده است، در اول سال 1366 به قرار زير است:

بستانكاربدهكارشرح موادرديف
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

بانك ها
حساب هاي دريافتي

اثاثية اداري
وسايط نقليه
وام پرداختني

مازاد تخصيص يافته
مازاد تخصيص نيافته

260/000
20/000
80/000
96/000

24/000
176/000
265/000

456/000456/000
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بودجة مصوب و ابالغ شدة شهرداري زرند براي سال 1366 به ترتيب زير است:

روب برنامه اداري و ماليشرح موادمواد و  رف��ت  برنام��ه 
شهري

مادة 1
مادة 2
مادة 3
مادة 4
مادة 5
مادة 6
مادة 7

مادة 13

حقوق و دستمزد
مزايا

ارتباطات
اجارة محل

خريد خدمات
سوخت و روشنايي آب بها
مواد و لوازم مصرف شدني
مواد و لوازم مصرف نشدني

140/000
90/000
70/000
66/000
49/000
82/000
56/000

150/000

88/000
42/000
5/000

50/000
2/000

-
25/000

-
703/000212/000

فعاليت يكماهة شهرداري براي دورة منتهي به 66/1/31 به شرح زير است:
66/1/9- واريز به حساب جاري 92 )غيرقابل برداشت( بانك ملي ايران بابت عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

255/000 - عوارض اتومبيل   
410/000 - عوارض بليط مسافرت  
213/000 - عوارض تلفن   

66/1/11- مبلغ 400/000 ريال از حس��اب غيرقابل برداش��ت 92 بانك ملي برداش��ت و به حساب جاري درآمدهاي عمومي واريز 
گرديد.

66/1/12- بنا به پيشنهاد مدير امور مالي وتصويب شهردار، مبلغ 300/000 ريال طي حواله صادره بابت تنخواه گردان حسابداري از 
حساب درآمد عمومي برداشت و به موجب اعالمية بانكي به حساب جاري هزينه هاي عمومي واريز گرديده است.

66/1/13- مبل��غ 2/000 ريال از محل موجودي حس��اب بانكي هزينه هاي عمومي، باب��ت تنخواه گردان پرداخت به آقاي عليزاده، 
كارپرداز شهرداري، پرداخت گرديد.

66/1/14- يك دستگاه ماشين تحرير به ارزش 50/000 ريال از محل اعتبار مصوب مادة 13 تأمين اعتبار و مبلغ آن با تنظيم سند 
و صدور چك در مقابل حوالة صادره به شركت فروشنده پرداخت شد.

66/1/15- در مقابل حوالة پرداختي، بابت خريد يك دستگاه ماشين تحرير درخواست وجه گرديد و مبلغ مذكور به موجب اعالمية 
بانكي به حساب بانك هزينه واريز شد.

66/1/16- مبلغ 24/000 ريال جهت هزينه هاي انجام شده از محل موجودي تنخواه گردان پرداخت با تنظيم سند و صدور چك به 
منظور رد تنخواه در وجه كارپرداز صادر و پرداخت گرديد.
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برنامة رفت و روب شهريبرنامة اداري و ماليشرح موادمواد

مادة 3
مادة 5
مادة 6
مادة 7

ارتباطات
خريد خدمات

سوخت و روشنايي آب بها
مواد و لوازم مصرف شدني

4/000 ريال
3/000 ريال
2/000 ريال
5/000 ريال

1/000 ريال
2/000 ريال
3/000 ريال
4/000 ريال

14/00010/000

66/1/17- آقاي برجيان، ش��هردار، به موجب دعوت وزارت كش��ور جهت شركت در س��مينار شهرداران به مدت سه روز به تهران 
عزيمت نمودند.

66/1/18- مبل��غ 10/000 ري��ال ب��ه منظور افزايش تنخواه گردان پرداخت با تنظيم س��ند و صدور چ��ك از محل موجودي بانك 
هزينه هاي عمومي در وجه آقاي عليزاده، كارپرداز، پرداخت گرديد.

66/1/19- مبلغ 600/000 ريال بابت وصول عوارض بر س��اختمان ها و اراضي دريافت و به ش��رح زير به حساب غيرقابل برداشت 
93 بانك ملي واريز گرديد.

- عوارض نوسازي    450/000 ريال
150/000 ريال - حسن مرغوبيت )تشرف(  

66/1/24- مبلغ 50/000 ريال پس از كس��ور قانوني بابت حقوق و دس��تمزد و مزاياي كاركنان و كارگران شهرداري جهت منظور 
نمودن به حساب اشخاص ذينفع در وجه بانك پرداخت كننده صادر و جهت اقدام الزم به بانك ارسال گرديد.

66/1/25- بر اس��اس حواله هاي صادره، بابت هزينه هاي انجام شده به وسيلة كارپرداز، درخواست وجه شده و طبق اعالمية بانكي 
وجه مذكور به حساب بانكي ملي جاري هزينه ها واريز شده است.

66/1/31- پرداخت فوق العاده مأموريت به آقاي برجيان بابت سه روز مأموريت، پس از انجام مأموريت محوله و شركت در سمينار، 
از قرار روزي 3/000 ريال از حساب بانك ملي جاري هزينه هاي عمومي پرداخت گرديد.

مطلوب است:
ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آنها به حساب هاي دفتر كل و تنظيم تراز آزمايشي چهارستوني به تاريخ 66/1/31

36- ش��ركت واحد اتوبوس��راني رشت كه در سال 1350 با سرمايه اي بالغ بر 5/000/000 ريال از طرف شهرداري تأسيس و شروع 
به كار نموده اس��ت، در تاريخ 66/3/31 منحل و دارايي هاي نقدي و غيرنقدي زير به ارزش كارشناس��ي بابت بازپرداخت سرمايه به 

شهرداري واگذار و تحويل گرديد.
2/900/000 ريال وسايط نقليه  

50/000 ريال اثاثية اداري  
980/000 ريال زمين و ساختمان  
14/000 ريال حساب هاي دريافتي  
56/000 ريال موجودي بانك ها  
4/000/000 جمع     
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در همين ايام ش��ركت برق متعلق به ش��هرداري كه با سرمايه 3/000/000 ريال در تاريخ 1345 تأسيس شده است، به وزارت نيرو 
واگذار و از اين بابت مبلغ 4/500/000 ريال از وزارت نيرو دريافت و به حساب بانك درآمد شهرداري واريز گرديد.

مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب هاي دفتر كل شهرداري رشت
37- تراز آزمايشي سازمان مركزي شهرداري شيراز در تاريخ 86/12/29 به قرار زير است:

بستانكاربدهكارشرح موادرديف
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

بانك ها
بانك سپرده

اسناد و حساب هاي دريافتني
پيش پرداخت ها و علي الحساب

اثاثية اداري
وسايط نقليه

سرمايه گذاري در ساير مؤسسات
جاري منطقة يك
هزينة برنامة الف
هزينة برنامة ب

درآمد حاصل از عوارض الف
درآمد حاصل از عوارض ب

اسناد و حساب هاي پرداختني
سپردة اشخاص - سازمان مركزي

وام بلندمدت پرداختي
مناطق – تمركز وجوه سپرده

مازاد تخصيص يافته
مازاد تخصيص نيافته

5/000
7/000
3/000
4/000
1/500
2/000
3/500
8/000
3/000
2/000

5/000
4/000
6/000
2/000
4/000
5/000
7/000
6/000

39/00039/000

تراز آزمايشي منطقة يك شهرداري شيراز در تاريخ 86/12/29 به قرار زير است:
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بستانكاربدهكارشرح موادرديف
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

بانك ها
اسناد و حساب هاي دريافتني

پيش پرداخت ها و علي الحساب
اثاثية اداري
وسايط نقليه

سرمايه گذاري در ساير مؤسسات
جاري سازمان مركزي

هزينة برنامة الف
هزينة برنامة ب

درآمد حاصل از عوارض الف
درآمد حاصل از عوارض ب

اسناد و حساب هاي پرداختني
خزانه – تمركز وجوه سپرده

وام بلندمدت پرداختي
مازاد تخصيص يافته
مازاد تخصيص نيافته

10/000
6/000
5/000
3/500
4/000
2/000

4/500
3/000
6/000
3/000

5/000

8/000

2/000

3/000
9/500
29/500

52/00052/000

مطلوب است:
1- تراز تلفيقي و صورتحساب هاي تلفيقي شهرداري شيراز شامل صورت درآمد و هزينه، مازاد، ترازنامه به تاريخ 1386/12/29 

2- ثبت گردش عمليات منطقة يك در دفتر روزانة سازمان مركزي و نقل آن به حساب هاي دفتر كل شهرداري شيراز
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- مفاهيـم، كاربـرد و طبقه بندي هزينه ها، شـامل هزينه هاي جـاري و عمراني، 

مستمر و غيرمستمر در قالب هريك از طرح ها و پروژه ها و تفاوت آنها

- انـواع طرح هاي عمراني، شـامل انتفاعي، غيرانتفاعي، مطالعاتي و آشـنايي با 

مقررات هريك از آنها

- محاسـبه و اعمال حسـاب مراحل و فرايند حسـابداري طرح هـاي عمراني به 

تفكيـك و مقررات مربوط به پيش پرداخت، علي الحسـاب و مكسـورات قانوني 

آنها

- روش محاسـبة صـورت وضعيـت موقـت و قطعـي و پرداخت خالـص آن به 

پيمانكار

- روش بسـتن حسـاب هاي دائمـي، موقـت و بودجـه اي و شناسـايي مـازاد 

تخصيص نيافته در پايان دوره و انتقال آن به دورة بعد

- آشنايي با دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه براي طرح هاي عمراني و طبقه بندي 

بودجة عمراني، شامل وظيفه، برنامه، طرح و پروژه در قالب هريك از طرح هاي 

عمراني و پيش بيني و كنترل هزينة هريك بر اساس ضوابط تعيين شده

با مطالعة فصل يازدهم 
مطالب زير را خواهيد 

آموخت:
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مقدمه:
يكي از حس��اب هاي مستقل براي وجوه دولتي و شهرداري ها، ايجاد حس��اب هاي مستقل براي وجوه و هزينه هاي عمراني در 

مناطق و سازمان هاي وابسته به شهرداري مي باشد. 
اعتبارات عمراني و اجراي پروژه ها در قالب طرح هاي مربوطه، مكانيزم دولت و شهرداري ها براي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 

ملي است. 
بنابراين، دولت و ش��هرداري ها نقش تعيين كننده اي در كل تش��كيل س��رمايه در كش��ور بر عهده دارند. به عنوان مثال، ارقام 
حساب هاي ملي به قيمت هاي جاري در سال هاي اخير بر اساس آمار منتشره از طرف منابع ذي ربط، نشان مي دهد حدود 45 درصد 
كل س��رماية كش��ور توسط دولت تأمين شده است؛ لذا طرح هاي عمراني  بايد بدون فوت وقت و طبق برنامه هاي زمان بندي شده و 

در حداقل زمان ممكن اجرا شود. 
به همين علت، كارشناسان و طراحان پروژه هاي عمراني حتي ميانگين زماني بيش از چهار سال را براي اجراي پروژه هاي در 
دست اقدام مطلوب ندانسته و آن را توصيه نمي كنند؛ زيرا يك سلسله پيامدهاي منفي در رابطه با طرح هاي عمراني در دست اجرا 
به دنبال خواهد داشت كه از جمله مي توان به افزايش قيمت تمام شدة طرح ها، از بين رفتن توجيه اقتصادي آنها و نيز معطل ماندن 

نيروي انساني و ابزار و ماشين آالت و استهالك قسمت هاي شناخته شده قبل از زمان بهره برداري از طرح اشاره كرد. 
اما از آنجايي كه حجم طرح هاي عمراني دولت قابل توجه مي باش��د، عواقب اين وضع تنها متوجه طرح هاي عمراني اجرانشده 

نخواهد بود، بلكه شاخص هاي كالن اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار داده و افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت. 
بدين ترتيب، رشد اقتصادي قابل حصول و حتي صادرات خدمات ممكن است كاهش يابد. از طرفي، هميشه سطح هزينه هاي 

جاري به قيمت ثابت از سطح هزينه هاي عمراني به قيمت ثابت بيشتر بوده است. 
اين مسأله در مورد هزينه هاي جاري و عمراني به قيمت جاري نيز مصداق دارد، اما ميزان اختالف واقعيت هاي جاري، به علت 

فصل يازدهم 

حــسابــداري طرح هاي عمراني شهرداري

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 398



رشد سريع تر شاخص قيمت در فعاليت هاي عمراني، به مراتب كمتر است. 
اين امر نشان مي دهد فعاليت هاي عمراني دولت بيشتر از فعاليت هاي جاري در معرض تورم قرار دارند؛ بنابراين بهتر است طول 

زمان اجراي پروژه ها به حداقل ممكن تقليل يابد.
سيس��تم حسابداري براي طرح هاي عمراني شهرداري ها  بايد به گونه اي طراحي شود تا ضمن منظور داشتن موارد فوق اهداف 

زير را نيز تأمين كند:
1( ميزان اعتبار مصوب، اعتبار تخصيصي، هزينه هاي انجام شده در هر زمان قابل گزارش باشد.

2( اعتبار تعهدش��ده، قطعي ش��ده و پيش پرداخت ها و علي الحساب ها مناسب با پيشرفت كار و طبق جدول زمان بندي شده قابل 
اندازه گيري باشد.

3( درصد پيشرفت كار نسبت به اعتبارات جذب شده به تفكيك هر پروژه در قالب هر طرح و برنامه هاي مربوطه قابل مقايسه 
با طرح ها و پروژه هاي مشابه در همان پروژه باشد.

4( حج��م طرح ه��اي انتفاعي و غيرانتفاعي در جريان احداث و نيمه تمام و همچنين طر ح هاي انتفاعي و غيرانتفاعي غيرفعال و 
راكد با شرح و ذكر علل و عوامل تاخير در ساخت و ساز، نارسايي اعتبارات، ضعف بعضي از دستگا ه هاي اجرايي و ناتواني احتمالي 
پيمان��كاران و عوامل متفرقه و پيش بيني نش��ده، نظير وضعيت نامس��اعد جوي و حوادث غيرمترقبه به ص��ورت اقالم و اعداد قابل 

سنجش به پول و يا به صورت يادداشت هاي پيوست صورتحساب هاي مالي قابل گزارش و بيان باشد.

مفاهيم، كاربرد و طبقه بندي هزينه ها و اعتبارات عمراني
هزينه هاي��ي ك��ه ظرفيت هاي جديد در جامعه ايجاد  كرده و موجبات توس��عه اقتصادي، اجتماع��ي و فرهنگي را فراهم نمايد، 

»هزينه ها و اعتبارات عمراني« ناميده مي شود. 
از نظر قانون، »هزينه عبارت از پرداخت هايي اس��ت كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين 

مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، صورت مي گيرد«. 
اما از نظر اصول متداول و پذيرفته ش��دة حس��ابداري، »هزينه عبارت از كاهش ناخالص دارايي ها و يا افزايش ناخالص بدهي ها 
ناش��ي از فعاليت هاي يك واحد تجاري اس��ت كه موجب تغيير حقوق صاحبان سرمايه ش��ده و طبق اصول مورد قبول حسابداري 

شناسايي و انداه گيري مي گردد«. 
در مؤسس��ات دولتي و ش��هرداري ها كه جزء مؤسسات غيرانتفاعي و فاقد سرمايه مي باشند، هر فعاليت مالي كه باعث تغيير در 

يكي از اقالم ترازنامه و نهايتاً كاهش مازاد تخصيص نيافته گردد، هزينه ناميده مي شود. 
بنابراين، هزينه در مؤسس��ات غيرانتفاعي و فاقد س��رمايه، در مقايسه با مؤسسات انتفاعي و تجاري، به گونه اي متفاوت تعريف 

شده است و معني و مفهوم خاص خود را دارد. 
از اين رو در اين گونه مؤسسات اغلب به جاي اصطالح درآمد و هزينه از اصطالح منابع و مصارف و يا مداخل و مخارج استفاده 

مي شود كه بدين ترتيب وجوه متمايز در كاربرد آن مشخص شده است.
هزينه هاي مؤسسات دولتي از نظر ماهيت، به هزينه هاي عمراني و هزينه هاي جاري و از لحاظ دورة حسابداري، به هزينه هاي 
مستمر و غيرمستمر و از نظر ارتباط به مراكز هزينه، به وظيفه، برنامه، فعاليت يا طرح و پروژه و حتي فاز و بلوك طبقه بندي مي شود 

و در نهايت، اعتبارات پيش بيني شده به مواد هزينه طبقه بندي مي گردد.
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تعريف طرح عمراني و انواع آن
طرح عمراني، مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني، اقتصادي يا اجتماعي )كه توسط 
دستگاه اجرايي انجام مي شود(، طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق اهداف برنامة عمراني پنج ساله به صورت سرمايه گذاري 

ثابت، شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دورة مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي گردد. 
اين طرح ها كه به س��ه نوع انتفاعي، غيرانتفاعي و مطالعاتي تقس��يم مي شود، تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آنها از محل 

اعتبارات عمراني تأمين مي گردد.
طرح هاي عمراني ش��هرداري نيز از قاعدة فوق مس��تثني نبوده و  بايد قبل از اجرا، ابتدا مطالعات الزم معمول و گزارش توجيهي 

آنها، با ذكر تأثيرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، به مقام تصويب كننده ارائه شوند و در صورت تصويب، به موقع اجرا درآيند. 

الف( طرح عمراني انتفاعي
طرح عمراني انتفاعي، طرحي اس��ت كه در مدت معقولي پس از بهره برداري، عالوه بر تأمين هزينه هاي جاري و اس��تهالك 

سرمايه، سود مناسبي، به تبعيت از سياست دولت يا شهرداري، عايد كند. 
احداث خانه هاي س��ازماني براي كاركنان، طرح احداث ميادين ميوه و تره بار و واحدهاي تجاري مربوط به آنها، از جمله براي 

شهرداري، از طرح هاي عمراني انتفاعي به شمار مي آيند. 
اينگون��ه طرح ه��ا پس از تهية طرح مطالعاتي و توجيهي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اعتبار الزم،  بايد در بودجة ش��هرداري 

پيش بيني شوند تا پس از تصويب، در مدت تعيين شده احداث و بهره برداري گردند. 
نظر به اينكه هزينه هاي طرح هاي عمراني )هزينه هاي سرمايه اي( در رديف هزينه هاي جاري در بودجة مصوب شهرداري بوده 
و قباًل به تصويب رسيده است، به همان ترتيب، هزينه هاي قطعي شده نيز  بايد جهت تصويب در اليحة تفريغ بودجه مالحظه شوند 
و به تصويب مقام مربوطه برسند. لذا بودجة ابالغي طرح و هزينه هاي قطعي شدة آن، حسب نياز در سطوح مختلف وظيفه، برنامه، 

طرح و پروژه، در دفاتر مالي ثبت و بموقع به مديران يا افراد ذينفع گزارش مي گردد. 
از آنجايي كه هزينه هاي انجام ش��ده بابت طرح هاي عمراني انتفاعي، نوعي س��رمايه گذاري بوده و  بايد مس��تهلك و بازگيري 
شود، بايد از يك طرف به مازاد تخصيص يافتة شهرداري به عنوان سرمايه و از طرف ديگر، موجب افزايش هزينه هاي سرمايه اي 

گردد.

ب( طرح عمراني غيرانتفاعي
طرح عمراني غيرانتفاعي طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي، عمليات زيربنايي، وظيفة خدمات عمران شهري 
و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كلية وظايف دولت و شهرداري اجرا مي شود و هدف اصلي آن وصول درآمد نيست. 
انجام اين گونه هزينه ها معمواًل جنبة عمومي دارد و تش��كيل دهندة س��رمايه ملي است و مستقيماً تاثيري در مازاد تخصيص يافتة 

شهرداري ندارد. 
احداث پارك ها، سيل بندها، آماده سازي و آسفالت خيابان و معابر از جمله طرح هاي غيرانتفاعي هستند. 

بودجة ابالغي اين گونه طرح ها و هزينه هاي قطعي ش��دة آنها، جهت كسب اطالعات گزارشي در سطوح مختلف طبقه، برنامه، 
طرح و يا در قالب پروژه، در دفاتر مالي ثبت و بموقع به مديران يا اشخاص ذينفع گزارش خواهد شد.
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پ( طرح مطالعاتي
طرح مطالعاتي به طرح هايي گفته مي شود كه بر اساس قرارداد بين سازمان و ساير دستگاه هاي اجرايي يا مؤسسات علمي و يا 

مطالعاتي متخصص، براي بررسي خاصي اجرا مي گردد. 
هزينة مطالعه و تهية نقشه ها، ماكت ها و جداول برآورد براي ساختمان ها و تأسيسات، از قبيل ساختمان سد، مدرسه، بيمارستان، 
ايس��تگاه هاي راه آهن، كش��اورزي و هواشناسي، فرودگاه ها، تأسيس��ات آب شرب شهرها، ش��بكه هاي برق و تلفن شهري، ايجاد 
كارخانه ها و شبكه هاي مخابراتي و نيز هزينة نظارت بر عمليات آنها كه بر اساس قرارداد به اشخاص يا مؤسسات پرداخت  مي شود، 

از محل اعتبار طرح هاي مطالعاتي )مادة 9: مطالعه براي ساختمان و تأسيسات( تأمين مي گردد. 
س��اير هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي ش��هرداري بايد مانند س��اير هزينه ها به تفكيك در مواد مختلف منعكس شود؛ ولي در 
م��واردي كه اين مطالعات و تحقيقات از طريق انعقاد قرارداد به ش��خص يا مؤسس��ات صورت مي گي��رد، هزينه هاي آن در مادة 5 

خدمات قراردادي منظور مي شود.

مراحل و روند اجراي طرح هاي عمراني در شهرداري ها:
مراحل اجراي طرح هاي عمراني و نيز مقررات و تش��ريفات اجراي آنها در ش��هرداري ها و مؤسسات دولتي، در بسياري از موارد 

مشابه بوده و تفاوت چنداني ندارد. اين طرح ها در پنج مرحله به شرح زير اجرا مي گردند:

1. مرحلة شناخت و مطالعات مقدماتي طرح:
در مرحلة اول، ابتدا هدف يا اهداف اجراي طرح مشخص شده و  تأثيرپذيري آن بر امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه 

به طور اعم و نسبت به امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر و شهرستان به طور اخص، توجيه و گزارش مي گردد. 
در اين گزارش توجيهي، عالوه بر نتايج حاصل از مطالعة اقتصادي، علت پيشنهاد طرح، ارتباط طرح با ساير طر ح ها، صرفه جويي 

ارزي )در صورت ارزبري( و نيز ميزان اشتغال و زمان بهره برداري آن  بايد بررسي و گزارش شود.
پس از شناس��ايي و »ش��ناخت طرح« و ارائه گزارش توجيهي آن، شامل: امكانات فني و اجرايي، توجه به مصالح و ملزومات و 
اجزاي س��اختماني مورد نياز، نيروي انس��اني و ساير امكانات و تجهيزات و باالخره حدود سرمايه گذاري و دورة عمليات طرح، نوبت 

به تهيه و تدوين »طرح مقدماتي« به وسيلة كارشناسان دفتر مهندسي شهرداري و يا مهندسان مشاور خواهد رسيد. 
با تهيه، تدوين و تصويب »طرح مقدماتي«، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني طرح تهيه شده و هزينة طرح به طور دقيق و 

منطقي برآورد مي شود تا مبنايي براي گرفتن تصميمات منطقي در مورد طرح و رد يا قبول آن باشد.
پس از ش��ناخت و تصويب طرح مقدماتي و تهية نقش��ه ها و مشخصات اجرايي اعتبارات طرح ها و يا پروژه ها در قالب هر طرح 
و برنامه هاي اجرايي همراه به اعتبارات جاري شهرداري در يك بودجة واحد منظور و بر اساس بند 2 مادة 45 قانون شهرداري ها، 

مصوب تيرماه 1334، جهت تصويب به شوراي اسالمي شهر تقديم مي گردد. 
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2. مرحلة ارجاع كار به پيمانكار:
به موجب قانون و مقررات مالي و معامالتي، در ش��هرداري ها و س��اير مؤسسات دولتي نصاب معامالت به سه گروه »معامالت 
جزئي«، »معامالت متوس��ط« و »معامالت عمده« طبقه بندي مي ش��ود كه مبناي هر يك از اين طبقه بندي ها نصاب ريالي خواهد 

بود و قانون آن را مشخص و معين مي كند.1
 معامالت در ش��هرداري و مؤسس��ات دولتي، اعم از خريد، فروش، اجاره، پيمانكاري، روزمزدي و غيره )به استثناي مواردي كه 

مشمول مقررات استخدامي مي شود( بايد بر حسب مورد از طريق مناقصه2 يا مزايده انجام شود. 
در مورد معامالت جزئي، مأمور خريد بايد به فروشندگان كاال يا انجام دهندگان كار مورد نظر مراجعه و پس از تحقيق كامل در 
مورد قيمت كاال يا كار و يا خدمت مورد نياز، در صورتي كه بهاي مورد معامله در حد نصاب معامالت جزئي باشد، با كسب موافقت 
كتبي مقامات ذيصالح و با رعايت ساير مقررات مربوطه معامله را انجام دهد و ذيل سند هزينه را با قيد نام و نام خانوادگي، سمت 
و با ذكر تاريخ، امضا كرده، ضمن درج نش��اني و مش��خصات كامل طرف معامله، انجام معامله را كه »با نازل ترين قيمت صورت 

گرفته است«، گواهي كند.
در مورد معامالت متوسط، متصدي خريد يا سازمان تداركات بايد حداقل از سه فروشندة كاال يا انجام دهندة كار جداگانه استعالم 
كتبي، شامل تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله، مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل اخذ3 
نموده و فروش��ندة كاال يا انجام دهندة كار بايد حداقل قيمت ممكن را ضمن تعيين مدت و نش��اني دقيق خود در برگ استعالم بها 
ذكر و با قيد تاريخ، امضا و متصدي خريد صحت مندرجات آن را گواهي كند تا در صوت موافقت »كميسيون معامالت«، شهرداري 

با پيشنهاددهندة كمترين قيمت، معامله را انجام دهد. 
در مورد معامالت عمده كه معمواًل نصاب ريالي آن مش��مول طرح هاي عمراني مي گردد، معامله بايد با انتش��ار آگهي مناقصه 
)مناقصة عمومي( يا ارسال دعوتنامه )مناقصة محدود(، حسب مورد انجام شود يا در صورت شرايط خاص و با كسب مجوز قانوني 

از طريق ترك مناقصه اقدام گردد. 
آگهي مناقصه زماني از طرف شهرداري منتشر مي شود كه اجراي طرح يا پروژه در ازاي مبلغي به عنوان كل پيمان به موجب 
قراردادي به پيمانكار واگذار گردد4 كه در آن صورت، دفتر فني ش��هرداري و يا در صورت نبود امكانات الزم، مهندس��ان مش��اور بر 

اجراي پروژه نظارت خواهند كرد. 
به موجب قانون، ش��هرداري تهران رأساً و ساير ش��هرداري ها با موافقت شوراي شهر مي توانند در صورت ضرورت و با در نظر 
گرفتن صرفه و صالح، هر نوع كاري را به طور اماني انجام دهند؛ مشروط بر اينكه از لحاظ كادر فني و وسايل، مجهز بوده و براي 

انجام آن كار آمادگي الزم را داشته باشند. 
در آن صورت، به منظور اجراي طرح يا پروژه هاي عمراني، مواد و مصالح، نيروي انس��اني و تجهيزات فني در اختيار پيمانكار 
قرار داده خواهد شد و درصدي از هزينه هاي انجام شده به عنوان حق الزحمه در وجه پيمانكار پرداخت مي گردد. بدين ترتيب، انجام 

عمليات طرح هاي عمراني به دو صورت »مقطوع« و »اماني« قابل اجراست. 
در اين كتاب انجام عمليات پيمانكاري به صورت مقطوع مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معامالت را بر اساس شاخص بهاي كاالها و خدمات اعالم شده توسط بانك مركزي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد كند )تبصرة 1 از 
مادة 3 قانون برگزاري مناقصات، مصوب 1383/1/25(

2- مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر )طبق اسناد مناقصه( كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود )بند الف از قانون برگزاري 
مناقصات، مصوب 1383/1/25(

3 - چنانچه اخذ سه فقره استعالم كتبي ممكن نباشد، با تأييد مقام ذيصالح، به تعداد موجود كفايت مي شود )بند ب مادة 11 قانونگذاري مناقصات( 
4 - مبلغ يا برآورد معامالت مشمول هريك از نصاب ها نبايد با تفكيك اقالمي كه به طور متعارف يك مجموعة واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود.
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اركان تشكيل دهنده
اركان تش��كيل دهندة هر طرح عبارتند از: »مجري طرح«، »ذيحس��اب يا عامل ذيحساب طرح«، »حساب بانكي پرداخت« به 
منظور دريافت اعتبارات تخصيص يافته از خزانة شهرداري، پرداخت هزينه هاي طرح و پروژه در قالب يك »حساب مستقل« )حساب 
مستقل براي وجوه عمراني( و باالخره »طرف قرارداد يا پيمانكار« و در صورت لزوم، »كميتة فني تخصصي« متشكل از سه عضو 

خبره و باصالحيت از طرف شهردار به منظور بررسي پيشنهادهاي ارجاعي.

فرايند قانوني ارجاع كار به پيمانكار
ش��هرداري ها بر اس��اس قانون نوسازي و عمران ش��هري مكلفند براي هريك از طرح هاي نوسازي و عمران، ايجاد تأسيسات 
شهري، توسعه و احداث و اصالح معابر، ابتدا نقشة كاملي تهيه و سپس توسط هيأت ارزيابي، فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت، 
تعداد اش��جار و ميزان حق ريش��ة هر ملك كه در معرض عمليات قرار مي گيرد و تصرف مي شود را برآورد قيمت نموده و همراه با 
حق مرغوبيتي1 كه مالك مكلف به پرداخت آن مي باشد و همچنين پيشنهاد »تأمين اعتبار كافي«، آن را براي تصويب به شوراي 

اسالمي شهر بفرستند و پس از تصويب شوراي اسالمي شهر، براي تأييد به وزارت كشور ارسال دارند. 
همين كه طرح از طرف شوراي شهر و همچنين وزارت كشور تأييد و براي اجرا به شهرداري ابالغ شد، شهرداري مكلف است 
ظ��رف م��دت قانوني جزئيات طرح مصوب را جهت اطالع عمومي اعالن كرده و با پرداخت قيمت اراضي و اماكن و مس��تحدثات 

مشمول طرح، بر اساس اعتبار عمراني پيش بيني و تصويب شده در بودجة شهرداري، وظايف قانوني خود را انجام دهد.
بدين ترتيب، پس از تكثير اس��ناد و مدارك مناقصه و حصول اطمينان از آماده بودن زمين يا محل اجراي طرح و نيز تصويب 
بودجه و تأمين اعتبار، آگهي مناقصه )به صورت مناقصة عمومي يا ارسال دعوتنامة شركت در مناقصه براي شركت هايي كه نام آنها 

در فهرست واجدين صالحيت درج شده است( منتشر و طرح به صورت مناقصة محدود اجرا خواهد شد. 
در اين آگهي عالوه بر تعيين نوع و مقدار كار و كاال، مدت و محل انجام آن، ميزان سپردة شركت در مناقصه )كه  بايد به طور 
مقطوع و به صورت نقد به حساب بانكي شهرداري واريز گردد(، ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن، 
ميزان پيش پرداخت )در صورت لزوم و نياز به تش��خيص ش��هرداري(، معرفي محل توزيع نمونه هاي ضمانتنامه و قرارداد )اگر تهية 

آنها الزم باشد( و باالخره ذكر ساير شروط )در صورتي كه مغاير با مقررات و قانون مربوطه نباشد( الزامي است. 
پس از انجام آگهي مناقصه در پايان مهلت قانوني كميسيون مناقصه در روز و ساعت و محل معين با حضور اعضا تشكيل شده و 
مدارك ترجيحًا در دو پاكت »الف« حاوي ضمانتنامة بانكي و كلية اسناد مناقصه و پاكت »ب« فقط شامل برگ پيشنهاد به مبلغ كل 
به كميسيون مناقصه تسليم مي شود كه ابتدا پاكت »الف« باز مي شود تا معلوم گردد كه پيمانكار تمامي شرايط مذكور در مناقصه 
را رعايت و مدارك خواسته شده را ارائه كرده است يا خير؛ سپس پاكت »ب« يعني برگ پيشنهاد مبلغ پيمانكار مفتوح مي گردد.2 

در صورتي كه برندة مناقصه از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابالغ در مدت قانوني حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپردة 
او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد مي گردد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت قانوني حاضر 

به عقد قرارداد نشوند، سپردة آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
براي روش��ن ش��دن مطلب فرض كنيد، طرح »احداث پمپ بنزين« منطقة پونك در غرب تهران تحت عنوان پروژة »هميال« 

1 - حق تشرف 
2 - به موجب بند ب ذيل مادة 16 قانون برگزاري مناقصات، مصوب 83/1/25، شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه و الك مهرشدة الف )تضمين(، ب )پيشنهاد فني 

بازرگاني( و ج )پيشنهاد قيمت( بگذارند. 
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با اعتباري بالغ بر 2/000/000 ريال در قالب برنامة »ايجاد س��اير تأسيس��ات و تسهيالت شهري« تهيه و اعتبار آن همراه با ساير 
اعتبارات جاري و عمراني منطقة 2 ش��هرداري تهران كه مجري طرح خواهد بود، در بودجة كل ش��هرداري تهران منظور و براي 

تصويب به شوراي اسالمي شهر تقديم شده است:
1- بودجه تقديمي پس از تصويب ش��وراي ش��هر و تأييد وزارت كش��ور، جهت اجرا به مجري طرح )منطقة 2( ابالغ و بودجة 

ابالغي به وسيلة ذيحساب يا عامل ذيحساب در حساب هاي مستقل طرح هاي عمراني ثبت گرديد.
  2/000/000 حساب اعتبار طرح احداث پمپ بنزين )پروژة هميال(   

2/000/000 به حساب بودجة مصوب طرح         
شرح: بابت ابالغ بودجة طرح )پروژة هميال(

اعتبار طرح هاي عمراني حس��ب مورد در س��طوح، وظيفه يا برنامه – پروژه يا حتي مواد هزينه قابل كنترل و طبقه بندي مالي 
است؛ بنابراين مي توان بودجة عمراني فوق را در سطوح مختلف كنترل نمود. 

2- مجري طرح مبلغ 1/500/000 ريال از خزانة ش��هرداري تهران درخواس��ت وجه نمود كه به موجب اعالمنامة خزانه، مبلغ 
مورد درخواست تخصيص و به شرح زير در حساب هاي مستقل طرح هاي عمراني ثبت شده است.

  1/500/000 بدهكار  حساب اعتبار تخصيصي – طرح احداث پمپ بنزين  
1/500/000 حساب جاري مركز – خزانه شهرداري        

شرح: بابت تخصيص اعتبار بر اساس اعالمنامة خزانه شهرداري

اعالمنامة خزانه، اطالعيه يا سندي است كه به موجب آن خزانة شهرداري اعالم مي دارد مبلغ مورد درخواست از حساب تمركز 
درآمد برداشت و به حساب جاري هزينه طرح حواله شده است و بر اساس اين سند مالي، حساب اعتبار تخصيصي بدهكار و حساب 

جاري مركز )خزانه( بستانكار مي گردد. 
3- در اجراي طرح احداث پمپ بنزين آگهي مناقصه منتشر و شركت هاي ساختماني »اميد«، »فريد« و »رشيد« هريك مبلغي 

بالغ بر 100/000 ريال به عنوان سپردة شركت در مناقصه به حساب جاري غيرقابل برداشت دريافت سپرده واريز مي نمايند.
300/000 حساب بانك ها – جاري دريافت سپرده     

300/000 به حساب سپردة اشخاص          
100/000 شركت اميد       
100/000 شركت فريد       
100/000 شركت رشيد      

شرح: دريافت بابت سپردة شركت در مناقصة طرح احداث پمپ بنزين پروژة هميال

ميزان سپردة شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآوردشدة معامله كمتر باشد، 
ولي در صورتي كه ميزان س��پرده به مآخذ فوق از پانصدهزار ريال بيش��تر شود، شهرداري مي تواند ميزان سپرده را به مبلغ مناسب 

كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد، تقليل دهد. 
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س��پردة ش��ركت در مناقصه بايد به صورت مقطوع و نقد به حساب سپردة شهرداري پايتخت در بانك واريز گردد؛ ولي در مورد 
ساير شهرداري هاي كشور اخذ اسناد خزانه يا ضمانتنامة بانكي نيز بالمانع است.

4- سپرده هاي واريزي به حساب »غيرقابل برداشت - دريافت سپرده«  بايد به حساب خزانه شهرداري – تمركز وجوه سپردة 
حواله و اعالمية بانكي آن دريافت گردد.

300/000 حساب خزانه – تمركز وجوه سپرده  
300/000 به حساب بانك ها – جاري دريافت سپرده       

شرح: بابت حوالة وجوه سپرده طبق اعالمية بانكي به حساب تمركز وجوه سپردة شهرداري مركز

به موجب قانون، وجوهي كه به نام س��پرده يا امانت به ش��هرداري داده مي ش��ود بايد در حس��اب مخصوص نگهداري گردد و 
شهرداري  به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد. 

اين وجوه پس از انقضاي مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است. 
لذا وجوه واريزي بايد از حساب مناطق به حساب خزانة شهرداري حواله و جهت بازپرداخت آن از روش تنخوا ه گردان استفاده گردد.

6- بنا به تقاضاي ذيحس��اب و تأييد مجري طرح، مبلغ 500/000 ريال به عنوان تنخواه گردن رد س��پرده از خزانة ش��هرداري 
درخواست وجه شد كه اين وجه به موجب اعالمية بانكي به حساب »جاري پرداخت سپرده« واريز گرديد.

حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده 200/000
به حساب تنخواه گردان رد سپرده 200/000     

شرح: دريافتي بابت تنخواه گردان رد سپرده

ميزان تنخواه گردان رد سپرده كه از محل حساب تمركز وجوه سپرده از طرف خزانة شهرداري در اختيار واحدهاي اجرايي قرار 
داده مي شود، معمواًل معادل 10 درصد مبلغ سپرده هاي ردشدة سال قبل خواهد بود. اين تنخواه گردان به حسابي كه از طرف خزانه 

نزد بانك افتتاح مي گردد، واريز خواهد شد تا با رعايت كامل مقررات به ذينفع پرداخت شود.
7- كميسيون مناقصه با شركت كلية اعضا در محل و زمان معين تشكيل و پيشنهادات واصله قرائت شد. 

اعضاي كميسيون پس از بررسي پيشنهادهاي واصله، شركت رشيد را كه مناسب ترين پيشنهاد از نظر مالي و ساير شرايط بود، 
برندة اول، شركت اميد را برندة دوم و شركت فريد را سومين برندة مناقصه اعالم مي كند. شركت رشيد، برندة اول مناقصه، از انعقاد 

قرارداد امتناع و سپردة شركت مذكور به نفع شهرداري ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد مي گردد. 
سپردة برنده سوم نيز از محل تنخواه گردان رد سپرده مسترد گرديد.

سپردة اشخاص – شركت رشيد 100/000
به حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده 100/000     

شرح: پرداختي در وجه حساب درآمد شهرداري بابت ضبط سپردة شركت رشيد
حساب بانك ها – جاري درآمد شهرداري 100/000

به حساب درآمد تأسيسات شهرداري و جرايم و تخلفات 100/000     
شرح: بابت ضبط سپردة شركت در مناقصة شركت رشيد
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حساب سپردة اشخاص – شركت فريد 100/000
به حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده 100/000         

بابت استرداد سپردة شركت در مناقصة شركت فريد، برندة سوم مناقصه

3. مرحلة انعقاد قرارداد با پيمانكار:
پس از طي مراحل اول و دوم طرح هاي عمراني، يعني شناخت و مطالعة مقدماتي طرح، تهيه نقشه ها و مشخصات اجرايي آن 
و نيز تش��كل اركان اصلي طرح به منظور ايجاد يك حس��اب مستقل براي وجوه عمراني، شامل: 1( تصويب بودجه و تأمين اعتبار 
كافي 2( انتصاب ذيحساب يا عامل ذيحساب طرح 3( افتتاح حساب هاي بانكي 4( انجام تشريفات مناقصه و تعيين پيمانكار واجد 

شرايط، نوبت به مرحلة سوم، يعني انعقاد قرارداد با پيمانكار بر اساس شرايط عمومي پيمان مي رسد. 
در اي��ن مرحل��ه، چنانچه تحوي��ل يا انجام مورد معامله پس از ط��ي مهلت متعارف آن كه معمواًل هف��ت روز خواهد بود، نوعًا 

امكان پذير نباشد،  بايد با برندة مناقصه قرارداد منعقد گردد. 
اهم موضوعاتي كه در قرارداد )پيمان( پيش بيني مي شود، به قرار زير است: 

1- نام متعالمين )كارفرما – پيمانكار(
2- نوع و مقدار مورد معامله يا موضوع پيمان بامش��خصات كامل آنها، ش��امل كارهاي اصلي، كارهاي فرعي و كارهاي جديد 

احتمالي. 
كارهاي فرعي، عملياتي را شامل مي شود كه به منظور نگهداري عمليات موضوع پيمان ضروري است، اما جزء كارهاي اصلي 

پيمان محسوب نمي شود.
3- مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله، در رابطه با قراردادهاي ساختماني، مدت پيمان از تاريخ اولين صورت 

مجلس تحويل كارگاه شروع و با تقاضاي تحويل موقت از كارفرما خاتمه مي يابد.
4- ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برندة مناقصه در انجام تعهدات جزئاً يا كاًل تاخير كند؛ از قبيل تأخير در تجهيز 
و آماده كردن كارگاه براي ش��روع كار، تأخير در ش��روع عمليات اجرايي، تاخير در اتمام هريك از كارهاي پيش بيني شده در برنامة 

تفصيلي، تأخير در اتمام كار در يك چهارم تمام مدت پيمان.
5- الزام تحويل كاال طبق نمونه ممهور )در صورتي كه تهية نمونه الزم باشد(.

6- اق��رار برندة مناقص��ه به اينكه از كاال يا كار يا خدمت مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كاال يا انجام كار اطالع كامل 
دارد.

7- اختيار ش��هرداري نس��بت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيس��ت و پنج درصد مقدار مندرج در 
قرارداد.

8- بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن. در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد قيمت باشد، بهاي مورد معامله برآورد و در 
قرارداد ذكر مي شود؛ ولي بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

9- مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد. در مورد نحوة واريز پيش پرداخت هاي 
طرح معمواًل از صورت وضعيت هاي تحويلي و به تدريج اقدام مي ش��ود تا فش��ار مالي زيادي به پيمانكار تحميل نشود. به هر حال، 

تمامي پيش پرداخت ها بايد با آخرين صورت وضعيت موقت )صورت وضعيت ماقبل آخر( واريز شده باشد.
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عمليات حسابداري واريز پيش پرداخت ها در هنگام ثبت پرداخت هر صورت وضعيت انجام مي شود و طي آن حساب پيش پرداخت 
طرح بستانكار مي گردد. در مقابل پرداخت وجه به عنوان پش پرداخت،  بايد ضمانتنامة بانكي دريافت شود كه از لحاظ ثبت عمليات 

حسابداري به صورت حساب هاي انتظامي عمل مي شود.
10- ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوة وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط 

عمومي مناقصه.
11- مدت فاصلة زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راهسازي و نظاير آن بر اساس 

شرايط مناقصه.
12- اقرار بر عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع قانوني وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت 

دولتي و كشوري، مصوب ديماه 1337.
13- ساير تعهدات كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.

14- ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد، مشروط بر اينكه متضمن امتيازاتي عالوه بر آنچه در شرايط مناقصه 
ذكر شده براي طرف قرارداد نباشد. 

براي مثال، پرداخت مبلغي به عنوان پيش پرداخت در مقابل اخذ تضمين كافي زماني امكان پذير اس��ت كه قباًل پرداخت چنين 
مبلغي در آگهي مناقصه اعالم ش��ده باش��د و كلية شركت كنندگان در مناقصه از آن مطلع باش��ند؛ در غير اين صورت پرداخت آن 

مشروط محسوب شده و خالف مي باشد.
ب��ه محض تعيي��ن برندة مناقصه و انعقاد ق��رارداد بين پيمانكار و كارفرما، ضمانتنامة ش��ركت در مناقصه برن��دة مناقصه آزاد 

مي گردد.
حساب سپردة اشخاص – شركت اميد 100/000

به حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده 100/000     
شرح: پرداختي به شركت اميد، برندة مناقصه بابت سپردة شركت در مناقصه.

قبل از انعقاد قرارداد، تضمين كافي به عنوان حسن انجام معامله )تعهد انجام كار( كه ميزان آن در مورد معامالتي كه موضوع 
آن انجام امور ساختماني يا باربري يا خريد ماشين آالت باشد، در شهرداري تهران پنج درصد مبلغ پيمان و در مورد ساير معامالت 

ده درصد مبلغ معامله خواهد بود. 
تضمين حس��ن انجام كار بايد به صورت نقد به حس��اب سپردة بانكي شهرداري تحويل ش��ود. در مورد معامالت ساختماني و 
باربري، عالوه بر پنج درصد مذكور، ش��هرداري بايد از هر پرداخت، معادل ده درصد كس��ر و بابت تضمين حس��ن انجام معامله به 
حس��اب س��پرده منظور نمايد؛ ولي در ساير شهرداري هاي كشور هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل ده درصد كل مبلغ مورد پيمان، 

تضمين حسن انجام كار از پيمانكار به صورت ضمانتنامة بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت مي گردد.
حساب بانك ها – جاري دريافت سپرده 100/000

به حساب سپردة اشخاص – شركت اميد  100/000     
شرح: دريافتي بابت سپردة تضمين حسن انجام معامله بر مبناي 5 درصد مبلغ پيمان.
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ب��ه موج��ب بند 5 از م��ادة 11 آيين نامة معامالت ش��هرداري تهران، مصوب 1355/1/25، تضمين حس��ن انج��ام كار بايد به 
صورت نقد دريافت و به حس��اب بانكي ش��هرداري واريز گردد؛ ولي در مورد ساير ش��هرداري هاي كشور به موجب آيين نامة مالي 
شهرداري ها، مصوب 12 تيرماه 1366، تضمين مذكور به صورت تضمين بانكي يا اسناد خزانه نيز قابل قبول است كه در آن صورت 

ضمانتنامه هاي بانكي به صورت انتظامي در دفاتر ثبت خواهد شد.
حساب هاي انتظامي – ضمانتنامه بانكي 200/000

طرح حساب هاي انتظامي – ضمانتنامة بانكي 200/000     
شرح: دريافتي بابت سپردة تضمين حسن انجام معامله بر مبناي ده درصد مبلغ پيمان از شركت اميد پيمانكار.

4. مرحلة اجراي طرح:
مدت پيمان از تاريخ اولية صورت مجلس تحويل كارگاه ش��روع ش��ده و با تقاضاي تحويل موقت از كارفرما خاتمه مي يابد كه 
اصطالحًا آن را زمان اجراي طرح مي نامند. دورة اجراي طرح با امضاي قرارداد آغاز مي شود و با تكميل موضوع قرارداد پايان مي يابد 

و كلية هزينه هايي كه در اين دوره بابت اجراي طرح شناسايي مي گردد،  بايد به حساب مخارج دورة اجراي طرح منظور شود.
مسؤوليت كنترل و نظارت مستقيم عمليات بر عهدة ناظر مقيم خواهد بود كه از طرف كارفرما يا مجري طرح كتباً به پيمانكار 

معرفي خواهد شد. 
همچنين، رئيس كارگاه به نمايندگي از طرف پيمانكار به كارفرما معرفي مي گردد. در هر حال، مس��ؤوليت حس��ن اجراي كلية 
عمليات بر اساس نقشه هاي تفصيلي و محاسبات فني به عهدة پيمانكار بوده و استقرار ناظر مقيم )مهندس ناظر( از طرف پيمانكار 

هيچگونه تأثيري در ايفاي وظايف و مسؤوليت پيمانكار ندارد و از او رفع تكليف نمي كند.
بر اس��اس اصول متداول و پذيرفته شدة حس��ابداري، هزينه هاي قبل از انعقاد قرارداد در صورتي كه قابل تشخيص و شناسايي 

باشد، به حساب پيمان منظور مي گردد و در غير اين صورت، جزء هزينه هاي دوره وقوع محسوب خواهد شد.
همان طور كه قباًل نيز اش��اره ش��د، پس از انعقاد قرارداد و اس��ترداد سپردة ش��ركت در مناقصه و اخذ پنج درصد مبلغ پيمان به 
عنوان تضمين حسن انجام معامله، كارفرما به منظور تقويت بنية مالي پيمانكار و تكميل تجهيزات او جمعاً معادل 25 درصد مبلغ 

اولية پيمان را به عنوان پيش پرداخت به شرح زير به پيمانكار پرداخت خواهد نمود. 
الف: معادل ده درصد مبلغ اولية پيمان بعد از امضاي مبادلة آن.

ب: معادل پنج درصد مبلغ اولية پيمان پس از تهية حدود 60 درصد ماشين آالت مورد نياز اجرا و تجهيز كامل كار.
ج: معادل پنج درصد مبلغ اولية پيمان بعد از آنكه پيمانكار معادل بيست درصد مبلغ اولية پيمان را طبق صورت  وضعيت ماهانه 

)بدون احتساب مصالح پاي كار( انجام داده باشد.1
د: معادل پنج درصد مبلغ اولية پيمان بعد از آنكه معادل چهل درصد مبلغ اولية پيمان طبق صورت  وضعيت هاي ماهانه )بدون 

احتساب مصالح پاي كار( كار انجام شده باشد.
مبلغ باال به ترتيب زير واريز و مسترد مي شود:

بابت ده درصد موضوع بند الف از اولين صورت  وضعيت به بعد تا ميزان دوازده درصد مبلغ ناخالص در صورت  وضعيت كس��ر 
خواهد شد. بابت ساير پيش پرداخت ها طبق تشخيص كارفرما درصدي از مبلغ ناخالص هر صورت  وضعيت كسر مي گردد؛ به نحوي 

1 - قوانين موضوعه همواره در تغيير بوده بنابراين اعمال قوانين بايد جاري و به هنگام باشد و در شرايط زماني و مكاني منسوخ نشده باشد.
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كه كلية مبالغ پيش پرداخت با آخرين صورت  وضعيت موقت )صورت وضعيت ماقبل آخر( مستهلك شود.
پيش پرداخت هاي باال در مقابل ضمانتنامه هايي از بانك مورد قبول كارفرما پرداخت مي شود. ضمانتنامه هاي مزبور بايد تا پايان 
پيمان معتبر و به دس��تور كارفرما قابل تمديد باش��د. همچنين، ضمانتنامه ها بايد طوري تنظيم ش��وند كه در موقع ضرورت ضبط و 

ريختن مبالغ آنها به حسابي كه كارفرما تعيين مي كند، مقدور باشد.
مبلغ ضمانتنامه ها به ترتيبي كه اقس��اط ماهانة پيش پرداخت مربوط واريز مي گردد، همزمان و به طور متناس��ب تقليل خواهد 

يافت.
بديهي است چنانچه مبلغ اولية پيمان يا الحاقيه هايي تغيير كند، مبالغ اين الحاقيه ها نيز عينًا شمول مراتب فوق خواهد بود.

در آخر هر ماه شمسي، دستگاه نظارت همراه بانمايندة پيمانكار، صورت وضعيت كلية كارهايي را كه از شروع پيمان تا آن تاريخ 
انجام يافته و همچنين وضعيت مصالح و تدارك الزم براي اجراي پيمان كه در پاي كار موجود مي باشد تعيين و بر اساس نرخ هاي 

منظم به پيمان تقديم مي كند.
صورت وضعيت هاي موقت ماهيانه كه بدين ترتيب تنظيم گرديده و داراي امضاي نماينده پيمانكار و دستگاه نظارت مي باشد، 

توسط دستگاه مزبور منتهي تا آخر روز دهم ماه بعد به كار فرما تسليم مي شود.
كارفرما پس از رس��يدگي از جهت تطبيق ارقام با پيمان و تصميمات احتمالي الزم و كس��ر مبالغ هش��ت گانة زير )مكس��ورات 
قانوني(، تتمة قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف ده روز )بيستم ماه بعد( با تنظيم سند و امضاي آن به وسيلة نماينده مختار 

پيمانكار با صدور چك به پيمانكار پرداخت خواهد نمود.

مكسورات قانوني: 
همان طور كه قباًل گفته شد، به موجب قانون و مقررات جاري، از هر صورت وضعيت موقت بايد مبالغي بابت ماليات و بيمه و 

مبالغي نيز بر اساس مفاد قرارداد به شرح زير كسر و در وجه مؤسسات ذينفع پرداخت شود:
1- تخفيف پيمانكار )در صورتي كه پيمانكار نسبت به قيمت هاي واحد و يا به مبلغ كل كار تخفيفي داده باشد(.

2- جمع وجوهاتي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت ماهانة قبلي پرداخت شده است.
3- ده درصد بابت كسور وجه الضمان )تضمين حسن انجام كار(

4- اقساط پيش پرداخت
5- ماليات و حقوق معادن و عوارض طبق قوانين مربوطه

6- اقساط بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات تحويلي از طرف كارفرما به پيمانكار
7- هرگونه جرايم احتمالي طبق مفاد شرايط عمومي پيمان

8- كسور متفرقة ديگري كه طبق مفاد شرايط عمومي پيمان بر عهدة پيمانكار است. 
با پرداخت صورت وضعيت موقت ماهانه به شرح باال، كلية كارها و تداركاتي كه در صورت مزبور درج گرديده است، به كارفرما 

تعلق خواهد گرفت كه براي اجراي بقية عمليات مورد پيمان، به رسم امانت تا موقع تحويل موقت در اختيار پيمانكار خواهد بود.
ذكر اين نكته در قرارداد ضروري است كه نگاهداري و حفاظت كارهاي انجام يافته و تداركاتي كه بهاي آنها پرداخت شده، بر 

اساس پيمان به عهدة پيمانكار است.
اولين صورت وضعيت ش��ركت اميد، پيمانكار طرح احداث س��اختمان پمپ بنزين )پروژة هميال( به مبلغ 280/000 ريال واصل 
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گرديد كه پس از بررس��ي و كارشناس��ي فني و تأييد مجري طرح، جهت پرداخت به امور مالي ارسال شد كه پس از كسر 5 درصد 
ماليات، 3/2 درصد بيمة س��هم پيمانكار1 )در حال حاضر بيمة س��هم كارفرما 2/8 درصد مي باشد( 10 درصد حسن انجام كار، دو در 
هزار صندوق كارآموزي، سه در هزار نهضت سوادآموزي و واريز قسمتي از پيش پرداخت به مبلغ 7/640 ريال، مابقي با تنظيم سند 

و صدور چك در وجه پيمانكار پرداخت گرديد. ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه به شرح زير است:

دفتر روزنامه

يف
شماره رد

مبلغ جزءشرحدفتر كل
مبلغ كل

بستانكاربدهكار
حساب هزينة طرح احداث ساختمان  پمپ بنزين 1-

28/000پروژة هميال
28/000

حساب مكسورات قانوني2-
ماليات پرداختي
بيمة پرداختي
بدهي به بانك سپرده
نهضت سوادآموزي
صندوق كارآموزي

140/000
8/960
28/000

560
840

52/360

حساب پيش پرداخت ها3-
7/640شركت اميد

7/640

حساب بانك ها4-
220/000جاري هزينة طرح

220/000

مكسورات مذكور  بايد در مدت قانوني در وجه خزانة شهرداري و سازمان هاي ذيربط پرداخت و رسيد دريافت گردد تا شهرداري 
متحمل جرايم ديركرد نشده و نيز از اين بابت مسؤوليت متوجه ذيحساب نگردد.

1- نرخ مكسورات قانوني، شامل ماليات و بيمة سهم كارفرما يا پيمانكار، تحت شرايط اقتصادي و قانوني تغيير خواهد كرد و نرخ هاي داده شده در مثال فوق فرضي است. 
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ثبت عمليات مربوط به پرداخت مكسورات قانوني به مؤسسات و خزانة شهرداري به شرح زير است:
دفتر روزنامه

يف
شماره رد

مبلغ كلمبلغ جزءشرحدفتر كل
بستانكاربدهكار

حساب مكسورات قانوني 5-
ماليات پرداختي

بيمة پرداختي
بدهي به بانك سپرده

نهضت سوادآموزي
صندوق كارآموزي

140/000
8/960
28/000

560
840

52/360

بانك ها6-
52/360جاري هزينة طرح

52/360

شرح: پرداختي به مؤسسات ذينفع بابت مكسورات قانوني صورت وضعيت شماره 1. 

در صورتي كه پيمانكار از سازمان بيمه مفاصاحساب ارائه نمايد،  بايد بيمة سهم پيمانكار به مشاراليه بازپرداخت شود.
همان طور كه در مبحث حس��اب هاي مس��تقل براي وجوه سپرده به تفصيل آمده است، كلية سپرده ها، از جمله سپردة تضمين 
حس��ن انجام معامله، بايد به حس��اب دريافت سپرده واريز و از آنجا به حساب خزانه شهرداري تمركز وجوه سپرده حواله گردد و در 

صورت استرداد، از محل تنخواه گردان رد سپرده پرداخت شود. 
لذا ثبت عمليات فوق به شرح زير خواهد بود:
حساب بانك – دريافت وجوه سپرده 28/000

به حساب سپردة اشخاص- شركت اميد 28/000     
شرح: بابت 10 درصد حسن انجام كار از اولين صورت وضعيت شركت اميد

حساب خزانه- تمركز وجوه سپرده 28/000
به حساب بانك – جاري دريافت سپرده 28/000     
شرح: حواله به حساب تمركز وجوه سپردة خزانة شهرداري بر اساس اعالمية بانكي

پرداخت صورت وضعيت موقت به صورت علي الحساب:
علي الحساب پرداختي است كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد. بنابراين، علي الحساب زماني 
در شهرداري پرداخت خواهد شد كه ديني بر ذمة شهرداري ايجاد شده باشد، ولي شهرداري به علت اختالف حساب يا نقص صورت 
وضعيت ارائه شده و يا كافي نبودن موجودي بانكي و نقدينگي، قادر به انجام تعهد خود نباشد و وجه به طور كامل پرداخت نگردد.
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در صورتي كه علي الحس��اب به علت نقص صورت وضعيت ارائه ش��ده باش��د، معمواًل هفتاد درصد آن پرداخت خواهد شد؛ ولي 
چنانچه علي الحس��اب به علت عدم كفايت نقدينگي ش��هرداري پرداخت شود، مبلغ قابل پرداخت  بايد پس از كسر ماليات مربوطه 

محاسبه و در وجه پيمانكار بابت علي الحساب صورت وضعيت )سيتواسيون( پرداخت گردد.
در صورتي كه علي الحساب در اثر كمبود نقدينگي شهرداري صورت گرفته باشد، خواهيم داشت:

حساب علي الحساب سال جاري – شركت اميد 20/000
به حساب بانك ها – جاري هزينة طرح  19/000     

1/000 به حساب مكسورات قانوني – ماليات        
شرح: پرداختي به شركت اميد به طور علي الحساب بابت اولين صورت وضعيت موقت ارائه شده به مبلغ 28/000 ريال

پس از منظور نمودن ماليات به نرخ 5 درصد به علت كمبود نقدينگي. 

در صورتي كه علي الحساب در اثر اختالف حساب يا نقص و يا ارقام آن مورد اعتراض و يا قبول شهرداري نباشد، معمواًل 70 
درصد آن به طور علي الحساب، با تنظيم سند و صدور چك، در وجه پيمانكار قابل پرداخت است.1

حساب علي الحساب سال جاري – شركت اميد 19/600
18/620 به حساب بانك ها – جاري هزينه طرح       

980 به حساب مكسورات قانوني – ماليات       
شرح: پرداختي به شركت اميد به طور علي الحساب بابت اولين صورت وضعيت موقت ارائه شده به مبلغ 28/000 ريال، به علت 

نقص سند بر مبناي 70 درصد صورت وضعيت.

با ارائه آخرين صورت وضعيت از طرف پيمانكار و تأييد آن از سوي كارفرما )شهرداري(، بر مبناي 97 درصد انجام كار، مرحلة 
چهارم اجراي طرح خاتمه يافته تلقي ش��ده و مرحلة بعد، يعني مرحلة خاتمه كار )تحويل موقت و قطعي( ش��روع مي ش��ود. با پايان 
يافتن اين مرحله ضمانتنامة بانكي مربوط به پيش پرداخت كه  بايد تا پايان فعاليت و عمليات طرح معتبر باقي بماند، آزاد و مسترد 

خواهد شد.
طرف حساب هاي انتظامي – ضمانتنامة بانكي 100/000

به حساب هاي انتظامي – ضمانتنامة 100/000     
شرح: بابت استرداد ضمانتنامة بانكي موضوع بابت پيش پرداخت به پيمان

5. مرحلة پاياني و خاتمه طرح هاي عمراني:
همان طور كه قباًل اشاره شد، شناخت، بررسي و برآورد هزينه ها و نيز تصويب بودجة الزم براي اجراي طرح مورد نظر، در مرحلة 
اول انجام خواهد ش��د و در اين مرحله اس��ت كه اركان اصلي طرح، يعني مجري وذيحساب منصوب و با ابالغ بودجه و تخصيص 

اعتبار امضاي آنان نيز جهت افتتاح حساب به بانك معرفي مي گردد. 
در مرحلة دوم، با انتش��ار آگهي مناقصه، برندة واجد ش��رايط تعيين و در مرحلة سوم با پيمانكار بر اساس شرايط عمومي پيمان 

 1- مالحظه مي شود كه برعكس پيش پرداخت، هنگام پرداخت علي الحساب، كلية كسور بايد كسر شود )مقررات و روش هاي اجرايي طرح هاي عمراني، چاپ اول، انتشارات ديوان محاسبات كشور(
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قرارداد منعقد مي گردد. 
در مرحلة چهارم، اجراي طرح از قوه به فعل درآمده و ارائه صورت وضعيت ماهانه از طرف پيمانكار نش��ان دهندة پيش��رفت كار 

و عمليات فيزيكي است. 
مرحلة پنجم كه مرحلة پاياني و خاتمة طرح عمراني به شمار مي آيد، پس از ارائه آخرين صورت وضعيت موقت شروع مي شود 

و با تنظيم صورتجلسة تحويل قطعي پايان خواهد يافت. 
لذا به محض دريافت و تأييد آخرين صورت وضعيت ارائه شده، سپردة دريافت شده در قبال پيش پرداخت مسترد مي گردد.

بر اس��اس ش��رايط عمومي پيمان، پس از آنكه پيمانكار الاقل نود و هفت درصد عمليات موضوع پيمان را طبق مش��خصات و 
نقش��ه ها و س��اير اسناد ضميمة پيمان انجام داد )مشروط بر آنكه باقيمانده و يا نقايص كارها مربوط به قسمت عمده  اي از يك كار 
اساس��ي و يا به صورتي نباش��د كه استفاده از كار انجام ش��ده را غيرممكن سازد(، مي توان از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل 

موقت كند و نمايندة خود را براي عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد. 
دستگاه نظارت مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت تأييد، با تعيين تاريخ آمادگي كار جهت تحويل، از كارفرما تقاضاي 
تش��كيل كميسيون تحويل موقت مي كند. اين كميسيون مركب از نمايندگان كارفرما، حسابداري دستگاه كارفرما، دستگاه نظارت 
و پيمانكار )هر كدام يك نماينده( خواهد بود. كارفرما، اعضاي كميس��يون و همچنين تاريخ تش��كيل آن را كتبًا به اطالع پيمانكار 
خواهد رساند و تا تشكيل كميسيون تحويل موقت، دستگاه نظارت برنامه اي براي انجام آزمايش هايي كه براي عمل تحويل طبق 
اصول فني الزم باشد، تهيه و به پيمانكار ابالغ مي كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق پيمان به عهدة اوست، براي 

روز تشكيل كميسيون در محل كار آماده نمايد.
آزمايش هاي الزم با حضور اعضاي كميسيون توسط دستگاه نظارت انجام مي شود و نتايج آن در صورت مجلس تحويل موقت 

قيد مي گردد.
كميس��يون تحويل موقت فهرس��تي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام و آزمايش هايي كه نتيجة آن بعداً معلوم مي شود 
تنظي��م و ضميمة صورت مجل��س تحويل موقت خواهد نمود و جهت رفع نقايص و معايب و تكمي��ل كارهاي ناتمام مهلتي براي 
پيمان��كار معين  كرده و به دس��تگاه نظارت مأموريت خواهد داد كه در رأس مهلت مزب��ور عمليات را مجدداً بازديد كند و اگر طبق 
فهرست نقايص هيچگونه عيب و نقص و كار ناتمامي باقي نمانده باشد، صورت مجلس تحويل موقت و گواهي ريز نقايص و معايب 
و همچنين نتيجة آزمايش هاي خواسته شده را كه مكمل آن صورت مجلس است، براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از تصويب او 

به پيمانكار ابالغ شود.
هرگاه قس��متي از س��اختمان ها و تأسيس��ات موقتي پيمانكار مورد نياز كارفرما باش��د، قيمت آن با رضايت طرفين معين و اين 

تأسيسات و ساختمان ها به كارفرما فروخته و تحويل خواهد شد.
در غير اين صورت، تخريب و مصالح آن ظرف مدت معيني با هزينة پيمانكار از محل كار خارج مي گردد. 

همان طور كه قباًل اشاره شد، هنگام امضاي پيمان، براي تضمين انجام تعهدات، پيمانكار بايد ضمانتنامه اي معادل »پنج درصد 
مبلغ اولية پيمان« صادره از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمة اس��ناد مناقصه بوده اس��ت، تسليم كارفرما 

كند. 
ضمانتنامة مذكور بايد تا تاريخ تصويب صورت مجلس تحويل موقت موضوع پيمان معتبر باش��د. مادام كه تحويل موقت انجام 
ش��ده اس��ت، پيمانكار مكلف است به دس��تور كارفرما ضمانتنامة باال را تمديد كند و چنانچه تا 15 روز قبل از انقضاي مدت اعتبار 
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آن طب��ق دس��تور كارفرم��ا اقدام به تمديد نكند، كارفرما ح��ق دارد مبلغ آن را از بانك ضامن دريافت ك��رده و وجه آن را به جاي 
ضمانتنامه به رسم وثيقه تا تصويب صورت مجلس تحويل موقت نزد خود نگاه دارد. كارفرما ضمانتنامة مزبور را به محض تصويب 

صورت مجلس تحويل موقت مسترد و به شكل زير عمل مي نمايد:
××× طرف حساب هاي انتظامي – ضمانتنامة بانكي  

حساب هاي انتظامي – ضمانتنامة بانكي ×××       
شرح - بابت استرداد »ضمانتنامة انجام تعهدات« بر اساس صورت مجلس تحويل موقت به شركت اميد پيمانكار.

 به محض آنكه تحويل موقت كلية كارها انجام گرفت، دستگاه نظارت )يا جانشين آن( همراه با نمايندة پيمانكار صورت وضعيت 
قطعي كارهاي انجام شده را اندازه گيري و تهيه خواهد كرد. مقادير و ارقامي كه در صورت وضعيت  قطعي منظور مي شود، به تنهايي 
قاطع خواهد بود و يكي از مآخذ تسويه قطعي محاسبات قرار خواهد گرفت؛ حتي اگر بين آنها و مقاديري كه در صورت وضعيت هاي 

موقت منظور گرديده است، اختالفي باشد. 
در صورتي كه پيمانكار با وجود اخطار قبلي ده روزة دستگاه نظارت يا جانشين آن، براي تهيه صورت وضعيت قطعي حاضر نشود 

و يا نمايندة خود را به دستگاه نظارت معرفي نكند، دستگاه نظارت رأسًا اقدام به تهية صورت وضعيت قطعي خواهد نمود.
صورتحس��اب قطعي كه به ترتيب فوق تنظيم مي گردد، مآخذ تس��ويه حساب نهايي پيمانكار خواهد بود و پس از امضاي آن از 

طرف كارفرما و پيمانكار براي طرفين قطعي بوده و هرگونه اعتراضي نسبت به آن بي اثر خواهد بود.
هرگاه بر اساس صورت وضعيت قطعي، پيمانكار بدهكار و يا بستانكار گردد، بايد ظرف يك ماه نسبت به پرداخت و يا وصول 
مطالبات اقدام شود. در صورتي كه پيمانكار در مهلت مقرر، طلب كارفرما را پرداخت كند، به غير از نصف كسور وجه الضمان )سپردة 
حس��ن انجام كار( كه تا تحويل قطعي نزد كارفرما باقي مي ماند، بقيه ضمانتنامه هاي او به هر عنوان كه باش��د، بالفاصله از طرف 

كارفرما آزاد مي گردد.
حساب سپردة اشخاص – پيمانكار ×××

به حساب بانك ها – جاري پرداخت سپرده ×××     
پرداختي بابت نصف وجه الضمان )سپردة حسن انجام كار( بر اساس صورتجلسة تحويل قطعي به شركت اميد

مثال:
طرح جدول گذاري و آس��فالت: پروژة زيرس��ازي خيابان عميد با اعتباري بالغ بر 400/000 ريال تصويب و جهت اجرا به مجري 

طرح »شهرداري منطقة 2« ارجاع گرديد. عمليات انجام شده مربوط به سال 1378 به شرح زير است:
400/000 ريال 78/1/5- ابالغ بودجة طرح جدول گذاري و آسفالت )پروژة زيرسازي(   

78/1/15- انتش��ار آگهي مناقصه و دريافت س��پردة شركت در مناقصه از شركت هاي حميد، سعيد، فريد هريك به مبلغ 120/000 
360/000 ريال ريال و واريز آن به حساب جاري دريافت وجوه سپرده )غيرقابل برداشت( بانك ملي 

78/1/20- دريافت اعالمية بانكي مبني بر حوالة وجه واريزشده به حساب جاري دريافت سپرده به حساب تمركز وجوه سپردة خزانة 
360/000 ريال شهرداري تهران        
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78/1/22- دريافت تنخواه گردان استرداد وجه سپرده و واريز آن به حساب پرداخت وجوه سپرده بر اساس پرداختي سال قبل   
470/000 ريال            

78/1/23- تشكيل كميسيون مناقصه و گزينش شركت حميد به عنوان برندة مناقصه. 
ش��ركت حميد از قبول اجراي مناقصه اس��تنكاف نموده و سپردة ش��ركت در مناقصة آن ضبط و به حساب درآمد شهرداري منظور 

120/000 ريال گرديد          
78/1/24- ش��ركت س��عيد گزينش دوم آمادگي خود را براي اجراي مناقصه اعالم كرد؛ لذا س��پردة شركت فريد نيز مسترد و با او 

120/000 ريال تسويه حساب شد 
78/1/26- قراردادي به مبلغ 350/000 ريال با ش��ركت س��عيد، برندة مناقصه، منعقد و از اين بابت 5 درصد ضمانتنامة بانكي به 

120/000 ريال عنوان تعهد انجام كار دريافت و سپردة شركت در مناقصة آن نيز مسترد گرديد   
400/000 ريال 78/1/27- دريافت اعالمنامة خزانه و اعالمية بانكي مبني بر تخصيص و حوالة اعتبار طرح عمراني 

78/1/28- پرداخت 10 درصد كل مبلغ پيمان به عنوان پيش پرداخت در وجه شركت سعيد در مقابل دريافت ضمانتنامة بانكي   
35/000 ريال            

78/3/12- دريافت اولين صورت وضعيت موقت بابت 60 درصد كار انجام شده و پرداخت وجه آن پس از كسر 5 درصد ماليات 3/2 
210/000 ريال درصد بابت بيمة سهم پيمانكار و 1/780 ريال بابت برگشت پيش پرداخت   

78/3/15- پرداخت مكس��ورات قانوني به حساب سازمان هاي ذيربط و خزانة شهرداري، ماليات 10/500 ريال، بيمه 6/720 ريال، 
21/000 ريال بابت 10 درصد سپردة حسن انجام كار در وجه حساب جاري دريافت سپرده و حواله به حساب تمركز وجوه 

38/220 ريال سپردة خزانة شهرداري        
78/4/1- دومين و آخرين صورت وضعيت موقت معادل 97 درصد كار انجام شده دريافت و مبلغ آن پس از كسر مكسورات قانوني 
بابت ماليات 5 درصد، بيمه 3/2 درصد، حسن انجام كار 10 درصد و مبلغ 33/220 بابت برگشت پيش پرداخت و مابقي در 

72/711 ريال وجه پيمانكار پرداخت گرديد        
78/4/2- مكس��ورات قانوني به س��ازمان هاي ذيربط و خزانة ش��هرداري پرداخت يا حواله شد )ماليات 6475- بيمه 4144- حسن 

23/569 ريال انجام كار 12/950 ريال(         
78/5/15- بنا به تقاضاي پيمانكار و دس��تور كارفرما، صورتجلس��ة موقت تنظيم و با تأييد آن ضمانتنامة تعهد انجام كار مس��ترد 

17/500 ريال گرديد          
78/5/30- دريافت صورت وضعيت قطعي و پرداخت آن پس از كسر مكسورات قانوني بابت ماليات 5 درصد، بابت بيمه 3/2 درصد، 

8/589 ريال بابت حسن انجام كار 10 درصد        
78/5/30- پرداخت و حوالة مكسورات قانوني در وجه خزانة شهرداري و سازمان هاي ذيربط )ماليات 525، بيمه 336، حسن انجام 

1/911 ريال كار 1050 ريال(         
78/5/30- صورتجلسة تحويل موقت تنظيم و با تأييد كارفرما 50 درصد سپردة حسن انجام كار در وجه پيمانكار پرداخت شد   

17/500 ريال            
78/6/31- صورتجلس��ة تحويل قطعي تنظيم و با تأييد كارفرما 50 درصد بقية س��پردة حس��ن انجام كار در وجه پيمانكار پرداخت 

17/500 ريال گرديد.          
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مطلوب است:
ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

يف
تاريخرد

صفحه 
دفتركل

مبلغ كلمبلغ جزءشرح
بستانكاربدهكار

حساب اعتبار طرح جدول گذاري178/1/5-
400/000پروژة زيرسازي

400/000

حساب بودجة مصوب278/1/5-
400/000بابت ابالغ بودجه

400/000

حساب بانك ها378/1/15-
360/000جاري دريافت سپرده

360/000

حساب سپردة اشخاص478/1/15-
شركت حميد
شركت سعيد
شركت فريد

120/000
120/000
120/000

360/000

حساب خزانه – تمركز وجوه سپرده578/1/20-
360/000بابت حوالة وجه سپرده

360/000

حساب بانك ها678/1/20-
360/000جاري دريافت سپرده

360/000

حساب بانك ها778/1/22-
470/000جاري پرداخت سپرده

470/000

حساب تنخواه گردان رد سپرده878/1/22-
470/000دريافتي از خزانة شهرداري

470/000

حساب سپردة اشخاص978/1/23-
120/000شركت حميد

120/000

حساب بانك ها1078/1/23-
120/000جاري پرداخت سپرده

120/000

حساب بانك ها1178/1/23-
120/000جاري درآمد )غيرقابل برداشت(

120/000

حساب درآمد- جرايم تخلفات1278/1/23-
120/000بابت ضبط سپردة شركت

120/000
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حساب سپردة اشخاص1378/1/24-
120/000شركت فريد

120/000

حساب بانك ها1478/1/24-
120/000جاري پرداخت سپرده

120/000

حساب هاي انتظامي1578/1/26-
17/500ضمانتنامة بانكي

17/500

طرف حساب هاي انتظامي1678/1/26-
17/500ضمانتن اةه بانكي

17/500

حساب سپردة اشخاص1778/1/26-
120/000شركت سعيد

120/000

حساب بانك ها1878/1/26-
120/000جاري پرداخت شده

120/000

حساب اعتبار تخصيصي1978/1/27-
400/000بابت تخصيص اعتبار طرح

400/000

حساب جاري مركز2078/1/27-
400/000بابت دريافت اعالمنامه

400/000

حساب بانك ها2178/1/27-
400/000جاري هزينة طرح

400/000

حساب اعتبار طرح جدول گذاري2278/1/27-
400/000پروژة زيرسازي

400/000

حساب پيش پرداخت ها - سال جاري2378/1/28-
35/000شركت سعيد

35/000

حساب بانك ها2478/1/28-
35/000جاري هزينة طرح

35/000

حساب هاي انتظامي2578/1/28-
35/000بابت ضمانتنامة بانكي

35/000

طرف حساب هاي انتظامي2678/1/28-
35/000بابت ضمانتنامة بانكي

35/000

حساب هزينة طرح جدول گذاري2778/3/12-
210/000پروژة زيرسازي

210/000
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حساب مكسورات قانوني2878/3/12-
ماليات
بيمه
بدهي به بانك سپرده

10/500
6/720
21/000

38/220

حساب پيش پرداخت ها - سال جاري2978/3/12-
1/780شركت سعيد

1/780

حساب بانك ها3078/3/12-
170/000جاري هزينة طرح

170/000

حساب مكسورات قانوني3178/3/15-
ماليات 

بيمه
بدهي به بانك سپرده

10/500
6/720
21/000

38/220

حساب بانك ها3278/3/15-
38/220جاري هزينة طرح

38/220

حساب بانك ها3378/3/15-
21/000جاري دريافت سپرده

21/000

حساب سپردة اشخاص3478/3/15-
21/000شركت سعيد

21/000

حساب خزانه – جاري وجه سپرده3578/3/15-
21/000بابت حوالة وجه

21/000

حساب بانك ها3678/3/15-
21/000جاري دريافت سپرده

21/000

حساب هزينة طرح جدول گذاري3778/4/1-
129/500پروژة زيرسازي

129/500

حساب مكسورات قانوني3878/4/1-
ماليات
بيمه
بدهي به بانك سپرده

6/475
4/144
12/950

23/569

حساب پيش پرداخت ها - سال جاري3978/4/1-
33/220شركت سعيد

33/220
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حساب بانك ها4078/4/1-
84/411جاري هزينة طرح

72/711

حساب مكسورات قانوني4178/4/2-
ماليات

بيمه
بدهي به بانك سپرده

6/475
4/144
12/950

23/569

حساب بانك ها4278/4/2-
23/569جاري هزينة طرح

23/569

حساب بانك ها4378/4/2-
12/950جاري دريافت سپرده

12/950

حساب سپردة اشخاص4478/4/2-
12/950شركت سعيد

12/950

حساب خزانه- تمركز وجوه سپرده4578/9/2-
12/950بابت حوالة وجه

12/950

حساب بانك ها4678/9/2-
12/950جاري دريافت سپرده

12/950

حساب طرف حساب انتظامي4778/5/15-
17/500بابت ضمانتنامة بانكي

17/500

حساب هاي انتظامي4878/5/15-
17/500بابت ضمانتنامة بانكي

17/500

حساب هزينة طرح جدول گذاري4978/5/30-
10/500پروژة زيرسازي

10/500

حساب مكسورات قانوني5078/5/30-
ماليات
بيمه
بدهي به بانك سپرده

525
336
1050

1/911

حساب بانك ها5178/5/30-
9/534جاري هزينة طرح

8/589
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حساب مكسورات قانوني5278/5/30-
ماليات

بيمه
بدهي به بانك

525
336
1050

1/911

حساب بانك ها5378/5/30-
966جاري هزينة طرح

996

حساب بانك ها5478/5/30-
1050جاري دريافت سپرده

1050

حساب سپردة اشخاص5578/5/30-
1050شركت سعيد

1050

حساب خزانه تمركز وجوه سپرده5678/5/30-
1050حوالة وجه

1050

حساب بانك ها5778/5/30-
1050جاري دريافت سپرده

1050

حساب سپردة اشخاص5878/5/30-
17/500شركت سعيد

17/500

حساب بانك ها5978/5/30-
17/500جاري پرداخت سپرده

17/500

حساب سپردة اشخاص6078/6/30-
17/500شركت سعيد

17/500

حساب بانك ها6178/6/30-
17/500جاري پرداخت سپرده

17/500

بستن حساب هاي طرح عمراني در پايان دورة مالي
پس از ثبت فعاليت هاي مالي در دفاتر روزنامه و نقل آن به حس��اب هاي مربوطه در دفتر كل، ذيحس��اب طرح  بايد همه ماهه و 
حداكثر تا دهم ماه بعد، يك تراز آزمايشي از حساب هاي دفتر كل استخراج و همراه با صورت مغايرت بانكي و ساير صورتحساب هاي 

مربوطه جهت ضبط به بايگاني امور مالي ارائه كند.
ت��راز آزمايش��ي مس��تخرجه از دفتر كل به تاريخ پايان اس��فندماه كه بدين ترتي��ب تهيه مي گردد، پ��س از انجام اصالحات و 
تعديالت الزم به عنوان يك تراز آزمايشي كامل، حاوي كلية فعاليت هاي مالي، مي تواند پايه و اساس اطالعات كافي براي تسوية 
تنخواه گردان و بستن حساب هاي موقت و دائمي و اعتبار باشد و به كمك آن مي توان صورتحساب هاي مالي، شامل صورت درآمد 
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و هزينه، صورت مازاد و صورت ترازنامه و تفريغ بودجه را به منظور كس��ب اطالعات الزم براي اخذ تصميمات مديران و اعضاي 
ش��وراي ش��هر و آگاهي عموم مردم از چگونگي فعاليت هاي شهرداري تهيه و زمينة اعمال مراقبت هاي دائمي و جلوگيري از بروز 

اشتباهات و سوءاستفاده هاي مالي را فراهم نمود.
فرايند بستن حساب ها براي يك دوره طرح هاي عمراني به شرح زير است:

الف- بستن حساب تنخواه گردان پرداخت:
تنخواه گردان پرداخت )تنخواه گردان دريافتني( عبارت اس��ت از وجهي كه از محل تنخواه گردان حس��ابداري از طرف ذيحساب 
ب��ا تأييد باالترين مقام مؤسس��ه و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي هزينه ه��ا در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به 
موجب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند، قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام 

مي شود، اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. 
اين تنخواه گردان  بايد در پايان دورة مالي تس��ويه ش��ده و موجودي آن به حس��اب بانك )جاري هزينه طرح( واريز ش��ود يا در 
صورت هزينه ش��دن، اسناد هزينه هاي انجام ش��ده از محل »تنخواه گردان پرداخت« پس از بررسي به حساب هزينه قطعي منظور 
گردد. در اين رابطه هزينه و يا بانك حسب مورد بدهكار و حساب »تنخواه گردان پرداخت« بستانكار مي شود و امر تسويه صورت 

خواهد گرفت.
××× حساب هزينه برنامة الف   
××× حساب بانك – جاري هزينة طرح 

××× به حساب تنخواه گردان پرداخت      
شرح: بابت تسويه حساب در پايان دوره

ب- بستن تنخواه گردان حسابداري:
پس از بس��تن تنخواه گردان پرداخت و تسويه حس��اب با متصدي تنخواه گردان، نوبت به بستن حساب تنخواه گردان حسابداري 
خواهد رسيد. »تنخواه گردان حسابداري« )تنخواه گردان پرداختني( عبارت از وجهي كه خزانه )شهرداري( از محل اعتبارات مصوب 
براي انجام بعضي هزينه هاي جاري و تعهدات قابل پرداخت س��ال هاي قبل در اختيار ذيحس��اب قرار مي دهد تا در قبال حواله هاي 

صادرشده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد.
تنخواه گردان حس��ابداري ممكن اس��ت در پايان دورة مالي تمامًا به صورت اعتبارات جذب ش��ده )حواله هاي پرداخت ش��ده و 
درخواست نش��ده( يا به صورت اعتبارات جذب نش��ده )موجودي نقد در بانك( و يا به صورت اعتبارات تخصيص نيافته )پيش پرداخت 

تحقق نيافتة سال جاري( يا به هر سه حالت باشد.
تنخواه گردان حس��ابداري به صورت اعتبار جذب ش��ده )حواله هاي پرداخت شده و درخواست نشده( در حقيقت اعتباري است كه 
تخصيص يافته، هزينه ش��ده و به حس��اب هزينه هاي قطعي نيز منظور شده است، ولي به حساب اعتبار برنامه يا طرح هاي مربوط 
منظور نگرديده اس��ت. در اين رابطه تنخواه گردان حسابداري بدهكار و در مقابل، حساب اعتبار برنامه ها حسب مورد بستانكار شده 

و بدين ترتيب امر تسويه انجام مي گردد.
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××× حساب تنخواه گردان حسابداري  
××× به حساب اعتبار برنامة الف      
××× به حساب اعتبار برنامة ب      

شرح: بابت تسوية تنخواه گردان حسابداري در پايان دوره

در مورد تنخواه گردان حسابداري كه وجه هزينه نشدة آن عينًا در حساب بانك موجود مي باشد، به شكل ديگري عمل مي شود. 
در حقيقت، تنخواه گردان حسابداري در اين حالت اعتبار تخصيص يافته اي است كه هزينه نشده و به حساب اعتبار طرح نيز منظور 
نگرديده و  بايد عينًا برگردد و علل و عوامل مؤثر در رابطه با جذب اعتبار تخصيصي و برگشت آن توجيه شود. در اين حالت، حساب 
تنخواه گردان حسابداري بدهكار و حساب بانك جاري هزينة طرح بستانكار مي گردد و با وصول اعالمنامه از خزانة شهرداري مبني 
بر وصول مبلغ حواله ش��ده به حس��اب جاري تمركز درآمد، حس��اب اعتبار تخصيصي بستانكار و حساب جاري مركز بدهكار خواهد 

شد.
××× حساب تنخواه گردان حسابداري 

حساب بانك ها جاري هزينة طرح  ×××    
شرح: بابت تسويه حساب تنخواه گردان حسابداري در پايان دوره

××× حساب جاري مركز     
××× حساب اعتبار تخصيص      

شرح: بابت اعتبار برگشتي و جذب نشده

همان طور كه قباًل اشاره شد، گاهي ممكن است مبلغي بابت پيش پرداخت در سال مالي عملكرد در وجه پيمانكار پرداخت گردد 
كه در همان س��ال هزينه نش��ود و در سال آتي تخصيص يافته تلقي و به حساب هزينه منظور شود. در اين حالت اعتبار تخصيصي 

تغيير ماهيت داده و در حقيقت تبديل به يك بدهي مي شود كه در اين حالت تنخواه گردان به شرح زير اصالح و تسويه مي گردد:
××× حساب تنخواه گردان حسابداري 

××× حساب اعتبار تخصيصي    
شرح: برگشت اعتبار تخصيصي بابت پيش پرداخت سال جاري

گاهي هر س��ه حالت فوق مالحظه مي گردد؛ بدين معني كه قسمتي از تنخواه گردان حسابداري به صورت موجودي نقد و بقيه 
به صورت پيش پرداخت سال جاري و يا اعتبار تحقق يافته و درخواست نشده مي باشد. 

در اين حالت تنخواه گردان حسابداري به شرح زير تسويه مي گردد:
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××× حساب تنخواه گردان حسابداري  
××× حساب اعتبار طرح الف        
××× حساب اعتبار طرح ب       
××× حساب اعتبار طرح ج       
××× حساب اعتبار تخصيصي       

حساب بانك ها – جاري هزينة طرح ×××     
شرح: بابت تسوية حساب تنخواه گردان حسابداري در پايان دوره

××× حساب اعتبار تخصيصي    
××× حساب جاري مركز       

شرح: بابت اعالمنامة خزانه مبني بر منظور نمودن وجه به حساب تمركز و درآمد

ج- بستن حساب هاي اعتباري )بودجه اي(:
در حس��ابداري دولتي و حسابداري شهرداري كه در گروه حس��ابداري براي مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه عنوان مي شود، 
عالوه بر حس��اب هاي موقت )اس��مي( و حساب هاي دائمي )حقيقي(، در دفتر كل س��رفصل ديگري از حساب ها مشاهده مي گردد 
كه تحت عنوان حس��اب هاي بودجه يا حس��اب هاي اعتبار نامگذاري ش��ده اند. با بستن حس��اب هاي »تنخواه گردان حسابداري« و 

»تنخواه گردان پرداخت« اين رابطه بين حساب هاي بودجه اي يا اعتباري برقرار مي شود.

ماندة اعتبار طرح ها + ماندة اعتبار تخصيصي = ماندة بودجة مصوب

لذا از اين رابطه استفاده نموده و حساب هاي بودجه اي نيز بسته خواهد شد.

د- بستن حساب هاي موقت و دائمي:
حساب هاي موقت به حساب هايي اطالق مي گردد كه در يك سال مالي ايجاد شده و در همان سال بسته و به سال بعد منتقل 
نمي ش��ود. اين حس��اب ها در پايان دورة مالي به حساب خالصه درآمد و هزينه بسته شده و ماندة بدهكار )مازاد هزينه بر درآمد( يا 
ماندة بستانكاران )مازاد درآمد بر هزينه( حسب مورد به حساب جاري مركز بدهكار يا بستانكار مي گردد. همچنين، حساب هاي دائمي 

يا حساب هاي دارايي، بدهي و مازاد، به حساب تراز اختتاميه بسته شده و به سال بعد منتقل مي شود.
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مثال: تراز آزمايشي حساب هاي مستقل طرح هاي عمراني منطقة 2 شهرداري ساري در تاريخ 78/12/29 به شرح زير است:

بستانكاربدهكارشرحرديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

حساب اعتبار طرح احداث پمپ بنزين )پروژة هميال(
حساب اعتبار طرح احداث شهرسازي )پروژة اميد كودك(

حساب بودجة مصوب
حساب جاري مركز

حساب تنخواه گردان حسابداري
حساب تنخواه گردان پرداخت

حساب هزينة طرح احداث پمپ بنزين )پروژة هميال(
حساب هزينة طرح احداث شهربازي )پروژة اميد كودك(

حساب پيش پرداخت سال جاري
حساب خزانه – تمركز وجوه سپرده

حساب سپردة اشخاص
حساب طرح هاي در جريان ساخت

حساب مازاد تخصيص يافته
حساب درآمدهاي متفرقه
حساب مكسورات قانوني

حساب بانك ها
حساب اعتبار تخصيصي

ج��م����ع

150/000
70/000

20/000
150/000
350/000
100/000
5/000

500/000

392/000
1/000/000

720/000
955/000
500/000

5/000

500/000
45/000
12/000

2/737/0002/737/000

ساير اطالعات:
1- متصدي تنخواه گردان پرداخت با ارائه 15/000 ريال سند هزينه بابت هزينه هاي انجام شده از محل اعتبار طرح احداث پمپ 

بنزين و واريز 5/000 ريال به حساب بانك جاري هزينة طرح، تسويه حساب نمود.
2- پيش پرداخت، مربوط به س��ال جاري مي باش��د كه تا پايان سال مالي هزينه نشده و به سال بعد منتقل مي گردد. با توجه به 

مفروضات فوق مطلوب است: 
ثبت عمليات مربوط به تسويه حساب تنخواه گردان حسابداري، پرداخت و بستن حساب هاي بودجه اي و موقت و دائمي و تهيه 

و تنظيم گزارش هاي مالي، شامل صورت درآمد و هزينه و صورت ترازنامه به تاريخ 78/12/29
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دفتر روزنامه

صفحه تاريخرديف
مبلغ كلمبلغ جزءشرحدفتركل

بستانكاربدهكار
حساب بانك20078/12/29

5/000جاري هزينة طرح
5/000

حساب هزينة طرح احداث پمپ بنزين20178/12/29
15/000پروژة هميال

15/000

حساب تنخواه گردان پرداخت20278/12/29
20/000متصدي تنخواه

20/000

حساب تنخواه گردان حسابداري20378/12/29
500/000بابت تسويه حساب

500/000

حساب اعتبار طرح احداث پمپ بنزين20478/12/29
15/000پروژة هميال

15/000

اعتبار تخصيصي20578/12/29
100/000برگشت پيش پرداخت سال جاري

100/000

حساب بانك ها20678/12/29
385/000جاري – هزينة طرح

385/000

حساب جاري مركز20778/12/29
385/000برگشت اعتبار جذب نشده

385/000

اعتبار تخصيصي20878/12/29
385/000بابت اعالمنامة خزانه

385/000

بودجة مصوب20978/12/29
720/000بابت بستن حساب

720/000

حساب اعتبار احداث پمپ بنزين21078/12/29
135/000پروژة هميال

135/000

حساب اعتبار طرح احداث شهر بازي21178/12/29
70/000پروژة اميد كودك

70/000

حساب اعتبار تخصيصي21278/12/29
515/000بستن حساب 

515/000

حساب خالصة درآمد و هزينه21378/12/29
515/000بابت بستن حساب

515/000

حساب هزينة طرح احداث پمپ بنزين21478/12/29
165/000پروژة هميال

165/000
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حساب هزينه احداث شهر بازي21578/12/29
350/000پروژة اميد كودك

350/000

حساب درآمد متفرقه21678/12/29
45/000بابت بستن حساب

45/000

حساب خالصة درآمد و هزينه21778/12/29
45/000بابت بستن حساب ها

45/000

حساب جاري مركز21878/12/29
470/000بابت مازاد سال جاري

470/000

حساب خالصة درآمد و هزينه21978/12/29
نقل به حساب مدرسه

470/000

حساب جاري مركز22078/12/29
100/000بابت بستن حساب

100/000

حساب سپردة اشخاص22178/12/29
5/000بابت بستن حساب

5/000

حساب مازاد تخصيص يافته22278/12/29
500/000بابت بستن حساب

500/000

حساب مكسورات قانوني22378/12/29
12/000بابت بستن حساب

12/000

حساب تراز اختتاميه22478/12/29
61/700بابت بستن حساب

61/700

حساب تراز اختتاميه22578/12/29
61/700بابت بستن حساب

61/700

حساب پيش پرداخت سال جاري22678/12/29
100/000شركت پيمانكار

100/000

حساب خزانه - تمركز وجوه سپرده22778/12/29
5/000بابت بستن حساب 

5/000

حساب طرح هاي در جريان ساخت22878/12/29
500/000بابت بستن حساب

500/000

حساب بانك ها22978/12/29
12/000جاري هزينة طرح

12/000
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* در صورت��ي كه مازاد تخصيص نيافته به حس��اب جاري مركز بس��تن نش��ود در ترازنامه ذيل م��ازاد تخصيص يافته منعكس 

مي گردد.
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شهرداري منطقه 2
صورت درآمد و هزينه براي 78/12/29

درآمدها   
45/000 درآمد متفرقه       

كسر مي شود:   
هزينه ها   

هزينة طرح احداث پمپ بنزين 165/000   
هزينة طرح احداث شهر بازي 350/000   

)515/000(                          
470/000 مازاد هزينه بر درآمد      

  

شهرداري منطقه 2
صورت ترازنامه

در تاريخ 78/12/29

بدهي ها و مازاد دارايي ها        
بدهي هاي جاري دارايي هاي جاري    

مكسورات قانوني  12/000       12/000    12/000 بانك   
     112/000   100/000 پيش پرداخت  

مازاد دارايي هاي ثابت    
مازاد تخصيص يافته 500/000 طرح هاي در جريان       500/000  500/000 

جاري مركز   100/000    600/000       
   612/000            612/000     
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1- طرح هاي عمراني را تعريف نموده و انواع آن را نام ببريد؟
2- تفاوت طرح هاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي چيست؟

3- مراحل انجام طرح هاي عمراني را نام برده و هريك از مراحل پنجگانه را توضيح دهيد.
4- مقررات پيش پرداخت به پيمانكار در رابطه با طرح هاي عمراني را به طور كامل ش��رح داده روش و زمان تس��وية 

آن را بيان كنيد.
5- تفاوت پيش پرداخت و علي الحساب چيست و روش محاسبة آن در حسابداري طرح هاي عمراني چگونه است؟

6- اركان تشكيل دهنده براي اجراي طرح هاي عمراني كدام است؟
7- ضرورت ايجاد يك حساب مستقل براي طرح هاي عمراني چيست؟

8- به موجب قانون چه اقالمي بايد قبل از هرگونه پرداخت به پيمانكار از صورت وضعيت ارائه ش��ده كس��ر و در چه 
زماني بايد به حساب سازمان هاي ذيربط واريز شود تا شهرداري مشمول پرداخت جريمه نگردد؟

9- ضمانتنامه هاي بانكي دريافت شده از پيمانكار در چه حساب هايي از دفتر كل منعكس مي گردد و چرا؟
10- س��پردة تعه��د انجام كار كه معمواًل همزمان با امضاي قرارداد از پيمانكار دريافت مي ش��ود، چه زماني مس��ترد 

مي گردد؟
11- ده درصد س��پردة حس��ن انجام كار كه به موجب قانون قبل از پرداخت هر صورت وضعيت موقت و قطعي  بايد 

كسر شود، به چه صورت به پيمانكار مسترد مي گردد؟
12- چگونگي تهيه و تنظيم صورتجلسة تحويل موقت و قطعي را توضيح دهيد.

13- درص��د پيش��رفت كار براي ارائه آخرين ص��ورت وضعيت موقت پيمانكار بايد چند درصد باش��د تا به موجب آن 
پيمانكار بتواند تقاضاي تحويل موقت كند؟

14- فرق صورتجلس��ة موقت و صورتجلسة قطعي چيست و اعضاي كميسيون تحويل موقت و دائمي چه اشخاصي 
هستند؟

 15- صورتحس��اب يا گزارش هاي مالي در رابطه با حس��اب هاي مس��تقل براي طرح هاي عمراني كدام اس��ت؟ يك 
گزارش فرضي تهيه و تنظيم كنيد.

16- برآورد آحاد بها )قيمت هاي پايه( در ش��هرداري ها چگونه انجام مي ش��ود و مس��ؤوليت ب��رآورد آن با چه مقامي 
است؟

سؤاالت
 فصل يازدهم
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17- تجديدنظر در قيمت هاي پايه در شهرداري ها به عهدة چه مرجعي مي باشد؟
18- چه ضرايبي حسب مورد در جمع قيمت هاي پاية صورت وضعيت ضرب مي شود؟

19- صورت وضعيت هاي پيمانكار توسط چه كسي بايد تأييد گردد تا نسبت به پرداخت آن اقدام شود؟
20- بس��تن حس��اب هاي مستقل براي طرح هاي عمراني در پايان دورة مالي به چه ترتيب صورت مي گيرد؟ به شكل دفتر روزنامه 

بيان شود.
21- فهرس��ت سرفصل هاي دفتر كل در رابطه با حس��اب هاي مستقل براي طرح هاي عمراني و كاربرد سرفصل هاي مذكور را به 

صورت تفصيلي بنويسيد.
22- ش��هرداري منطقة 2 رش��ت در قالب وظيفة »عمران ش��هري« )برنامة ايجاد اماكن و فضاهاي ورزش��ي تفريحي، فرهنگي و 
توريس��تي( اقدام به طرح احداث س��ينما و تئاتر )پروژة سينما آزادي( مي كند. عمليات مالي اجراي طرح مذكور براي يك دورة مالي 

يكساله به شرح زير است:
950/000 ريال الف– ابالغ بودجة مصوب طرح سينما و تئاتر )پروژة سينما آزادي(  

ب– دريافت اعالمنامه از خزانة شهرداري مبني بر اعتبار تخصيصي طرح 850/000 ريال
240/000 ريال ج– دريافت اعالمية بانكي در رابطه با واريز به حساب جاري پرداخت سپرده بابت تنخواه گردان رد سپرده 

د– انتشار آگهي مناقصه و دريافت سپردة شركت در مناقصه از سه شركت پيمانكاري »مسكن ساز«، »جمع ساز« و »جاده ساز« و 
واريز به حساب جاري غيرقابل دريافت سپرده، هريك به مبلغ 70/000 ريال جمعاً 210/000 ريال

ه�- دريافت اعالمية بانكي مبني بر حوالة وجه دريافتي بابت س��پردة ش��ركت در مناقصه به حس��اب خزانه ش��هرداري 210/000 
ريال

و- شركت مسكن ساز، برندة مناقصه، از قبول و انجام مورد پيمان استنكاف و سپردة شركت در مناقصة نامبرده ضبط گرديد.  
70/000 ريال

ز- با شركت جمع ساز، برندة دوم، قراردادي به مبلغ 800/000 ريال منعقد و از اين بابت 5 درصد كل قرارداد به عنوان تعهد انجام 
كار ضمانتنامة بانكي دريافت گرديد. 40/000 ريال

ح- با امضاي قرارداد، سپردة شركت در مناقصة شركت جمع ساز و جاده ساز مسترد و 10 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت 
در قبال اخذ ضمانتنامة بانكي به شركت جمع ساز، برندة مناقصه، پرداخت گرديد. 80/000 ريال

ط- دريافتي از خزانة شهرداري طبق اعالمية بانكي بابت تكميل تنخواه گردان رد سپرده  210/000 ريال
ي- دريافت اعالمية بانكي مبني بر واريز به حساب جاري هزينة طرح بابت اعتبار تخصيصي 850/000 ريال

ك- دريافت اولين صورت وضعيت موقت به مبلغ 400/000 ريال و تأييد مجري طرح و پرداخت مبلغ آن پس از مكسورات قانوني 
و كسر يك چهارم پيش پرداخت. 216/000 ريال

ل- پرداخت مكسورات قانوني به سازمان هاي ذيربط و خزانة شهرداري بابت 10 درصد سپردة حسن انجام كار
)بيمة سهم كارفرما 11200 + حسن انجام كار 40000 + بيمه سهم پيمانكار 12800 + ماليات 20000( 84/000 ريال

م- دريافت دومين و آخرين صورت وضعيت موقت بر اساس 97 درصد پيشرفت كار و پرداخت وجه آن پس از تأييد مجري طرح 
637/043 ريال و مكسورات قانوني و سه چهارم پيش پرداخت  

- استرداد ضمانتنامة بانكي، موضوع 10 درصد پيش پرداخت دريافتي 80/000 ريال
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- تنظيم صورتجلسة تحويل موقت بنا به درخواست پيمانكار و استرداد ضمانتنامة بانكي، موضوع 5 درصد تعهد انجام كار 
40/000 ريال

- پرداخت مكس��ورات قانوني به خزانة ش��هرداري و س��ازمان هاي ذيربط )ماليات 18800، بيمة سهم كارفرما 10525، بيمة سهم 
پيمانكار 12032 و حسن انجام كار 37600( 78/957 ريال

- دريافت صورت وضعيت قطعي مبلغ 800/000 ريال و پرداخت وجه آن به پيمانكار پس از تأييد مجري طرح و مكسورات قانوني 
پرداخت مكس��ورات قانوني به خزانة شهرداري و س��ازمان هاي ذيربط )ماليات 1200، بيمة سهم كارفرما 672، بيمة سهم پيمانكار 

768، حسن انجام كار 2400(  5/040 ريال 
- پرداخت 50 درصد حسن انجام كار در مقابل صورت وضعيت قطعي  40/000 ريال

- پرداخت هزينه هاي متفرقه و جانبي طرح، شامل آب و برق و تلفن جمعاً 18/000 ريال
40/000 ريال - تهية صورتجلسة تحويل قطعي و بازپرداخت بقية حسن انجام كار 

مطلوب است:
1- ثبت عمليات مربوط به طرح عمراني در دفاتر مالي و تهيه و تنظيم تراز آزمايشي به تاريخ پايان دورة مالي 

2- نرخ ماليات 5 درصد، بيمة سهم كارفرما 2/8 درصد و بيمة سهم پيمانكار 3/2 درصد در نظر گرفته شود.
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23- تراز آزمايشي طرح هاي عمراني براي يك حساب مستقل در شهرداري منطقة 5 تهران به شرح زير است:

بستانكاربدهكارعنوان حسابرديف

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

حساب اعتبار طرح احداث كشتارگاه
حساب اعتبار طرح احداث پياده رو

حساب بودجة مصوب طرح ها
حساب جاري مركز

حساب اعتبار تخصيصي
حساب بانك ها

حساب تنخواه گردان حسابداري
حساب تنخواه گردان پرداخت
حساب پيش پرداخت سنواتي

حساب هزينة طرح احداث كشتارگاه
حساب هزينة طرح احداث پياده رو

حساب پيش پرداخت سال جاري
حساب مكسورات قانوني

حساب طرح هاي در جريان احداث
حساب مازاد

حساب خزانه – تمركز وجوه سپرده
حساب سپردة اشخاص

حساب درآمدهاي متفرقة طرح
حساب اثاثية اداري طرح
حساب وسايط نقلية طرح

545/000
434/000

1/200/000
555/000

60/000
50/000
300/000
200/000
100/000

300/000

42/000

70/000
20/000

1/479/000
1/238/000

700/000

15/000

390/000

42/000
12/000

3/876/0003/876/000

ساير اطالعات:
الف- متصدي تنخواه گردان پرداخت با ارائه 25/000 ريال تعهد هزينة مربوط به طرح احداث كشتارگاه و نيز 30/000 ريال تعهد 

هزينة مربوط به طرح احداث پياده رو و واريز آن، با حسابداري تسويه حساب نمود.
ب- تنخواه گردان حس��ابداري در مقابل حواله هاي هزينه ش��ده و پرداخت نشده و با منظور نمودن پيش پرداخت سال جاري و حوالة 

اعتبار جذب نشده تسويه گرديد.
مطلوب است:

1- افتتاح حساب هاي دفتر كل
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2- ثبت عمليات مربوط به بستن حساب هاي بودجه اي، موقت و دائمي در دفتر كل از طريق دفتر روزنامه
3- بستن حساب هاي دائمي در دفتر روزنامه و نقل به حساب دفتر كل

4- تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي، شامل صورت درآمد و هزينه و صورت ترازنامه به تاريخ پايان دورة مالي
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- تعريف خزانه و آشنايي با وظايف خزانة شهرداری

- روش سيستم حسابداری خزانة شهرداري

- آشنايي با منابع خزانة شهرداری و تجزيه و تحليل آن

- نقـش خزانه در هماهنگ كـردن دريافت ها و پرداخت ها از 

لحاظ زمان و مكان

- تعريـف تنخواه گـردان خزانـه و چگونگي اختصـاص آن به 

شهرداری ها

- نحـوة پاسـخگويی خزانة شـهرداری بـه نيازهـای اطالعاتي 

مراجع و مراكز تصميم گيری، از جمله شورای شهر

- آشنايي با تاريخچة تأسيس خزانه از بدو تشكيل حكومت ها

- نقش خزانه در كنترل داخلی و نظام مالی شهرداری ها

با مطالعة فصل 
دوازدهم مطالب زير 
را خواهيد آموخت:
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كليات و مقدمه
فصل چهارم از آيين نامة مالی شهرداری ها، مصوب 1346/4/12، به »صندوق و عمليات استقراضی شهرداری« اختصاص دارد. 

در كتب مالية عمومی نيز خزانه را صندوق و سازمان هماهنگ كنندة دخل و خرج كشور تعريف نموده اند.
صندوق در اصطالح حسابداری به مقدار وجه نقدی گفته می شود كه در مؤسسه نگهداری شود. مسؤوليت وجوه نقد نگهداری شده 

در صندوق و نيز دريافت و پرداخت های نقدی به عهدة فرد يا افرادی خواهد بود كه آن را صندوق دار می نامند.
حسابداران و اساتيد فن اصطالح نقد را به گونه هاي مختلفی تعريف كرده اند و از اين ميان آنچه تقريباً پذيرش عام يافته، تعريف 

زير است:
»نقد عبارت است از آنچه كه اگر به بانك ارائه شود، معادل مبلغ اسمی آن، بدون قيد و شرط، آناً توسط بانك پرداخت و يا به 

حساب آورندة آن واريز گردد.«
با اس��تناد به تعريف فوق و س��اير تعاريف ارائه شده از سوي حسابداران می توان نتيجه گرفت كه وجوه نقد عبارت است از انواع 
پول های رايج، اعم از مسكوك و اسكناس و چك ها و حواله های بانكی به تاريخ روز و ساير اوراق و اسناد مشابه كه به عنوان نقد 

از طرف بانك مورد قبول و پذيرفته می شود.1
در صندوق دولت و شهرداری عالوه بر وجوه نقد، وجوه معادل نقد، از قبيل اسناد مالكيت، اشياء گرانبها )اعم از فلزی يا سنگی(، 

ضمانت های بانكی، اوراق بهادار و امانات و نظاير آنها نيز نگهداری خواهد شد.
در صورتی كه حجم عمليات و ميزان وجوه نقد و يا معادل نقد فزونی يابد، از صندوقخانه يا خزانه استفاده می شود.
معمواًل از واژة خزانه مفهوم صندوق مستفاد می گردد. واژة خزانه و خزانه دار در فرهنگ عميد چنين معنا شده است:

»خزانه، خزينه يا گنجينه جايی است كه در آن پول ها و چيزهای گرانبها را حفظ و نگهداری كنند. جمع آن خزاين است و به 

1 - حسابداری بازرگانی، مباحثی در دارايی های جاری، تاليف پرويز بختياری، انتشارات سازمان مديريت صنعتی.

فصل دوازدهم 

حــسابــداري خزانه در شهرداری
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خزانه دار، رئيس خزانه يا تحويلدار« گفته می شود.
در حسابداری دولتی بحث در مورد خزانه عمدتًا در مورد مفهوم صندوق صورت می گيرد و كوشش می شود نقش خزانه در رابطه 
با تمركز وجوه دريافتی و انجام پرداخت های س��ازمان های دولتی و چگونگی ارتباط دس��تگاه های دولتی با خزانه تشريح شود و در 

واقع تصوير روشنی از وصول، تمركز، گردش و پرداخت وجوه دولتی ارائه گردد.1
فلس��فة وجودی خزانه به گذش��ته های دور برمی گردد و ش��ايد قبل از اختراع عدد هم وجود خزانه و خزانه داری يك ضرورت 

اجتناب ناپذير بوده است. حكايت خزانه در لغتنامة دهخدا چنين روايت شده است:
»خزانه محلی بوده اس��ت در س��رای پادش��اهان ايران و ثروتمن��دان كه جواهرات و نقود و مال های منق��ول قيمتی را در آنجا 

می نهادند و هر خرج و بذل و بخششی از آنجا شده و هر هديه ای بدانجا می رفت.«
تمدن از يكس��و به رواج داد و س��تد و از سوی ديگر به جريان درآمد و هزينة حكومت انجاميد و اين هر دو نياز به ثبت و ضبط 

اطالعات را در پی داشت كه به نوبة خود رشد و تكامل خط را سرعت بخشيد. 
آثار و ش��واهدی كه از تمدن های شناخته ش��دة باستانی به دست آمده، حكايت از آن دارد كه در هر يك از آن تمدن ها، حساب 
خراج، ماليات ها و خزائن به نحوی ثبت و نگهداری می شده است. از جمله در تمدن باستانی »سومر« نظام مالی جامعی برقرار بود و 
كاهنان سومری عالوه بر نگهداری حساب درآمدهای حكومتی، به نحوی موجودی غالت، تعداد دام  ها و ميزان امالك حكومتی را 
محاسبه می كردند. همچنين، بخشی از كاخ تخت جمشيد موسوم به خزانه، محل نگهداري اسناد مالی كاخ و زيورها بوده كه تاريخ 

آن به حدود 480 سال قبل از ميالد می رسد.
امروزه از وجوه نقد مؤسس��ه ممكن اس��ت قس��متی به عنوان صندوق در داخل مؤسس��ه نگهداری گردد و بخش اعظم آن در 
حس��اب های بانكی و مبالغی نيز جهت انجام مخارج مش��خص، نزد كاركنان واجد شرايط مؤسسه، به عنوان تنخواه گردان، سپرده 

شود. اينك به تشريح هريك از اين موارد خواهيم پرداخت.
قانون شهرداری ها، شهرداران را به عنوان خزانه دار و رؤسای حسابداری و امور مالی شهرداری را عامل خزانه می داند. به عبارت 
ديگر، شهرداری دارای دو ذيحساب است: يكی خزانه دار و ديگری عامل خزانه كه مسؤوليت امور مالی شهرداری را بر عهده دارند. 
از آنجا كه نقش مهم خزانه داری در انجام ساختار اداری و مالی اهميت خاصی دارد، »مديريت مالی« هر شهرداری قانوناً در اختيار 

خزانه داری است. 
به همين لحاظ، در قانون ش��هرداری ها عالوه بر مس��ؤ وليت خزانه داری، بودجه و اجرای بودجه نيز به ش��هردار محول گرديده 
است. حتی در بعضی از شهرداری ها كه دارای مناطق مستقل می باشند، با اينكه نظام اداری مناطق به صورت مستقل عمل می كند، 
خزانه داری آنها همچنان در اختيار شهردار بوده و از اصل متمركز درآمد پيروی می نمايد؛ بدين معنی كه كلية درآمدهای مناطق به 
حساب خزانه داری كل شهرداری واريز و كلية مصارف شهرداری برابر مقررات مربوطه از طريق خزانه داری كل شهرداری به صورت 

كمك و يا به هر نحوی كه قانون تصريح نموده، پرداخت می گردد. 
به اين ترتيب، الزم اس��ت كه فصلی از اين كتاب به آش��نايی بيش��تر با نحوة فعاليت خزانه داری و سيستم حسابداری خزانه در 

شهرداری ها اختصاص يابد.

1  - اصول و كاربرد حسابداری در سازمان های دولتی و غيردولتی، تاليف داود اقوامی و جعفر باباجانی.
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وظايف قانونی خزانه داری كل در شهرداری ها
زمانی كه بحث از خزانه دار كل می شود، در مفهوم مخالف آن می توان تصور نمود كه خزانه داری جزء يا خزانة معين نيز وجود 
خواهد داش��ت. خزانه دار كل كس��ی است كه رئيس خزانة يك ملك باش��د و در شهرداری ها اين وظيفه به شهردار، به عنوان مدير 

مالی شهرداری، محول شده است و در اين راستا عمل خزانه دار را خزانه داری می گويند.
به موجب بند 9 از فصل دوم دستورالعمل حسابداری شهرداری كه در اجرای مادة 43 آيين نامة مالی شهرداری تدوين و پس از 

تصويب به كلية شهرداری های كشور نيز ابالغ شده، وظايف خزانه در شهرداری ها به قرار زير است:
1-9- وصول و تمركز درآمدها و تنظيم حس��اب وصولی های روزانه و مراقبت در توزيع بموقع درآمدها در حساب های مربوطه 

بانكی
2-9- انجام كلية پرداخت ها و ثبت آنها در دفاتر و گزارش های دريافت و پرداخت روزانه

3-9- نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره
4-9- پرداخت ماليات ها و حق بيمه های مكسوره در اسناد هزينه به مراجع ذيربط

5-9- نگهداری كلية اوراق بهادار و اسناد دريافتی شهرداری و حساب آنها
6-9- نگهدرای حساب اسناد پرداختنی

7-9- نگهداری كلية فرم ها يا اوراق كه شمارة مسلسل دارند
8-9- تنظيم گزارش های مربوط به ارسال آنها به حسابداری و ساير مراجع ذيربط كه در دستورالعمل مقرر است

وظايف محوله به خزانة شهرداری نياز به يك سيستم حسابداری غيرنقدی دارد؛ در حالی كه سيستم حسابداری خزانه بر مبنای 
حسابداری نقدی طراحی شده و بر همين اساس، دريافت و پرداخت وجوه مبنای ثبت حساب ها در دفاتر خزانه می باشد.

نظ��ر به اينكه اطالع��ات مورد نياز خزانه عمدتاً مربوط ب��ه دريافت و پرداخت و در نهايت وضعيت وجوه نقدی اس��ت، مبنای 
حسابداری نقدی مورد استفاده علی رغم برخی نارسايی هايش قادر به جمع آوری اطالعات مورد نياز مسؤوالن درخصوص وضعيت 
نقدينگی خزانه خواهد بود، مضافاً اينكه س��ادگی و س��هولت مبنای نقدی برخی از نارسايی های آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد و  

اينگونه نارسايی ها را می توان از طريق گروه حساب ها جبران نمود.
مادة 37 آيين نامة مالی شهرداری ها، مصوب 1346/4/12، بر اصل تمركز درآمد در خزانه تأكيد نموده و چنين مقرر می دارد:

- »استفاده از وجوه حاصل از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد، به هر عنوان، حتی به طور علی الحساب 
و يا برای پرداخت هزينه های ضروری و فوری ممنوع است.«

درآمد عمومی و اختصاصی ش��هرداری ها و س��اير منابع تأمين اعتبار پيش بينی ش��ده در بودجة مصوب به دو گونه وصول و به 
حساب خزانة شهرداری منظور می گردد. 

قس��متی از درآمدهای عمومی ش��امل انواع عوارض و درآمدهای حاصل از وجوه و اموال و س��ود سهام شركت ها و ساير منابع 
تأمين اعتبار، مثل وام دريافتی و فروش اوراق قرضه يا مشاركت، رأساً به وسيلة خزانه وصول و به حساب های مربوطه واريز می گردد 
و قس��متی ديگر از درآمدهای عمومی، ش��امل درآمدهای حاصل از عوارض »وجوه اموال« و عوارض »توأم با ماليات« و »تجمع 
عوارض«، توسط مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری و نيز سازمان شهرداری ها و دهياری كشور يا وزارت امور اقتصادی و 

دارايی، شركت های آب، برق، گاز و تلفن وصول و به حساب خزانة شهرداری واريز می گردد.
به منظور تفكيك وظيفة تشخيص درآمدها و وصول آن از يكديگر و ايجاد يك سيستم كنترل  داخلی، وظايف تشخيص درآمد 
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و وصول درآمد به ترتيب به واحدهای درآمد و امور حس��ابداری محول ش��ده اس��ت. به محض آنكه درآمدها به حساب خزانه واريز 
گردد، از حيطة نظارت واحد تشخيص خارج شده و به قسمت خزانة شهرداری ارتباط پيدا می كند.

در اينجا اهم وظايف خزانه را می توان ايجاد هماهنگی الزم هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مكانی، در امر دريافت و پرداخت 
وجوه شهرداری دانست كه به علت پيچيدگی وظايف شهرداری ها از اهميت خاصی برخوردار است. 

هماهنگ��ی از نظ��ر زمانی بدين ترتيب خواهد بود كه خزانه در مقاطعی كه پرداخت ه��ای آن از دريافت های آن فزونی دارد، با 
استفاده از اختيارات قانونی و با استفاده از سيستم بانكی كشور نسبت به تنظيم دريافت ها و پرداخت ها اقدام الزم را معمول دارد. 

هماهنگی خزانه از نظر مكانی نيز به اين معناست كه خزانة شهرداری نيازهای مالی مناطق مختلف را جهت مخارج آن مناطق، 
صرف نظر از ميزان عوايدی كه هر منطقه وصول و به خزانه داری شهرداری ارسال داشته است، تأمين كند.

از وظايف ديگر خزانه، تهيه آمارهای روزانه و ماهانه، دريافت ها و پرداخت های ش��هرداری و همكاری در تهيه و تنظيم بودجة 
شهرداری است.

منابع مالی خزانه در شهرداری
هر گونه وجهی كه به منظور هزينه های ش��هرداری در دس��ترس خزانه قرار می گيرد، در اصطالح به آن منابع مالی خزانه گفته 

می شود.
در شهرداری ها اين منابع به شرح زير طبقه بندی می شوند:

1- وجوه عمومی، ش��امل عوارض و درآمدهای حاصل از وجوه و خدمات كه عمدتًا از وصول درآمدهای بودجه ش��ده به دس��ت 
مي آيد؛ شامل عوارض نوسازی و غيره كه از منابع مستمر و مهم خزانه به حساب می آيند.

2- وجوه امانی و آن وجوهی اس��ت كه متعلق به ش��هرداری نيس��ت، بلكه برای مدت محدودی به امانت در اختيار شهرداری 
خواهد بود؛ مانند س��پردة شركت در مناقصه، درآمد ش��ركت های وابسته به شهرداری، مثل درآمد شركت واحد اتوبوسرانی و غيره. 
وجوه فوق علی رغم امانی بودن آنها، فقط در مواقعی كه شهرداری با تنگنای شديد مالی مواجه باشد، به طور موقت مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
به موجب مادة 39 آيين نامه ای شهرداری، در مواردی كه در شهرداری برای فعاليت های مختلف عمومی و اختصاصی حساب های 
مجزا داش��ته باش��د، استقراض از يك حساب برای استفاده در حساب ديگر منوط به موافقت شورای شهر است كه مدت استقراض 
بايد در موافقتنامة مذكور معلوم گردد و به محض پيدايش موجودی در حساب بدهكار به ميزانی كه پرداخت مبلغ استقراض را تكافو 

كند، فرضاً كه مدت مقرر نيز منتفی نگرديده باشد، بايد به حساب بستانكار برگشت داده شود.
3- وام و ساير منابع تأمين اعتبار، استقراض از سيستم بانكی، فروش اوراق مشاركت، استفاده از تسهيالت خارجی، دريافت اصل 

وام داخلی و خارجی، برگشتی از پرداخت های سال های گذشته و كمك های بالعوض از اين قبيل درآمدهاست.

عمليات بانكی خزانة شهرداری
ب��ه موجب مادة 12 قانون پولی و بانكی كش��ور، مص��وب 18 تيرماه 1351، بانك مركزی به عن��وان بانكدار دولت موظف به 
نگاهداری حساب های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته و شركت های دولتی، شهرداری و همچنين مؤسساتی است كه بيش 
از نصف س��رماية آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی و وابسته به دولت و شركت های دولتی و شهرداری هاست و انجام 
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كلية عمليات بانكی آنها در داخل و خارجی كشور نيز از طرف بانك مركزی انجام می گردد.
بر اساس تبصرة يك ذيل مادة فوق، وزارتخانه ها، شهرداری ها، شركت های دولتی و مؤسسات مذكور در بند الف مادة 12 مكلفند 
وجوهی را كه در اختيار دارند، منحصراً توسط بانك مركزی ايران انجام دهند و اطالعاتی را كه بانك مركزی ايران در انجام وظايف 
خود از آنها مي خواهد در اختيار آن بگذارند. بانك مركزی ايران می تواند در هر محل كه الزم بداند ش��عبه تأس��يس كند يا به بانك 

ملی ايران و در صورت نبود شعبه يا نمايندگی بانك ملی ايران، به بانك ديگری نمايندگی بدهد.
بدين ترتيب، عمليات بانكی خزانة شهرداری ها در شهرستان های مختلف به وسيلة بانك ملی، به نمايندگی بانك مركزی، انجام 

خواهد شد و در صورت نبود شعبه يا نمايندگی بانك ملی ايران، اين نمايندگی به بانك ديگری داده می شود.

انواع حساب های بانك در شهرداری ها
حساب بانكی در شهرداری ها را می توان به سه گروه تقسيم نمود:
1- گروه حساب های بانكی مربوط به هزينه ها و ساير پرداخت ها
2- گروه حساب های بانكی مربوط به درآمدها و ساير دريافت ها

3- گروه حساب های بانكی مربوط به سپرده ها و ساير وجوه امانی
و باالخره حساب متمركز وجوه سپرده، كه در فصل مربوطه به طور كامل به آن پرداخته شده است. 

ل��ذا در رابطه با حس��اب های پرداخت وجوه بايد گفت، خزانة ش��هرداری برای پرداخت هزينه  ه��ای جاری و عمرانی در مناطق 
شهرداری و سازمان های مربوطه، اين گونه حساب ها را در بانك مركزی و يا بانك ملی، به نمايندگی بانك مركزی افتتاح مي كند 
و منابع تأمين موجودی اين حس��اب ها حس��اب تمركز وجوه عمومی اس��ت كه خزانة ش��هرداری پس از طی تش��ريفات قانونی و 
دس��تورالعمل های صادره، با صدور چك از هريك از حس��اب های قابل برداشت حس��ب مورد برداشت و به حساب های جاری و يا 
عمرانی ذيربط حواله و واريز می نمايد. حس��اب های فوق هريك به نوبة خود به حس��اب تمركز وجوه و حس��اب های پرداخت وجوه 

طبقه بندی می شوند.
حس��اب های تمركز وجوه عمومی به حس��اب هايی اطالق می گردد كه خزانه جهت تمركز درآمدهای عمومی شهرداری برای 
هريك از مناطق و س��ازمان های وصول كنندة درآمد افتتاح می كند. اين حس��اب ها غيرقابل برداش��ت بوده و عوايد آنها در موارد 

مشخص مستقيماً به حساب تمركز درآمد خزانة شهرداری كه يك حساب قابل برداشت می باشد، واريز می شود.
حس��اب های تمركز وجوه اختصاصی برای وجوه درآمدهای اختصاصی مناطق و يا سازمان های مختلف شهرداری و به صورت 

غيرقابل برداشت افتتاح می شود تا درآمدهای اختصاصی مؤسسة ذيربط در اين حساب ها واريز گردد.
در اينجا حس��اب های تمركز وجوه درآمد ش��ركت های شهرداری هم قابل ذكر است كه اين گونه حساب ها نيز به طور غيرقابل 

برداشت از طرف خزانة شهرداری به همين منظور افتتاح می شود.
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نحوة ثبت عمليات حسابداری در خزانة شهرداری
ثبت عمليات حسابداری در خزانة شهرداری را می توان به گروه های مختلف و هر گروه را به مراحل مختلف به شرح زير تقسيم 

نمود:

گروه اول: حسابداری درآمد و هزينه و ساير منابع تأمين اعتبار

الف( ابالغ بودجة مصوب
پس از تهيه و تنظيم بودجه به وس��يلة ش��هرداری و تصويب آن توسط ش��ورای شهر، مراتب جهت اجراي بودجه به شهرداری 

ابالغ می گردد.
شهردار بودجة ابالغی را به منظور كنترل و اجرای بودجه به خزانة شهرداری ارسال خواهد نمود و خزانة شهرداری پس از ثبت 
عمليات مربوط به حس��ابداری بودجه در دفاتر مالی، بودجة مصوب هر منطقه يا دس��تگاه اجرايی را به تفكيك به مناطق و دستگاه 

ذيربط ارسال می نمايد.
براي ثبت عمليات مربوط به ابالغ بودجه در خزانة شهرداری به عنوان يك فعاليت مالی، ابتدا حساب درآمدهای بودجه شده در 
سطوح مختلف درآمدی و طبقات هفتگانه و به تفكيك هريك از مراكز درآمد بدهكار و حساب مازاد - مازاد تخصيص نيافته متقاباًل 
بستانكار و سپس حساب هزينه های بودجه شده در سطح هزينه های سه گانه، شامل وظيفة خدمات اداری، وظيفة خدمات شهری و 

وظيفة عمران شهری به تفكيك هر مركز هزينه متقاباًل و به همان ميزان بدهكار می گردد.

    اقالم كل    اقالم جزءشرحتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب درآمد بودجه شده: طبقه 1/1/51000-
   ×××به تفكيك مراكز درآمد

××× 

حساب درآمد بودجه شده: طبقه 2/1/52000- 
  ×××به تفكيك مراكز درآمد

×××

حساب درآمد بودجه شده: طبقه 3/1/53000-
×××به تفكيك مراكز درآمد

×××

حساب درآمد بودجه شده: طبقه 4/1/54000-
×××به تفكيك مراكز درآمد

×××

حساب درآمد بودجه شده: طبقه 5/1/55000-
×××به تفكيك مراكز درآمد

×××

حساب درآمد بودجه شده: طبقه 6/1/56000-
×××به تفكيك مراكز درآمد

×××

441اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



حساب درآمد بودجه شده: طبقه 7/1/57000-
×××به تفكيك مراكز درآمد

×××

حساب مازاد8/1/5-
×××مازاد تخصيص نيافته

×××

حساب مازاد9/1/5-
×××مازاد تخصيص نيافته

×××

حساب هزينه های بودجه شده: خدمات اداری 10/1/5-
×××به تفكيك مراكز هزينه

×××

حساب هزينه های بودجه شده: خدمات شهری 11/1/5-
×××به تفكيك مراكز هزينه

×××

حساب هزينه های بودجه شده: عمران شهری 12/1/5-
×××به تفكيك مراكز هزينه

×××

G.A.S.B بر اساس اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداری دولتی
الف- بودجه پس از تهيه و تنظيم و تصويب، جهت اجرا بايد به دستگاه اجرايی ابالغ گردد.

ب- بودجة ابالغی به عنوان يك فعاليت مالی بايد بر مبنايی مناس��ب به منظور كنترل بودجه در دفاتر مالی ش��هرداری ثبت 
شود.

ج- صورت مقايس��ة درآمدها و هزينه های بودجه شده با درآمدها و هزينه های قطعی شده همراه با ساير صورتحساب های مالی 
اساسی شهرداری بايد ارائه گردد.

بن��د ال��ف در باال، ب��ه عنوان يكی از اصول حس��ابداری دولتی مطرح نيس��ت، بلكه پيش نياز و يا پيش ش��رط بندهای ب و ج 
می باشد.

حساب های بودجه ای يا اعتباری، در ابتدای سال مالی افتتاح و در پايان سال مالی بسته می شوند؛ لذا اين حساب ها در پايان سال 
مالی مانده ای نخواهند داشت، ولی در طول سال مالی با ساير حساب های موقت و دائمی در تعامل بوده و فعال خواهند بود.

ثبت بودجة ابالغی به عنوان يك فعاليت مالی به ترتيبی اس��ت كه در ابتدای دورة مالی حس��اب كنترل درآمدها بودجه شده به 
ميزان كل درآمد و به تفكيك هر طبقه درآمد مورد انتظار و قابل شناس��ايی مندرج در بودجة مصوب بدهكار می ش��ود و مبلغ درآمد 
مورد انتظار از هر منبع يا مركز درآمد، در حساب جداگانه ای در دفتر معين ثبت خواهد شد و متقاباًل حساب مازاد بستانكار می گردد. 
بايد توجه داشت كه مازاد قبل از ثبت بودجه، معمواًل دارای ماندة بستانكار است كه نشان دهندة مازاد دارايی ها بر بدهی هاست. 
چنانچه بدهی ها و مازاد بيشتر از دارايی ها باشد، مازاد يا مازاد تخصيص نيافته دارای ماندة بدهكار خواهد بود كه به آن كسری گفته 

می شود.
مازاد + بدهی ها <دارايیها

با بدهكار كردن حساب مازاد تخصيص نيافته و بستانكار كردن حساب هزينه های بودجه شده، به ترتيب برای سه وظيفة خدمات 
اداری، خدمات شهری و عمران شهری به ميزان اعتبارات مصوب چرخة ثبت عمليات بودجة مصوب تكميل می گردد. حساب های 
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كنترل هزينه های بودجه شده در دفتر كل از طريق حساب  های معين با توجه به جزئيات مندرج در بودجة مصوب به تفكيك مراكز 
هزينه پشتيبانی می شوند.

ب( تنخواه گردان خزانه
تنخواه گردان خزانه در حال حاضر به علت فقدان قانون خاص و ش��رايط الزم در ش��هرداری كش��ور عملی نمی شود. چنانچه با 
تصويب قانون، تنخواه گردان خزانه برای ش��هرداری ها نيز همانند مؤسس��ات دولتی فراهم گردد، می تواند در نظام مالی شهرداری 
بسيار مؤثر واقع شده و مشكالت مالی شهرداری را در موارد مختلف برطرف كند و مفيد فايده قرار گيرد. تنخواه گردان خزانه يك 
اعتبار بانكی است كه به موجب قانون اجازه داده می شود از حساب بانكی شهرداری نزد بانك مركزی به ميزان معين در هر سال 
مالی برای رفع احتياجات نقدی خزانة شهرداری استفاده شود و منتها تا پايان سال مالی واريز گردد. بدين ترتيب، در زمانی كه خزانة 

شهرداری در تنگنای نقدينگی قرار می گيرد، از محل اين اعتبار بانكی مشكل نقدينگی رفع خواهد شد.
ثبت عمليات حسابداری تنخواه گردان خزانه )در صورت قانونی شدن آن در شهرداری ها( به شرح زير است:

××× حساب اعتبار بانكی  
××× حساب تنخواه گردان خزانه   

بابت اعتبار بانكی بابت تنخواه گردان

در صورت نياز به استفاده از تمام يا قسمتی از تنخواه گردان خزانه، ثبت عمليات حسابداری به شكل زير خواهد بود.
××× حساب بانك ها – جاری تمركز درآمد  

××× حساب اعتبار بانكی       

بابت: تمام يا قسمتي از تنخواه گردان خزانه

در پايان سال مالی حساب تنخواه گردان خزانه به ترتيب زير بسته و تسويه می شود.
××× حساب تنخواه گردان خزانه  

××× حساب اعتبار بانكی )مانده(     
××× حساب بانك – جاری تمركز درآمد    

بابت بستن حساب و تسويه حساب كامل

لذا در صورتی كه مقرر شود تنخواه گردان خزانه در پايان دوره يا در هر زمان تسويه گردد، به شكل فوق در دفتر ثبت معكوس 
انجام می شود.

ج( تنخواه گردان حسابداری
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در مورد تنخواه گردان حس��ابداری در فصول گذش��ته به طور مفصل بحث شده است. آنچه در اين بخش به آن اشاره مي شود، 
نحوة ثبت عمليات حسابداری »تنخواه گردان حسابداری« در دفاتر مالی خزانة شهرداری است.

مناطق شهرداری و حسابداری سازمان مركزی و يا هر واحد مالی وابسته به شهرداری، در ابتدای سال مالی از خزانة شهرداری 
تقاضای برقراری تنخواه گردان حس��ابداری مي كند. در پايان دورة مالی حتی المقدور تنخواه گردان حس��ابداری بايد با خزانه تسويه 
شود؛ ولی در شهرداری هايي كه پرداخت هزينه ها حتی در زمان تعطيالت نيز متوقف نمی گردد، انجام آن تقريباً امكان پذير نخواهد 

بود. لذا در اين گونه موارد بايد ميزان آن به حداقل برسد.
تنخواه گردان حس��ابداری بر اس��اس درخواست مناطق و با تصويب شهردار و يا س��اير دستگاه های اجرايی شهرداری به ميزان 
تعيين شده كه نصاب آن معادل هزينه های سه ماه آينده مي باشد، با عنايت به هزينه های سه ماهة مشابه سال قبل، مشروط بر اينكه 

از سه دوازدهم كل بودجة مناطق ببيشتر نباشد، در اختيار متقاضيان و واحدهای حسابداری گذاشته می شود. 
در اين رابطه، حس��اب جاری مناطق )حس��اب رابط( و يا دستگاه درخواس��ت  كننده بايد بدهكار و به همان ميزان حساب بانك 

»جاری تمركز درآمد خزانة شهرداری« به همان ميزان بستانكار گردد. 
ميزان تنخواه گردان حسابداری ممكن است در ضمن سال تسويه، افزايش و يا كاهش داده شود و نيز اين امكان وجود دارد كه 
به علت نياز واحد حسابداری تسويه نشده يا به سال بعد منتقل گردد كه در حقيقت آن را می توان پيش پرداخت تنخواه تلقی نمود. 

هنگام درخواست تنخواه گردان حسابداری ثبت عمليات مربوطه در خزانه شهرداری به شهر زير است:
××× حساب جاری – منطقه يك   

××× حساب بانك ها – جاری تمركز درآمد     
— 

 
د( اعتبار تخصيصی و هزينه های تحقق يافته

در ش��هرداری ها كل اعتبار بودجه ش��ده، تخصيص يافته تلقی می ش��ود و نيازی به تخصيص اعتبار به صورت موردی نيس��ت. 
بنابراي��ن، روش معمول اين اس��ت كه هزينه های جاری از محل تنخواه گردان حس��ابداری پرداخت و ب��رای تكميل تنخواه گردان 
مجدداً از خزانة شهرداری درخواست وجه مي شود. در مورد هزينه های عمرانی نيز بر اساس صورت وضعيت های تأييدشده از خزانة 

شهرداری درخواست وجه شده و سپس در وجه ذينفع پرداخت می گردد.
ثبت عمليات مربوط به درخواس��ت وجه از محل تنخواه گردان حسابداری و درخواست وجه جهت پرداخت صورت وضعيت های 

تأييدشده به قرار زير است:
××× حساب جاری مناطق )منطقه يك(   

××× حساب بانك ها – جاری تمركز درآمد       
××× حساب هزينه های بودجه شده )منطقه يك(  

××× حساب مازاد - مازاد تخصيص نيافته      

هـ( وصول درآمدهای تحقق يافته
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خزانة شهرداری در هريك از دستگاه های اجرايی شهرداری و مناطق وابسته، بابت وصول هريك از طبقة درآمدی بودجه شده 
يك حساب بانكی غيرقابل برداشت افتتاح خواهد نمود. 

موجودی اين حس��اب ها غيرقابل پرداخت )بدون دس��ته چك( از طريق بانك در پايان هر روز يا هفته و يا ماه به حساب جاری 
تمركز درآمد شهرداری حواله و يك نسخه از اعالمية بانكی جهت اطالع به واحد مربوطه جهت اعمال حساب ارسال می گردد.

خزانة شهرداری نيز از طريق اعالمية بانكی متوجة واريز وجه به حساب خزانه شده و اعمال حساب می كند. در اين رابطه حساب 
بانك جاری تمركز درآمدها در خزانة شهرداری، بدهكار و به همان ميزان حساب جاری منطقة مربوطه بستانكار خواهد شد. هم زمان 

برای كنترل درآمدها، حساب درآمدهای بودجه شده نيز بستانكار و حساب مازاد – مازاد تخصيص نيافته بدهكار می گردد.
ثبت عمليات مربوط به حسابداری خزانه را می توان به شرح زير خالصه نمود:

××× حساب بانك ها – جاری تمركز درآمد  
××× حساب جاری منطقه )يك(      

××× حساب مازاد – مازاد تخصيص نيافته  
××× به حساب درآمد بودجه شده – طبقه 4000     

بابت منظور نمودن درآمد تحقق يافته به حساب درآمد بودجه شده

و- درخواست وجه جهت هزينه هاي عمراني
در ش��هرداري ها هزينه هاي جاري از محل تنخواه گردان حس��ابداري پرداخت و مجدداً درخواس��ت وجه مي گردد مگر در مورد 
هزينه هايي كه مبلغ آن بيش��تر از موجودي بانك باش��د اما در مورد هزينه هاي سرمايه اي )هزينه عمراني( درخواست وجه از خزانه 
ش��هرداري براساس صورت وضعيت ها تاييد ش��ده خواهد بود. تا حداكثر استفاده را از جريان و گردش نقدينگي شهرداري به عمل 
آيد و وجه نقدي بدون استفاده در حساب هاي بانكي باقي نماند. ثبت عمليات درخواست وجه از خزانه شهرداري و حواله و منظور 

نمودن آن به حساب هزينه هاي اعتباري بودجه شده به شرح زير است:
حساب جاري مناطق – طبقه يك ×××

به حساب بانك ها – جاري مركز درآمد ×××    

بابت حواله وجه جهت پرداخت صورت وضعيت عمراني

××× حساب هزينة بودجه شده   
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××× بحساب مازاد – تخصيص نيافته   

بابت هزينه هاي انجام شده و قطعي شده عمراني

اين امر باعث می شود كه نقدينگی شهرداری بی جهت معطل باقی نماند.

گروه دوم: حساب های اعتبارات و درآمدهای اختصاصی
كلية مطالبی كه در مورد اعتبارات درآمد و هزينه های عمومی بيان شد، در مورد اعتبارات و درآمدهای اختصاصی نيز ساری و 

قابل اجراست و نيازي به تكرار آن نمی باشد.

گروه سوم: حساب های سپرده يا وجوه امانی
در رابطه با حساب های مستقل برای وجوه امانی )سپرده ها( در بخش مربوط به خود به تفصيل مطالب الزم ارائه گرديده است. 
اينك در مورد ثبت عمليات حس��ابداری س��پرده ها و وجوه امانی و چگونگی ثبت آن در دفاتر خزانة ش��هرداری به بحث خواهيم 

نشست.
خزانة شهرداری به منظور تمركز وجوه سپرده های دريافتی، اقدام به افتتاح يك حساب جاری بانكی تحت عنوان »حساب تمركز 
وجوه س��پرده« می كند. لذا كلية وجوهی كه در مناطق و س��اير دستگاه های اجرايی شهرداری بابت سپرده های اشخاص يا شركت 
در مناقصه به حساب های غيرقابل برداشت سپرده واريز شده باشد، در پايان هر روز يا هر ماه و يا هر زمانی كه از طرف شهرداری 
مقرر شده است، توسط بانك عامل به حساب جاری تمركز وجوه سپرده حواله و مراتب بر اساس اعالميه های بانكی هم در دفاتر 
منطقه و هم در دفاتر خزانة شهرداری منعكس و اعمال حساب می گردد. بدين ترتيب كه حساب بانك »جاری تمركز وجوه سپرده« 

بدهكار و متقاباًل »حساب تمركز وجوه سپرده مناطق« به همان مبلغ در دفاتر خزانه بستانكار خواهد شد.
حساب بانك ها – جاری تمركز وجوه سپرده  ×××

××× حساب تمركز وجوه سپردة مناطق )منطقه يك(     
از طرفی، به منظور رد س��پرده های اش��خاص نيز مبالغی تحت عنوان تنخواه گردان رد س��پرده كه مبلغ آن معادل 10 درصد 

پرداخت های ردشدة سال قبل می باشد، در اختيار منطقه يا مناطق قرار خواهد گرفت.
مبالغ حواله ش��ده از طرف خزانة ش��هرداری، بابت تنخواه گردان رد س��پرده در دفاتر خزانه به »حساب تنخواه گردان رد سپرده«  
مناطق كه يك حساب دفتر كل می باشد، بدهكار و حساب بانك ها – جاری تمركز وجوه سپرده متقاباًل بستانكار می گردد. حساب 

تنخواه گردان رد سپرده يك حساب دفتر كل می باشد كه به وسيلة حساب های معين پشتيبانی می شود.
××× حساب تنخواه گردان رد سپرده – مناطق  

××× به حساب بانك ها – جاری تمركز وجوه سپرده       

بابت حواله تنخواه گردان رد سپرده منطقه يك

مناطق و دس��تگاه های اجرايی در صورت استرداد سپرده های اشخاص، مراتب را به خزانة شهرداری گزارش مي دهند تا نسبت 
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به وجوه استردادی مجدداً  اقدام شود. 
خزانة شهرداری بر اساس ليست ارسالی نسبت به حوالة وجوه مستردشده اقدام و در اين رابطه حساب تمركز وجوه سپردة مناطق 

را بدهكار و حساب بانك ها – جاری تمركز وجوه سپرده را بستانكار خواهد نمود.
××× حساب تمركز وجوه سپردة مناطق  

××× به حساب بانك ها – جاری تمركز وجوه سپرده       

در پايان هر دوره كلية وجوه تنخواه گردان رد سپرده در مناطق بسته و مبالغ آن به حساب بانك ها – تمركز وجوه سپرده حواله 
می گردد. ثبت عمليات بستن حساب در خزانه به گونه ای خواهد بود كه ابتدا حساب بانك ها – جاری تمركز سپرده بدهكار و متقاباًل 
حس��اب تنخواه گردان رد سپرده بستانكار می گردد. چنانچه مبلغ حواله شده از مناطق كمتر از ماندة بدهكار حساب تنخواه گردان رد 
سپرده باشد، اين مبالغ احتمااًل بابت وجوهی است كه مسترد شده، ولی در حساب های منظم اعمال نشده است كه بايد اصالحات 

الزم معمول گردد. در اين صورت خواهيم داشت:
××× حساب بانك ها – جاری تمركز وجوه سپرده   
××× حساب – تمركز وجوه سپردة مناطق  

××× حساب تنخواه گردان رد سپرده      

در صورتی كه خزانه رأساً اقدام به دريافت سپرده از اشخاص نمايد، ثبت عمليات حسابداری به روش زير می باشد:

*** حساب بانك ها – جاری تمركز وجوه سپرده 
*** حساب سپردة اشخاص     

مثال: ش��ركت كنندگان در مناقصة ش��هرداری منطقة يك تهران اقدام به واريز مبلغ 500/000 ريال به حساب جاری غيرقابل 
برداشت دريافت وجوه سپرده می نمايند. 

بر اساس اعالمية بانكی وجه فوق به حساب بانكی تمركز وجوه سپرده نزد خزانة شهرداری تهران حواله شده است. خزانه داری 
ش��هرداری تهران نيز مبلغ 200/000 ريال بابت تنخواه گردان رد س��پرده در اختيار شهرداری منطقه يك قرار می دهد. منطقه يك 

شهرداری تهران مبلغ 150/000 ريال به اشخاص مسترد و به همين مقدار درخواست وجه از خزانة شهرداری تهران می كند. 
ثبت عمليات فوق به شرح زير است:

500/000 حساب بانك ها – جاری تمركز وجوه سپرده 
500/000 به حساب تمركز وجوه سپردة مناطق      

بابت دريافت وجوه سپرده از منطقه يك

حساب تنخواه گردان رد سپرده  200/000
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200/000 به حساب بانك ها – جاری تمركز سپرده      

بابت حواله تنخواه گردان رد سپرده به منطقه يك

150/000 حساب تمركز وجوه سپردة مناطق  
150/000 به حساب بانك ها – جاری رد سپرده      

بابت استرداد وجوه سپرده به اشخاص در منطقه يك

گروه چهارم: حساب ها و حسابداری موارد خاص در خزانة شهرداری
اهم وظايف خزانة شهرداری، دريافت درآمد، پرداخت هزينه، نگهداری موجودی های نقدی يا معادل نقد و نيز ايجاد هماهنگی 

بين دريافت ها و پرداخت ها از لحاظ زمانی و مكاني بيان شده است.
افزون بر اين وظايف، خزانه گاًه وظايف متفاوتی به عهده خواهد داشت كه به آن موارد خاص گفته می شود.

دريافت وام بلندمدت و انتش��ار اوراق قرضه يا مشاركت، سرمايه گذاری در ساير مؤسسات و پرداخت وام بلندمدت و بازپرداخت 
اصل و بهرة آن و نيز دريافت كمك های بالعوض از دولت و يا بخش خصوصی و عوارض تجميع و بعضاً دريافت سپرده از اشخاص 

به طور استثنا، از جمله موارد خاص می باشد.
روش حسابداری موارد خاص در خزانة شهرداری به گونه ای خواهد بود كه در بخش های گذشته در اين فصل به طور تفصيل 
به آن پرداخته ايم. به طور مثال، چنانچه خزانة شهرداری مبادرت به اخذ وام نمايد، حساب  – جاری تمركز درآمد بدهكار و حساب 
درآمدهای بودجه شده بستانكار می گردد و در صورت انتشار اوراق قرضه و يا انتشار اوراق مشاركت، حساب بانك جاری تمركز درآمد 
بدهكار و حساب درآمد بودجه شده – وام داخلی يا خارجی بستانكار و با ثبت ديگری حساب مازاد – مازاد تخصيص نيافته، تعهدات 
ايجادش��ده بدهكار و حس��اب بدهی های بلندمدت بستانكار می گردد و چنانچه اقدام به س��رمايه گذاری در مؤسسات نمايد، حساب 
هزينه های بودجه شده بدهكار و حساب بانك ها – جاری تمركز درآمد بستانكار شده و با ثبت ديگري حساب سرمايه گذاری در ساير 
مؤسسات بدهكار و حساب مازاد تخصيص يافته بستانكار می گردد. نيز چنانچه مقرر گردد وام دريافتی و يا اوراق قرضه و مشاركت 

به وسيلة شهرداری مركز بازپرداخت شود، ثبت دوم در دفاتر سازمان مركزی با هماهنگی خزانة شهرداری صورت خواهد گرفت.
دريافت سپرده از اشخاص به وسيلة خزانه دار كل در شهرداری ها، از موارد خاص و استثنايی خواهد بود.

مثال جامع: ش��هرداری مركزی و ش��هرداری مناطق يك و دو زيرمجموعة خزانه داری ش��هرداری گرگان می باش��د. در اين 
شهرداری فرض بر اين است كه به موجب قانون، شهرداری می تواند معادل يك چهارم بودجة مصوب از اعتبارات بانكی به عنوان 
تنخواه گردان خزانه استفاده نمايد و تا پايان سال مالی اين تسهيالت بانكی تسويه گردد. عمليات مالی شهرداری گرگان در يكماهة 

فروردين 1386 به قرار زير است:
1/5/ - ثبت بودجة ابالغ شده

الف – درآمدهای بودجه شده و ساير منابع تأمين اعتبار:
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شهرداری شرح طبقهطبقه
مركز

شهرداری 
منطقه 1

شهرداری 
منطقه 2

جمع درآمد 
بودجه شده

50/00060/00070/000180/000درآمد ناشی از عوارض عمومی1000
40/00030/00020/00090/000درآمد ناشی از عوارض اختصاصی2000
بهای خدمات و درآ مدهای مؤسسات انتفاعی 3000

شهرداری
60/00080/00040/000180/000

150/000170/000130/000450/000درآمدهای بودجه شده

ب – هزينه های بودجه شده:

جمع هزينه های بودجهشهرداری منطقه 2شهرداری منطقه 1شهرداری مركزشرح وظيفهوظيفه
 شده

50/00040/00050/000140/000خدمات اداری1
50/00040/000100/000���خدمات شهری2
80/00080/000160/000���عمران شهری3

60/000180/000170/000400/000هزينه های بودجه شده

1/7/- وصول موافقنامه از بانك مركزی مبنی بر اختصاص اعتبارات بانكی به عنوان تنخواه گردان خزانه  120/000 ريال
110/000 ريال 1/8/- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز تنخواه گردان خزانه به حساب جاری تمركز درآمد خزانه  

1/10/- پرداختني به شهرداری مركز و مناطق 1 و 2 بابت تنخواه گردان حسابداری:
20/000 ريال - شهرداری مركز           
20/000 ريال - شهرداری منطقه 1          
20/000 ريال - شهرداری منطقه 2          

1/12/- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب جاری تمركز درآمد:
20/000 ريال - دريافتی از شهرداری مركزی بابت درآمد طبقه 1000 – درآمد ناشی از عوارض عمومی  

150/000 ريال - دريافتی از شهرداری منطقه 1 بابت درآمد طبقه 2000 – درآمد ناشی از عوارض اختصاصی 
30/000 ريال - دريافتی از شهرداری منطقه 2 درآمد طبقه 3000 – بهای خدمات و درآمد مؤسسات   

1/14/- پرداختی به شهرداری مركز و مناطق 1 و 2 بابت درخواست وجه از خزانه
30/000 ريال بابت شهرداری مركز وظيفة خدمات اداری      
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40/000 ريال بابت شهرداری منطقه 1 وظيفة خدمات شهری       
30/000 ريال بابت شهرداری منطقه 2 وظيفة خدمات شهری      

1/15/- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب جاری تمركز وجوه سپرده
150/000 ريال دريافتی از شهرداری مركز بابت سپردة شركت در مناقصه      
160/000 ريال دريافتی از شهرداری منطقه يك بابت سپردة حسن انجام كار    

1/16/- پرداخت به شهرداری مركز و مناطق يك و دو بابت تنخواه گردان رد سپرده
150/000 ريال پرداختی به شهرداری مركز بابت تنخواه رد سپرده      
30/000 ريال پرداختی به شهرداری منطقه يك بابت تنخواه گردان رد سپرده    

120/000 ريال پرداختی به شهرداری منطقه يك بابت تنخواه گردان رد سپرده    

1/17/- پرداختی به شهرداری مركز و منطقه يك بابت استرداد سپرده
11/000 ريال پرداختی به شهرداری مركز بابت سپرده های مستردشده     
9/000 ريال پرداختی به شهرداری منطقه يك بابت سپرده های مستردشده    

420/000 ريال 1/29/- دريافت وام از بانك ملت و واريز به حساب تمركز درآمدها    
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مطلوب است: ثبت عمليات مربوط در دفتر كل و نقل آن به حساب های دفتر كل و استخراج تراز آزمايشی چهارستونی از تاريخ 
86/1/31

مبلغ جزءشرحعطفتاريخرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار

حساب درآمد بودجه شده - طبقه 11/51000
شهرداری مركز

شهرداری منطقه يك
شهرداری منطقه دو

50/000
60/000
70/000

180/000

حساب درآمد بودجه شده -طبقه 21/52000
شهرداری مركز

شهرداری منطقه يك
شهرداری منطقه دو

40/000
30/000
20/000

90/000

حساب درآمد بودجه شده - طبقه 31/53000
شهرداری مركز

شهرداری منطقه يك
شهرداری منطقه دو

60/000
80/000
40/000

180/000

حساب مازاد41/5
450/000مازاد تخصيص نيافته

450/000

    حساب مازاد51/5
400/000مازاد تخصيص نيافته

400/000

حساب هزينه های بودجه شده – خدمات اداری61/5
شهرداری مركز
شهرداری منطقه يك
شهرداری منطقه دو

50/000
40/000
50/000

140/000

حساب هزينه های بودجه شده – خدمات شهری71/5
شهرداری منطقه يك
شهرداری منطقه دو

60/000
40/000

100/000

حساب هزينه هاي  بودجه شده - عمران شهری81/5
شهرداری منطقه يك
شهرداری منطقه دو

80/000
80/000

160/000
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مبلغ كلمبلغ جزءشرحعطفتاريخرديف
بستانكاربدهكار

حساب اعتبارات بانكی91/7
120/000بانك مركزی

120/000

حساب تنخواه گردان خزانه101/7
120/000تخصيص اعتبار بانكی

120/000

حساب بانك ها111/8
110/000جاری تمركز درآمدها

110/000

حساب اعتبارات بانكی121/8
110/000بانك مركزی

110/000

 حساب جاری شهرداری مركز131/10
20000تنخواه گردان حسابداری

20/000

 حساب جاری منطقه يك141/10
20000 تنخواه گردان حسابداری

20/000

 حساب جاری منطقه دو151/10
20000 تنخواه گردان حسابداری

20/000

حساب بانك ها161/10
60000جاری تمركز درآمد

60/000

حساب بانك ها171/12
200/000جاری تمركز درآمد

200/000

حساب جاری شهرداری مركز181/12
20/000دريافت وجه

20/000

حساب جاری شهرداری منطقه191/121
150/000دريافت وجه

150/000

حساب جاری شهرداری منطقه201/122
30/000دريافت وجه

30/000

حساب مازاد211/12
20/000مازاد تخصيص نيافته

200/000
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مبلغ جزءشرحعطفتاريخرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار

حساب درآمد بودجه شده - طبقه 221/121000
20/000شهرداری مركز

20/000

حساب درآمد بودجه شده - طبقه 231/122000
150/000شهرداری منطقه يك

150/000

حساب درآمد بودجه شده - طبقه 241/133000
30/000شهرداری منطقه دو

30/000

 حساب جاری شهرداری مركز251/14
30/000ارسال وجه

30/000

 حساب جاری شهرداری منطقه يك261/14
40/000ارسال وجه

40/000

 حساب جاری شهرداری منطقه دو271/14
30/000ارسال وجه

30/000

حساب بانك ها281/14
100/000جاری تمركز درآمد

100/000

 حساب هزينه هاي بودجه شده - وظيفة اداری291/14
30/000شهرداری مركز

30/000

 حساب هزينه هاي بودجه شده – وظيفة خدمات شهری301/14
40/000شهرداری منطقه يك

40/000

 حساب هزينه هاي بودجه شده - وظيفة عمران شهری311/14
30/000شهرداری منطقه دو

30/000

حساب مازاد321/14
100/000مازاد تخصيص نيافته

100/000

حساب بانك ها331/15
310/000جاری تمركز وجوه سپرده

310/000
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مبلغ جزءشرحعطفتاريخرديف
مبلغ كل

بستانكاربدهكار
حساب تمركز وجوه سپرده - مناطق341/15

شهرداری مركز
شهرداری منطقه يك

150/000
160/000

310/000

حساب تنخواه گردان رد سپرده351/16
شهرداری مركز

شهرداری منطقه يك
شهرداری منطقه دو

150/000
30/000
120/000

300/000

حساب بانك ها361/16
300/000جاری تمركز وجوه سپرده

300/000

 حساب تمركز وجوه سپرده - مناطق371/17
شهرداری مركز

شهرداری منطقه يك
11/000
9/000

20/000

حساب بانك ها381/17
20/000جاری تمركز وجوه سپرده

20/000

حساب بانك ها391/29
420/000جاری تمركز درآمد

420/000

حساب درآمد بودجه شده - طبقه 401/297000
420/000خزانة شهرداری – وام داخلي

420/000

حساب مازاد411/29
420/000مازاد تخصيص نيافته

420/000

حساب وام پرداختی421/29
420/000بانك ملت

420/000

توضيح الزم – پس از اصالح بودجه و ابالغ آن به خزانه ش��هرداري حس��اب درآمد بودجه ش��ده – طبقه 7000 به ميزان وام 
دريافتي بدهكار و حساب مازاد – مازاد تخصيص نيافته بستانكار مي گردد.

حساب های دفتر كل

حساب هزينه های بودجه شده – وظيفة خدمات اداری

140/000 )2 30/000 )9(

حساب درآمد بودجه شده- طبقه 1000

20/000  )7( 180/000  )1(
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شهرداری گرگان – خزانه داری كل
تراز آزمايشی
1386/1/31

رديف
شرح

ماندهگردش عمليات

بستانكاربدهكاربستانكاربدهكار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

حساب درآمد بودجه شده – طبقه 1000
حساب درآمده بودجه شده – طبقه 2000
حساب درآمد بودجه شده – طبقه 3000
حساب درآمد بودجه شده – طبقه 7000

حساب مازاد
حساب اعتبار بانكی

حساب تنخواه گردان خزانه
حساب هزينة بودجه شده – وظيفة خدمات اداری
حساب هزينة بودجه شده– وظيفه خدمات شهری
حساب هزينة بودجه شده – وظيفة عمران شهری

حساب بانك ها
حساب جاری شهرداری مركز

حساب جاری شهرداری منطقه يك
حساب جاری شهرداری منطقه دو

حساب تمركز وجوه سپرده – مناطق
حساب تنخواه گردان رد سپرده

حساب وام پرداختی

180/000
90/000
180/000

����
1/020/000
120/000

����
30/000
40/000
30/000

1/040/000
50/000
60/000
50/000
20/000
300/000

����

20/000
150/000
30/000
420/000
550/000
110/000
120/000
140/000
100/000
160/000
480/000
20/000
150/000
30/000
310/000

����
420/000

160/000
���

150/000
����

470/000
10/000

����
����
����
����

560/000
30/000

����
20/000

����
300/000

����

�����
60/000

����
420/000

����
����

120/000
110/000
60/000
130/000

����
����

90/000
����

290/000
����

420/000

3/210/0003/210/0001/700/0001/700/000ج���م�����ع
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1- نقش خزانه در هماهنگ نمودن دريافت ها و پرداخت های شهرداری در زمان و مكان الزم چيست؟
2- خزانه  را تعريف و آن را با صندوق مقايسه كنيد.

3- نقد يعنی چه؟ توضيح دهيد.
4- در خزانه عالوه بر پول نقد و اسكناس، چه اشياي گرانبهايی می توان نگهداری نمود؟

5- معادل نقد يعنی چه؟ چند نمونه از اين گونه اشيا نام ببريد.
6- خزانه دار كيست و به موجب قانون، خزانه دار در شهرداری ها كيست؟

6- وظايف قانونی خزانة شهرداری بر اساس دستورالعمل وزارت كشور چيست؟
7- كدام يك از مواد آيين نامه های شهرداری ها، مصوب 1346/4/12، بر اصل تمركز درآمد در خزانة شهرداری تأكيد 

دارد.
8- درآمدهای اختصاصی و درآمدهای عمومی خزانه را بيان نماييد.

9- انتشار اوراق قرضه يا اوراق مشاركت از وظايف كدام يك از واحدهای شهرداری است؟
10- به چه منظور وظايف واحد درآمد و خزانة شهرداری از يكديگر تفكيك شده است؟

11- منابع مالی خزانة شهرداری چيست؟
12- اس��تقراض در يك حساب برای حساب ديگر، مس��تند به مادة 39 آيين نامه های شهرداری ها يعنی چه؟ توضيح 

دهيد.
13- ساير منابع تأمين درآمد در شهرداری كدام است؟
14- عمليات بانكی خزانة شهرداری را توضيح دهيد.

15- انواع حساب های خزانة شهرداری را نام بريد.
16- نحوة ثبت عمليات حسابداری در خزانه را با ذكر مثال شرح دهيد.

17- مازاد درآمد بر هزينه يا مازاد حساب بر درآمد در چه صورتی ايجاد می شود؟
18- تنخواه گردان حسابداری را تعريف كنيد و بگوييد تفاوت آن با تنخواه گردان خزانه چيست؟

19- اعتبار تخصيصی و نقش آن را در كنترل نقدينگی شهرداری توضيح دهيد.
20- فرق بين درآمدها و هزينه های بودجه شده و درآمدهای هزينه های تحقق يافته چيست؟

21- درخواست وجه از خزانة شهرداری برای هزينه های عمرانی چه زمانی صورت مي  پذيرد؟

سؤاالت
 فصل دوازدهم
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22- گروه های حساب در خزانة شهرداری را نام برده در مورد گروه حساب های امانی و سپرده ها توضيح بيشتری دهيد.
23- عمليات مالی فرابخش يا موارد خاص در مورد خزانة شهرداری را توضيح دهيد.

24- خزانة شهرداری بروجرد در زيرمجموعة خود شهرداری مركز و منطقه يك و دو فعاليت دارند. 
در اين شهرداری فرض بر اين است كه به موجب قانون، شهرداری می تواند معادل يك چهارم بودجة مصوب را از اعتبارات بانكی 

به عنوان تنخواه گردان خزانه استفاده كند و اين تسهيالت بانكی تا پايان سال مالی تسويه شود.
عمليات مالی شهرداری بروجرد در يكماهة فروردين 1387 به قرار زير است:

1/5/ ثبت بودجة ابالغ شده در دفاتر مالی خزانه
الف – درآمدهای بودجه شده و ساير منابع تأمين اعتبار

ب- هزينه های بودجه شده و ساير پرداخت ها

1/8/ - وصول موافقتنامه از بانك مركزی مبنی بر اختصاص اعتبار بانكی به عنوان تنخواه گردان خزانه 1/000/000
900/000 1/9/ - دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز تنخواه گردان خزانه به حساب جاری تمركز درآمد خزانه  

1/11/ - پرداختی به شهرداری مركز و مناطق يك و دو بابت تنخواه گردان حسابداری 600/000
200/000 - شهرداری مركزی          
200/000 - شهرداری منطقه يك         
200/000 - شهرداری منطقه دو          

1/13/ - دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب جاری تمركز درآمد خزانه
200/000 دريافتی از شهرداری مركزی بابت درآمد طبقة 1000 – درآمد ناشی از عوارض عمومی   

1/500/000 دريافتی از شهرداری منطقه يك بابت درآمد طبقة 2000 – درآمد ناشی از عوارض اختصاصی  
3/000/000 دريافتی از شهرداری منطقه دو بابت درآمد طبقة 3000 – درآمد ناشی از بهای خدمات و مؤسسات 
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1/15/ - پرداختی به شهرداری مركز و مناطق يك و دو بابت درخواست وجه
300/000 شهرداری مركز بابت وظيفة خدمات اداری    
400/000 شهرداری منطقه يك بابت وظيفة خدمات شهری   
200/000 شهرداری منطقه دو بابت وظيفة عمران شهری    

1/16/ - دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب تمركز وجوه سپردة خزانه
500/000 دريافتی از شهرداری مركز بابت سپردة شركت در مناقصه   
600/000 دريافتی از شهرداری منطقه يك بابت سپردة حسن انجام كار  

1/17/ - پرداختی به شهرداری مركز و مناطق يك و دو بابت تنخواه گردان رد سپرده
150/000 پرداختی به شهرداری مركز بابت تنخواه گردان رد سپرده    
150/000 پرداختی به شهرداری منطقه يك بابت تنخواه گردان رد سپرده   
150/000 پرداختی به شهرداری منطقه دو بابت تنخواه گردان رد سپرده   

1/18/ - پرداختی به شهرداری مركز و مناطق يك و دو بابت استرداد وجوه سپرده
35/000 پرداختی به شهرداری مركز بابت سپرده های مستردشده   
90/000 پرداختی به شهرداری منطقه يك بابت سپرده های مستردشده  

1/20/ - پرداختی به شركت واحد اتوبوسرانی بابت سرمايه گذاری در آن شركت از محل اعتبارات خدمات شهری 200/000
مطلوب است:

1- ثبت عمليات در دفتر روزانة خزانة شهرداری
2- ثبت نقل آن به حساب های دفتر كل

3- استخراج تراز آزمايشی از دفتر كل به تاريخ 1387/1/31
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كتاب دوم
حســابـرســـی شـهــــرداری)1(



با مطالعة فصل اول از 
بخش دوم مطالب زير 

را خواهيد آموخت:

* نقش قانون در حسابرسی شهرداری ها

* حسابرسی و انواع آن

* گزارش حسابرسی

* معنی و مفهوم گزارش مشروط، گزارش مطلوب، گزارش مردود و عدم اظهارنظر 

در گزارش حسابرسی و تفاوت     آنها

* تعريف حسابرسـی دولتی و شـهرداری ها و مقايسـة آنها با حسابرسـی مؤسسـات 

بازرگانی

* تفاوت اشتباهات و تقلبات و چگونگی كشف اشتباهات و جلوگيری از تقلبات

* نقش نامة مديريت در حسابرسی و اهميت آن در رابطه با مديران شهرداری

* چگونگی طرح گزارش حسابرسی در شورای شهر و تصويب تفريغ بودجه

* تفاوت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل و نقش آن در شهرداری ها

* آشنايي با كنترل های داخلی در شهرداری ها

* آشـنايي با حسابرسـی اختياری، حسابرسی قانونی، حسابرسـی كامل، حسابرسی 

محدود، حسابرسی تدريجی، ميانه و نهايی و مستند قانونی آنها در شهرداری
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فصل ششم از آيين  نامة مالی شهرداري ها، مصوب 1346/4/12، به مميزی و حسابرسی شهرداری ها اختصاص دارد. به موجب 
مادة 44 همين فصل، رسيدگی و مميزی حساب شهرداری ها در سه مرحله به شرح زير انجام مي گيرد:

الف( حسابرسی به وسيلة شهرداری، قبل و بعد از خرج، توسط كاركنان ثابت شهرداری كه در امور مالی و حسابداری اطالعات 
كافی داشته باشند. )حسابرسي داخلي(

ب( حسابرسی به وسيلة »حسابرسان وزارت كشور« كه در صورت نبود حسابرس، شورای شهر می تواند از حسابرسان قسم خورده 
)رسمی( يا كارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمايد. در اين صورت شورای شهر و شهرداری مكلفند نتيجة گزارش حسابرسان 

مذكور را به وزارت كشور ارسال دارند. )حسابرسي مستقل(
ج( رسيدگی نهايی به وسيلة شورای شهر از طريق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذكور در بند ب مادة فوق. 

)تفريغ بودجه(
تبصره: شيوة حسابرسی شهرداری بر اساس دستورالعملی است كه وزارت كشور تنظيم و به شهرداری ها ابالغ خواهد كرد.

موازين قانونی فوق به چند نكتة مهم اش��اره دارد. اول آنكه حسابرس��ی ش��هرداری ها يك ضرورت اجتناب ناپذير قانونی است. 
ديگر اينكه حسابرس��ان ش��هرداری نه تنها بايد دارای صالحيت حرفه ای، فنی و تخصصی »خاص« برای رسيدگی به حساب های 
ش��هرداری باش��ند، بلكه بايد در زمينة حسابرسی شهرداری ها نيز تجربة كافی داشته و با قوانين و مقررات و دستورالعمل های مورد 

عمل شهرداری كاماًل آشنا باشند و آنها را در جريان حسابرسی مد نظر قرار داده و در برنامة حسابرسی خود لحاظ كنند.
الزم به ذكر اس��ت كه وظايف ش��هرداری فقط به قانون ش��هرداری ها و آيين نامة  مالی و دس��تورالعمل های مربوط به آن ختم 
نمی شود بلكه در بيشتر قوانين مملكتی همواره نامی از شهرداری برده شده و به شكلي شهرداري در اين قوانين با موضوع درگير 

فصل اول 

مقــدمه و كليـــات
نقش قانون در حسابرسی شهرداری ها
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می باش��د. قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون زمين شهری، قانون بازرسی كل كشور، قانون كار 
و بيمه های اجتماعی، قانون ماليات های مس��تقيم و قوانين آب، برق، گاز، مخابرات و س��اير قوانين مؤسسات و شركت های دولتی 

هريك به نوعي با شهرداری در تعاملند.
بنابراين، حسابرسان شهرداری همواره بايد »اصل تقدم قانون بر اصول« را مورد نظر قرار داده و به آن عمل كنند.

در بند »ب« مادة فوق، اين مطلب كه حسابرس��ی ش��هرداری بايد به وسيلة حسابرسان وزارت كشور انجام شود، تأكيدی است 
بر تخصصی بودن حسابرس��ی ش��هرداری ها؛ لذا تأسيس يك سازمان حسابرسی ويژه ش��هرداری ها و به كار گماردن حسابداران و 
حسابرس��ان واجد ش��رايط با تحصيالت عالی و تجربيات كافی می تواند به اين امر مهم كمك كند. از طرفی، وزارت كشور نيز  بايد 

تأسيس يك سازمان حسابرسی تخصصی را برای شهرداری ها ضروری دانسته و آن را در دستور كار خود قرار دهد.
هيأت اس��تانداردهای حسابداری مالی )F.A.S.B( در بيانية شمارة 4 خود تفاوت سازمان های دولتی و مؤسسات غيرانتفاعی را 

با مؤسسات انتفاعی دارای سرمايه و همچنين با مؤسسات تجاری به شرح زير بيان نموده است:
1- دريافت مبالغ قابل توجه از كسانی كه انتظار بازيافت آن مبالغ را چه از طريق »بازپرداخت« و چه دريافت »منافع اقتصادی« 

به نسبت »منابع ارائه شده« ندارند.
2- اهداف عملياتی كه چيزي جدا از ارائه كاال يا خدمات، يا سود يا معادل سود است. 

3- نداش��تن حقوق مالكيت مش��خص قابل فروش، انتقال يا بازخريد، يا حق قابل واگذاری به صاحب س��رمايه از طريق توزيع 
منابع باقيمانده در زمان تسويه يا انحالل شركت و مؤسسه.

تعريف حسابرسی
حسابرسی عبارت است از رسيدگی به صورتحساب های مالی و دفاتر يك مؤسسه با مراجعه به اسناد و مدارك و شواهدی كه 
اين دفاتر و صورتحساب های مالی بر مبناي آنها تهيه شده است؛ به طوری كه حسابرس بتواند نسبت به صورت های مالی اساسی 
كه به وسيلة حسابدار و بر اساس اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداری تهيه شده، اظهار نظر حرفه ای كند. ناگفته نماند، گزارش 

حسابرس بيان عقيده است نه ذكر واقعيت.
انجمن های مس��تقل حسابرس��ی دنيا تعاريف مختلفی از حسابرس��ي كرده اند. در تعريفی ديگر، حسابرس��ی چنين بيان گرديده 

است:
حسابرس��ی عبارت اس��ت از يك فعاليت ارزيابی شدة مس��تقل كه براي اين منظور نياز به دفاتر و اسناد مالی است و با توجه به 
برنامة كار بر اس��اس معيارهای پيش بينی ش��ده، انجام ش��ده و پس از آن راجع به مندرجات موضوع مورد رسيدگی گزارش تهيه و 

تسليم مقام مسؤول می شود.
گزارش مزبور بايد دارای موضوعات زير باشد:
1- بيان جزئيات الزم موضوع مورد رسيدگی 

2- مقايسة مستدل اين رسيدگی با حسابرسي قبلی
3- بيان پيشنهادات الزم و مفيد برای پيشبرد اهداف موضوع مورد حسابرسی

4- تسليم گزارش مربوطه به مقام مسؤولی كه بنا به پيشنهاد او حسابرسی صورت گرفته است.
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رسيدگی ممكن است كامل باشد و يا فقط قسمتی از عمليات را شامل شود. گزارش حسابرسی نيز ممكن است كتبی يا شفاهی، 
مفصل و يا مختصر باشد و حتی ممكن است به طور صريح و يا به صورت ضمنی صحت يا سقم حساب ها را تأييد نمايد.

گزارش در صورتی كه كتبی باشد، بايد امضاي حسابرس را داشته باشد و به شخص يا مقامی كه حسابرس گزارش را به عنوان 
او تهيه مي كند، خطاب شود. شخص مذكور مي تواند همان كسی باشد كه به حسابرس مأموريت حسابرسی را داده و يا ممكن است 
يك دادگاه صالحه باشد كه حسابرس از طرف آن انتصاب شده ولی گزارش بايد به شخص حقيقی يا حقوقی ديگری ارائه شود و 

يا وزارت كشور كه حسابرس از طرف آن انتصاب شده ولی گزارش بايد به شورای شهر ارائه گردد.1
همان طور كه گفته ش��د، گزار ش حس��ابرس ممكن است مختصر يا مفصل و يا به هر دو صورت ارائه شود. گزارش مختصر يا 
كوتاه ش��امل دو پاراگراف خواهد بود. قس��مت اول، به حدود حسابرسی و قسمت دوم به بيان عقيده و قضاوت حسابرس اختصاص 

دارد.
گزارش تفصيلی فرم خاص و استانداردشده ای ندارد و حسابرس آن را به هر شكل كه مصلحت بداند و با توجه به چگونگی وضع 
امور مالی و حسابداری تهيه می كند. اين نوع گزارش از اسناد محرمانه ای است كه فقط برای مديران درون سازمانی تهيه می شود 
و مانند گزارش كوتاه از دو پاراگراف تش��كيل می گردد. قس��مت اول راجع به حدود رسيدگی حسابرسی و قسمت ديگر آن در مورد 

اظهار عقيدة صريح و روشن حسابرسی دربارة درستی و قابليت قبول صورت ها خواهد بود.
نمونه ای از گزارش كوتاه كه با تأكيد بر موارد قانونی می تواند برای شهرداری ها نيز كاربرد داشته باشد، به وسيله هيأت استاندارد 

حسابداری به شرح زير توصيه شده است:

گزارش حسابرسی
تاريخ 1382/3/31

شورای محترم شهر ..........
ترازنامة ش��هرداری .......... در تاريخ 29/ اس��فندماه 1381 و صورت حساب مازاد و درآمد و هزينه و نيز صورت مقايسة درآمد و 
هزينه های بودجه شده با درآمد و هزينه های قطعی شدة شهرداری برای دورة مالی منتهی به 29 اسفندماه 1381 مورد رسيدگی اين 
مؤسس��ه قرار گرفته است. رسيدگی مزبور بر اساس اس��تانداردهای پذيرفته شدة حسابرسی انجام گرديده و شامل بررسی آزمايشی 
اسناد و مدارك و همچنين ساير روش های حسابرسی می باشد كه به تشخيص اين مؤسسه در شرايط موجود ضروری بوده است.

بنابراين مؤسسه، صورت های فوق الذكر وضعيت مالی شهرداری در تاريخ 29 اسفندماه 1381 و نتايج عمليات و تغيير در وضعيت 
مالی )تفريغ بودجه( آن را برای دورة مالی منتهی به تاريخ مزبور، طبق ]قانون[ و اصول پذيرفته شدة حسابداری كه نسبت به سال 

قبل به طور يكنواخت اعمال شده، به نحو »مطلوب« منعكس می كند.
مؤسسه حسابرسی.................

در اين قس��مت حس��ابرس نظر حرفه ای خود را نسبت به سه مورد 1- وضعيت مالی 2- اصول مورد قبول حسابداری 3- مبناء 
حسابداری مشابه و يكنواخت با سال مالی قبل 4- اصل تقدم قانون بر اصول بيان می كند.

1- بند ب مادة 44 آئين نامة شهرداری ها، مصوب 1346/4/12
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اگرچه می توان گفت اصولی كه در گزارش فوق آمده در مورد حسابرسی بخش خصوصی و حسابرسی دولتی و شهرداری ها هر 
دو الزم االجراس��ت، اما حسابرس��ی دولتی يا شهرداری ها را می توان به علت خصوصيات سيستم حسابداری دولتی و شهرداری ها و 

وظايف و نحوة مديريت اين مؤسسات، شامل موازين خاصی نيز كرد. 
شك نيست كه جامعه به طور عموم و قانو نگذاران و شوراهای شهر و نيز مسؤوالن امور باالخص، بايد در جريان چگونگي به 
مصرف رس��يدن وجوه عمومی قرار گيرند و نس��بت به كارايی و كفايت اجرای برنامه های شهرداری يا دولتی اطمينان و اعتماد پيدا 
كنند. بدين ترتيب، مثاًل ممكن اس��ت نظر جديد حسابرسی دولتی و ش��هرداری ها اين باشد كه حسابرسی صرفاً شامل حسابرسی 
مالی نبوده و بايد رسيدگي و بازرسي عملياتي شهرداري و عملكرد مسئولين شهرداري را نيز دربرگيرد تا كارائي و اثربخشي فعاليت 

كاركنان مورد تاييد قرار گيرد.
گزارش حسابرسی شهرداری ها و نيز دولتی بايد در برگيرندة عوامل سه گانة حسابرسی جامع، شامل: »عوامل مالی و قانونی«، 

»كارايی و صرفه جويی« و »نتايج« باشد.
عامل مالی و قانونی مشخص می سازد كه آيا:

1- عمليات مالی به طور صحيح اجرا شده است؟
2- قوانين و مقررات مربوطه رعايت شده است؟

3- گزارش مالی به صورت قابل اعتمادی ارائه گرديده است؟
عامل كارايی و صرفه جويی نشان می دهد كه آيا:

- س��ازمان و ش��هرداری مورد نظر از منابع مالی و انس��انی و فيزيكی خود به نحو احسن و با كارايی و اثربخشی و كفايت الزم 
استفاده كرده است؟

عامل مربوط به »نتايج« مشخص می سازد كه آيا:
مقاصد و هدف های تعيين شده مدنظر بوده و شهرداری به اين مقاصد و هدف ها رسيده است يا خير؟

در ش��هرداری های ايران كه تهيه و تنظيم گزارش های مالی بر اس��اس قانون و مقررات مالی و اصول متداول و پذيرفته ش��دة 
حسابداری دولتی هنوز مرسوم نيست، حسابرسی شهرداری ها در واقع نوعی حسابرسی بودجه ای است. اين حسابرسی بيشتر جنبة 
رسيدگی به حسابرسی بودجه ای و حصول اطمينان از عدم انحراف از اعتبارات تصويب شده در بودجة مصوبه را داشته و در آن كمتر 

به ارزيابی و محاسبة كارايی و اثربخشی اجرای بودجه، كه از اهم موضوعات است، پرداخته و توجه می شود.
همان طور كه می دانيد، شهرداری ها از جمله مؤسسات غيرانتفاعی فاقد سرمايه هستند كه هدف شان كسب سود و حفظ سرمايه 

نيست )اصواًل شهرداری ها سرمايه ای ندارند كه براي حفظ آن بكوشند(، بلكه »اجرای بودجه« است.
اجرای بودجه يعنی كسب و دريافت درآمدهای بودجه شده و پرداخت و انجام هزينه های بودجه شده با رعايت كامل مقررات برای 

دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده كه همان خدمات عمومی و عام المنفعه است.
بنابراين، حسابرس منتخب شورای شهر با رعايت مهم  ترين اصول متداول حسابداری دولتی، يعنی »اصل تقدم قانون بر اصول« 

و »اصل كنترل بودجه«، بايد ترتيبی اتخاذ نمايد تا برنامة حسابرسی شهرداری حول محور اين دو اصل مهم تدوين شود.
اظهار نظر بی طرفانه در مورد ارائه مناسب و مطلوب وضعيت مالی و نتايج عمليات در صورت های مالی خدمات باارزش و بسيار 

مهمی است كه يك حسابرس حرفه ای انجام مي دهد.
در پاراگ��راف دوم گ��زارش فوق منظور از نتايج عمليات و تغيير در وضعيت مالی را می توان به اجرای صحيح بودجه تعبير نمود. 
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عملياتی غيرانتفاعی جدا از ارائه كاال يا خدمات و يا سود يا معادل سود است. بنابراين، حسابرسی دولتی و شهرداری ها را می توان 
چنين تعريف نمود:

تعريف حسابرسی دولتی
حسابرسی عبارت است از جريان جمع آوری و ارزيابی اطالعات به منظور اظهار نظر مستقل نسبت به گزارش های مديريت. به 
طور مثال، مديريت يك سازمان دولتی يا شهرداری موظف است اقدامات سازمان را بر اساس و با توجه به ضوابط قانونی و مقررات 
مربوطه و همچنين با كارايی و كفايت الزم به انجام برساند. حسابرس می تواند نسبت به اين موارد و ساير موارد مربوط به كاركرد 

سازمان دولتی و شهرداری ها اظهار نظر كند.
حسابرس��ی دولتی و ش��هرداری ها را می توان به حسابرس��ی مالی و حسابرس��ی عملياتی يا به زبان ديگر، حسابرسی مديريت 

طبقه بندی نمود كه در قسمت های بعد، از آن سخن خواهيم گفت.

تعريف حسابرسی شهرداری
وزارت كش��ور در اجرای تبصرة ذيل مادة 44 آيين نامة مالی ش��هرداری ها، مصوب 12 تيرماه 1346، دس��تورالعمل حسابرسی 
شهرداری ها را مشتمل بر 8 فصل و 42 بند تصويب نموده است. در بند 1-1 اين دستورالعمل، حسابرسی شهرداری ها به شرح زير 

تعريف شده است:
»حسابرس��ی يا مميزی عبارت اس��ت از بررسی مدارك و اس��ناد و دفاتر مالی و صورت های مالی و شواهد مؤيد آنها به منظور 
ارزيابی عمليات حس��ابداری و امور مالی و س��اير فعاليت های شهرداری و تهية گزارش برای شهردار و شورای شهر يا ساير مقامات 

ذيربط.«
از تعريف قانونی فوق چنين مستفاد می گردد كه حسابرسی شهرداری يك »حسابرسی جامع«1 می باشد كه از اهداف حسابرسی 

دولتی و مؤسسات غيرانتفاعی فاقد سرمايه پيروی می كند.

هدف حسابرسی دولتی
حسابرسی يك واحد دولتی يا يك سازمان غيرانتفاعی شامل يكی يا بيش از يكي از اهداف زير است2:

1- اطمينان از اينكه گزارش های مالی به طور منصفانه گويای وضعيت مالی و نتايج عمليات سازمان بوده و منطبق با رويه های 
مورد قبول حسابداری می باشد.

2- اطمينان از اينكه عمليات مالی سازمان طبق شرايط و مقررات قانونی انجام گرفته است.
دو هدف فوق پاسخگوی اين سؤال است كه آيا دفاتر و اسناد و مدارك حسابداری سازمان كافی و گوياست يا خير؟ حسابرسی 

كه اين دو هدف را در نظر داشته باشد، اصطالحاً به حسابرسی مالی و قانونی يا حسابرسی مالی موسوم است. 
چنين حسابرس��ی خود می تواند كنترل كنندة منابع بوده و از سوءاس��تفاده و تقلب و يا كشف اشتباهات و تقلبات و عدم كفايت و 

كارايی پيشگيری كند. 
گزارش حسابرسی در اين گونه حسابرسی شامل توصيه ها و پيشنهادهايی برای بهبود حسابداری سازمان نيز خواهد بود.

3- ارزيابی كفايت عمليات س��ازمان از نظر تحقق بخش��يدن به اهداف منظورش��ده در برنامه های آن. اين هدف حتي می تواند 

1 - Full or Comprebensive Audit
2 - حسابداری در مؤسسات غيرانتفاعی )ناسودجو( نوشته دكتر طاهرة خدادوست – از انتشارات مركز آموزش مديريت دولتی

467اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



مشخص كند كه آيا فعاليت های تعيين شده قابل دسترس و محقق كنندة منظور مورد نظر قانونگذار بوده است يا خير؟
4- ارزيابی كارايی سازمان در پيشبرد وظايف و برنامه های محوله. اين هدف می تواند شامل بررسی ميزان صرفه جويی در خرج 

و نيز ميزان بازده نسبت به مصرف باشد.
حسابرس��ی كه دو هدف اخير را در بر داشته باش��د، اصطالحًا حسابرسی عمليات ناميده می شود. هر چهار هدف شامل ارزيابی 
مس��ؤوليت ها و انجام وظايف، حفظ و حراس��ت منابع توسط مسؤوالن امور اس��ت. دو هدف اول با ديد مالی و دو هدف دوم با ديد 

عملياتی اين ارزيابی را انجام می دهد.
حسابرسی كه هر چهار هدف فوق را در بر داشته باشد، اصطالحاً حسابرسی جامع خوانده می شود.

حسابرس��ی معمول دولتی و ش��هرداری ها در ايران و ساير كشورها، شامل كلية عوامل و مراحل حسابرسی جامع نيست و صرفًا 
جنبه های مالی و بودجه را در نظر دارد؛ هرچند تعريف قانونی حسابرسی شهرداری ها به جامع بودن آن تأكيد دارد.

اشتباهات و تقلبات
حس��ابرس عالوه بر تأييد صحت ترازنامه و س��اير صورتحساب های مالی )شامل صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد و صورت 
مقايسة درآمد و هزينه های بودجه شده با درآمد و هزينه های قطعی شده(، وظيفة كشف اشتباهات و تقلبات و جلوگيری از آنها را نيز 

بر عهده دارد. 
مؤثرترين شيوه برای كشف اشتباهات، تهيه و تنظيم تراز آزمايشی است. تراز آزمايشی فهرستی از مانده های دفتر كل مي باشد؛ 
بنابراين اگر در تراز آزمايشی جمع ستون بدهكار با جمع ستون بستانكار برابر نباشد، بدون شك اشتباه يا اشتباهاتی رخ داده است 
كه حسابدار موظف به كشف و رفع و اصالح آن خواهد بود. ولی چنانچه جمع ستون بدهكار با جمع ستون بستانكار تراز آزمايشی 

مساوی باشد، اين امر دليل صحت عمل حسابدار نخواهد بود، زيرا اشتباهاتی وجود دارد كه در موزانة تراز آزمايشی مؤثر نيست. 
نمونه هايی از اين گونه اشتباهات خاص كه در تراز آزمايشی آشكار نمی شود، به شرح زير است:

1- اش�تباهات اصولی يا قانونی: مثل اينكه حس��اب هزينة »برنامة خدمات ش��هری« به جای حساب هزينة »برنامة خدمات 
اداری« و يا حس��اب اعتبار مادة يك )حقوق و دس��تمزد( به جای حساب اعتبار مادة دو )مزايا( بدهكار گردد. اين گونه اشتباهات نه 
تنها مس��ؤوليت قانونی دارد، بلكه برای مس��ؤوالن و تصميم گيرندگان نيز گمراه كننده است و در تهيه و تنظيم بودجة سال آتی نيز 

اثر نامطلوب مي گذارد.
2- از قلم افتادگ�ی كام�ل: در اين گونه موارد هيچ گونه فعاليتی در دفاتر مالی ش��هرداری ثبت نمی گردد. مثل اينكه 10 درصد 
حس��ن انجام كار كه از پيمانكاران كسر می ش��ود، به حساب سپرده ها منظور نگردد. به استناد مادة 32 آيين نامة مالی شهرداری ها، 
شهرداری مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشی از عوارض نيست، ولی چنانچه مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور يكجا 
نباش��د، ممكن اس��ت بدهی او برای مدتی كه از س��ه س��ال تجاوز نكند، با بهرة متداول بانك ملی ايران تقسيط شود. در هر حال 
صدور مفاصاحساب منوط به وصول كلية بدهی است.1 در اين گونه موارد، شهرداری بر اساس »اصل حساب های مستقل و گروه 
حساب ها« بايد حساب های دريافتی را بدهكار و حساب مازاد تخصيص نيافته )درآمدهای قابل وصول( را بستانكار كند؛ در غير اين 
صورت مورد، يك قلم افتادگی كامل است و يا يك فعاليت مالی به علت گم شدن اسناد و مدارك اوليه، اصاًل در دفتر روزنامه ثبت 

1- به موجب مادة قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380/11/27، مادة 32 آيين نامه های شهرداری ها به شرح زير اصالح شده است:
- به شهرداری های كل كشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سی و شش ماهه، مطابق دستورالعملی كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شورای اسالمی شهر مربوط می رسد، 

دريافت نمايد. در هر حال، صدور مفاصاحساب موكول به تأدية كلية بدهی مؤدی خواهد بود.
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نشود يا مقرر شود تمام يا قسمتی از مطالبات يك پيمانكار به عنوان سپردة شركت در مناقصه تلقی گردد، ولی در اين رابطه ثبت 
اصالحی در دفاتر صورت نگيرد.

3- اش�تباهات ارتكابی: يعنی مبلغ صحيح بدهكار به اش��تباه به بدهكار حساب ديگر و يا مبلغ صحيح بستانكار به اشتباه 
به بستانكار حساب ديگر نقل شود. مثل اينكه يك جمع غلط زده شود يا مبلغی به جای آنكه در حساب حسن اصفهانی وارد شود، 

در حساب حسين اصفهانی منظور گردد.
4- اشتباه متقابل: مثل آنكه يك قلم صد هزار ريال در هر دو طرف حساب ده هزار ريال قلمداد شده باشد.

حس��ابرس به طور كلی موظف نيس��ت اين گونه محاسبات جزئی و فرعی را تمام و كمال رسيدگی كند؛ فقط كافی است بعضی 
از آنها را به عنوان نمونة آماری آزمايش كند. ولی اگر به خصوص برای رسيدگی به اين اشتباهات مأمور شده و يا در عمل پی ببرد 

كه اشتباهات زيادی در اين زمينه وجود دارد، موظف خواهد بود آنها را دقيقاً رسيدگی نمايد.
اش��تباهاتی كه ناش��ی از قلم افتادگی باشد، به آسانی قابل كشف نيست، زيرا موازنة دو طرف تراز آزمايشی را به هم نخواهد زد. 
در اين مورد حسابرس تا حد زيادی به نظم حسابداری و كنترل داخلی خود مؤسسه متكی خواهد بود. با اين حال، مسؤوليت مهمی 

متوجه شخص اوست كه بايد به آن عمل كند.
اش��تباهات اصولی و قانونی ممكن اس��ت عمدی و يا در نتيجة اهمال يا عدم آشنايی كامل با قوانين و اصول حسابداری دولتی 
و شهرداری ها صورت گيرد. اگر خطای مزبور عمدی باشد، ممكن است وضع حساب ها و گزارش های مالی را به كلی تغيير داده و 

آنها را ساختگی كند. 
اش��تباهات اصولی و قانونی، مانند تأمين اعتبار از محل ديگر به غير از اعتبار واقعی و حقيقی، از مواردی اس��ت كه حس��ابرس 
دولتی و ش��هرداری بايد با دقت به آنها بپردازد. رس��يدگی به دفاتر اعتبارات از مواردی است كه حسابرس شهرداری بايد در برنامة 
حسابرس��ی خود با دقت خاص و حس��ن تدبير به آن توجه نمايد. اشتباهات قانونی )از قبيل تأمين اعتبار غلط يا منظور نمودن يك 
هزينه در حساب هزينة ديگر( را نمی توان صرفاً با مقابلة حساب ها و كنترل جمع ها معلوم كرد، بلكه فقط با رسيدگی كامل به اسناد 
و مدارك اصلی و مطابقت  آنها با دفتر اعتبارات و توجه به اطراف و جوانب كار و خواستن توضيحات الزم از متصديان امر می توان 

آنها را كشف نمود. 
مقايس��ة دقيق اقالم جزء درآمد و هزينه های س��ال جاری با اقالم مشابه س��ال های گذشته، كمك مفيدی به كشف اشتباهات 

اصولی و قانونی خواهد نمود.
اگرچه كش��ف اش��تباهات يكی از وظايف اصلی حسابرس اس��ت، ولی مهم تر از آن جلوگيری و كشف تقلبات می باشد و اغلب 
منظور مهم شورای شهر و وزارت كشور همين است و اگر حسابرسان مستقل اطالعات بی طرفانه و صحيح را نسبت به وضع مالی 
ش��هرداری در دس��ترس آنها قرار ندهند، شورا و وزارت كشور به هيچ وجه نمی توانند آنها را به طور اطمينان بخش كسب كنند و در 

اين مورد كاماًل در اختيار شهرداران خواهند بود.
البته مقصود اين نيس��ت كه ش��هرداران حتمًا از اختيارات خود به ضرر ش��هر و شهروند و شهرداری و شورای شهر سوءاستفاده 
خواهند كرد و حسابرس نيز به هيچ  وجه نبايد بدون مقدمه نسبت به عمليات شهرداری سوءظن پيدا كند؛ بلكه برعكس، بايد متوجه 
باش��د كه اعضاي شورای شهر و وزارت كش��ور به خاطر اعتمادی كه نسبت به شهرداران داشته اند، امور مربوط به شهرداری را در 
اختيار آنها قرار داده و ادارة امور ش��هر را به آنها واگذار كرده اند. بنابراين، انتصاب حس��ابرس برای ايجاد اطمينان و مودت بيش��تر 
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و تنظيم روابط مالی ش��هرداری با ش��ورای شهر و وزارت كشور اس��ت. عالوه بر اين، برای آنكه حسابرس در انجام وظيفة خويش 
موفقيت بيشتری كسب كند، بايد حسن اعتماد و حسن تفاهم شهرداران و كاركنان شهرداری ها را به خود جلب نمايد و طوری عمل 

نكند كه انجام وظيفة حسابرسی او توهين يا مداخلة بی مورد در كار ديگران تلقی شود.

تقلبات
تقلبات ممكن است يكی از انواع زير باشد:

1- اختالس وجوه نقدی
2- اختالس در اموال

3- »حساب سازی« بدون نيت اختالس
4- تحريف به قصد تدليس يا بدون قصد تدليس

اختالس وجوه نقد ممكن است با وارد نكردن بعضی دريافت ها و يا منظور كردن بعضی پرداخت های موهوم در حساب صورت 
گيرد. به موجب مادة 37 از آيين نامة مالی شهرداری ها، استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی 

درآمد، به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و يا برای پرداخت هزينه های ضروری و فوری، ممنوع است. 
اختالس اموال يعني استفاده از مال غير به نفع شخصی كه اگر مقدار و دفعاتش خيلی زياد نباشد، كشف آن تقريباً غيرممكن 

است.
تقلب هايی كه جنبة حساب س��ازی داش��ته و به منظور اختالس انجام نشده است، معمواًل به آسانی كشف نمی شود؛ زيرا اغلب 
مديران ارش��د چنين تقلب هايي مي كنند. مثاًل در مواردی كه مديری كارمزد و پاداش��ی به تناسب كل هزينه های عمرانی دريافت 
می نمايد، ممكن است ميزان هزينه های عمرانی بيش از مبلغ واقعی نشان داده شود تا كارمزد و پاداش بيشتری عايد گردد. در اين 
گونه موارد كه دست مديران ارشد در كار است، حسابرس بايد خيلی محتاط بوده و منتهای دقت و سياست و تدبير را به كار برد تا 

هم موفق به كشف تقلبات احتمالی گردد و هم موقعيت و مقام خود را به خطر نيندازد.
تأثير حسابرسی مستقل در جلوگيری از تقلبات غيرقابل انكار است و متصديان مربوطه چون می دانند عملكردشان بعداً از طرف 
حسابرسان مستقل و كاردان مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت، هميشه مواظب بوده و جرأت تخطی از حدود خود را نخواهند كرد 

و اين به منزلة كنترل اخالقی عمليات آنهاست.

گزارش های مديريت و اظهار نظر حسابرس
حسابرس دولتی و شهرداری ها پس از بررسی و مطالعه و رسيدگی به گزارش های ارائه شده توسط مديريت، گزارش های مزبور 
را در صورتی كه بدون عيب و ايراد باشد، تأييد می كند و در غير اين صورت، گزارشی مبنی بر نظرات خود نسبت به صورتحساب 

و باالخره پيشنهادها و توصيه های خويش تنظيم و در اختيار مسؤوالن امر قرار می دهد. 
حسابرس موظف است در گزارش خود فقط نسبت به ارائه مطلوب وضعيت مالی و نتايج عمليات در صورت های مالی به يكی 

از اشكال زير اظهار نظر كند:
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1- اظهار نظر مقبول
اظهار نظري اس��ت كه به موجب آن حس��ابرس هيچ قيد و ش��رطی نس��بت به »مطلوبيت« وضعيت مالی و نتايج عمليات در 
صورت های مالی كه بر اس��اس قانون و مقررات و دس��تورالعمل های وزارت كش��ور و نيز اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداری 
)G.A.S.B( به وسيلة شهرداری ارائه شده است، اظهار نكند. به عبارت ديگر، گزارش مقبول يك گزارش استاندارد حسابرسی شدة 

بدون قيد و شرط می باشد كه نمونة آن در صفحه قبل مشاهده می گردد.

2- اظهار نظر مشروط
بدون ترديد، در عمليات حسابرسی ممكن است برخي شرايط و مسائل محدوديتی در ارائه اظهار نظر حسابرس ايجاد كنند كه 

با موافقت بين حسابرس و صاحبكار1 و با تجديد نظر و اصالح صورت های مالی از بين خواهد رفت.
با اين همه، در مواردی حسابرس قادر به اظهار نظر مقبول نيست، زيرا مسائل بسياری وجود دارند كه در مورد آنها بين مديريت 
و حسابرس اختالف  نظر جدی به  وجود آورده و يا صاحبكار به پيشنهادات حسابرس توجه نمي كند و اين خود منجر به اظهار نظر 

مشروط مي گردد.
بديهی اس��ت مس��ائلی كه موجب اظهار نظر مشروط می شوند، بايد از »اهميت« بسياري برخوردار بوده و قابل توجيه باشند. در 
اين گونه موارد حسابرس در گزارش خود با استفاده از عبارت »به استثناي« به داليلی كه موجب اظهار نظر مشروط شده است، به 

صراحت اشاره نموده و نظر حرفه ای خود را ارائه می كند.
گاهی نيز يك ابهام مؤثر صورت های مالی را تحت تأثير قرار مي دهد، به طوری كه حس��ابرس ناچار به ارائه گزارش مش��روط 
می ش��ود. در اين گونه موارد، حس��ابرس در گزارش خود با استفاده از عبارت »با توجه به« به ذكر داليل توجيهی خواهد پرداخت و 

به آن اشاره خواهد نمود و نيز اثر ابهام را در نتايج عمليات و تغييرات وضعيت  مالی به درستی روشن می كند.
البته ارائه اين گونه »اظهار نظر« از طرف حسابرس به آن معنا نيست كه صورتحساب های مالی به نحو مطلوب ارائه نشده اند، 
بلكه حسابرس در گزارش خود به اين موضوع اشاره دارد كه به علت وجود ابهامات نمی تواند در مورد نتايج عمليات و وضعيت مالی 

به طور مطلوب اظهار نظر كند و اين مطلب را در گزارش خود به شكل زير مطرح می سازد:

»به نظر اين مؤسسه، به استثناي اثرات احتمالی موضوع مطرح شده در باال، صورت های مالی فوق الذكر وضعيت مالی شهرداری 
.......... در تاريخ 29 اسفندماه ××13 و نتايج عمليات و تغييرات در وضعيت مالی آن را برای دوره های منتهی به تاريخ مزبور طبق 

اصول مورد قبول حسابداری كه به طور يكنواخت نسبت به سال قبل اعمال شده است، به نحو مطلوب منعكس می نمايد.«

3- اظهار نظر مردود
چنانچه به نظر حس��ابرس صورت های مالی مورد رس��يدگی، وضعيت مالی و نتايج عمليات را منطبق با اصول پذيرفته ش��دة 
حس��ابداری و قانونی به نحو مطلوب نش��ان ندهد، گزارش حسابرس يك گزارش منفی است كه آن را اظهارنظر مردود مي گويند. 
اظهار نظر مردود بيانگر آن اس��ت كه صورت های مالی گمراه كننده هس��تند و حس��ابرس وقتی اظهار نظر مردود ارائه می كند كه 
مدارك كافی و محكمی دال بر تأييد نظر خود داش��ته باش��د. بنابراين، داليلی كه موجب اظهار نظر مردود مي ش��وند، در پاراگراف 

1- منظور از صاحبكار مؤسسه ای است كه رسيدگی صورتحساب های آن به حسابرس ارجاع شده است. شامل شهرداری ها كه از كلمه Client ترجمه شده است. 
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جداگانه بين پاراگراف حدود رسيدگی و پاراگراف اظهار نظر در شكل استاندارد گزارش كوتاه درج می گردد.
يكی از داليل ارائه گزارش مردود در شهرداری ها، عدم اجرای مادة 30 آيين نامة مالی شهرداری است.

- به موجب مادة 30 آيين نامة مالی شهرداری ها، مصوب 1346/4/12، هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود كه در آن كلية 
عوارض، بها، خدمات و ساير درآمدهايی كه به وسيلة شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل می شود، درج 
و هر نوع عوارض يا بها و خدمات جديدی كه وضع و تصويب می گردد يا هر تغييری كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت می گيرد، 

در تعرفة مذكور منعكس می شود.
وزارت كشور چگونگي تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدی و همچنين چگونگی وضع و تشخيص وصول انواع عوارض و درآمدها 

را در دستورالعملی جامع تهيه و برای راهنمايی به شهرداری ها ابالغ خواهد كرد.
بنابراين، چنانچه ش��هرداری خارج از تعرفة مذكور درآمدی وصول نمايد كه مجوز قانونی نداش��ته باشد، وجوه دريافتی در حكم 
دريافت غيرقانونی تلقی می گردد و جرم محسوب می شود. يكی از منابع مهمی كه اظهار نظر مردود از آن ناشی می شود، ايجاد دين 
بدون وجود اعتبار است؛ مثل اينكه شهرداری بدون كسب مجوز الزم از شورای شهر اقدام به دريافت وام نمايد و يا وام دريافتی را 

به مصرف موضوعی برساند كه در بودجة تصويبی اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده باشد.
به موجب مادة 40 آيين نامة مالی شهرداری ها، استقراض شهرداری با توجه به بند 19 از مادة 45 قانون شهرداری بايد با اجازه 
و تصويب شورای شهر صورت گيرد و هنگام استقراض، مورد مصرف وجوه استقراضی و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهای 

عمومی يا اختصاصی خواهد بود و همچنين بهره و مدت وام و نحوة استهالك مشخص و بر اساس آن عمل شود.
در اين مورد حسابرس اظهار نظر خود را در گزارش حسابرسی به شرح زير ارائه می كند:

»به نظر اين مؤسسه صورت های مالی اشاره شده به علت تأثير موضوع شده در پاراگراف باال وضعيت مالی شهرداری ......... در 
تاريخ 29 اسفندماه ××13، نتايج عمليات و تغييرات در وضعيت مالی آن را برای دورة مالی منتهی به تاريخ مزبور طبق اصول مورد 

قبول حسابداری به نحو مطلوب منعكس نمی كند.

عبارات »نتايج عمليات«، »وضعيت مالی« و »اصول حس��ابداری« در گزارش حسابرس��ی دولتی و ش��هرداری ها معنا و مفهوم 
ديگری دارد كه بايد به آن توجه خاصي شود. مؤسسات دولتی و شهرداری ها از جمله مؤسسات غيرانتفاعی فاقد سرمايه می باشند 
كه هدف آنها كس��ب س��ود و حفظ سرمايه نيست، بلكه هدف اين گونه مؤسسات در بودجة مصوب كه جنبه قانونی دارد، مشخص 
شده و برای رسيدن به اين اهداف نيز وظايف قانونی تعريف شده است و در قالب هر وظيفه، برنامه و در قالب هر برنامه فعاليت و 

يا طرح وجود دارد كه طرح خود به پروژه هايی طبقه بندی می گردد.
بنابراين، می توان گفت »نتايج عمليات« برای ش��هرداری ها رس��يدن به خدمات عام آالمنفعة تصويب ش��ده در بودجه به ميزان 
اعتبارات تصويبی است و در هر مورد »اصل تقدم قانون بر اصول« يكی از مهم ترين اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداری دولتی 
خواهد بود كه  بايد همواره مد نظر قرار گيرد. حس��ابرس مؤسس��ات دولتی و ش��هرداری ها بايد برای رسيدن به هدف و يا اهداف از 
پيش تعيين ش��ده در بودجة تصويبی نظر حرفه ای خود را معطوف به اجرای بودجه، يعنی كس��ب درآمد بودجه شده، با رعايت كامل 

قانون و مقررات و پرداخت هزينه های بودجه شده با رعايت كامل قانون و مقررات نمايد.
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4- عدم اظهار نظر
اين نوع اظهار نظر در مواردی به كار می رود كه حسابرس با وجود انجام تمامی عمليات ممكن، به اين نتيجه  برسد كه قادر به 
اظهار نظر نيست. عدم اظهار نظر مستلزم محدوديت قابل مالحظه ای در حدود رسيدگی حسابرس يا ساير مواردی است كه رعايت 
اس��تانداردهای پذيرفته ش��دة حسابرسی را غيرممكن می كند. يكی از مواردی كه حسابرس قادر به اظهار نظر نيست، عدم استقالل 
اوست. مثالً  كارمندان وزارت كشور يا استانداری ها و فرمانداري ها به علت عدم استقالل، به ويژه زمانی كه به موجب مادة 42 قانون 

شهرداری ها، مصوب 1344/4/11، وزارت كشور جانشين شورای شهر خواهد بود.
 به موجب مادة 42 قانون شهرداری ها، مادام كه شورای شهر تشكيل نشده و يا تعداد اعضای شورا به حد نصاب قانونی نرسيده 

باشد، وزارت كشور جانشين شورای شهر خواهد بود.
اظهار نظر يك حسابرس مستقل به مطلوبيت ارائه صورت های مالی، هنگامی ارزشمند است كه حسابرس واقعاً مستقل باشد. 
كاركنان وزارت كشور و يا استانداری ها و فرمانداری ها كه در واحد كاری خود استقاللي ندارند و كلية مزايای مادی و معنوی خود 
را وابس��ته به س��ازمان خود می دانند، نمی توانند استانداردهای پذيرفته شدة حسابرسی را كه نيازمند استقالل در كلية مراحل اجرای 
عمليات حسابرسی است، رعايت كنند. كاركنان يك سازمان حسابرسی ويژه شهرداری های كشور، مشمول اين قاعده نمی شوند و 

استقالل خواهند داشت. يك نمونه از گزارش حسابرس در حالت عدم اظهار نظر به شرح زير است:

گزارش حسابرس
شورای محترم شهرداری.........

اين مؤسس��ه در رابطه با رس��يدگی به حساب های شهرداری ........... فاقد اس��تقالل بوده و صورت های مالی پيوست، ترازنامه 
به تاريخ 12/29/××13 و س��اير صورتحس��اب ها، شامل صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد، صورت مقايسة درآمدها و هزينه های 
بودجه ش��ده با درآمد و هزينه های قطعی ش��ده برای دورة مالی منتهی به 12/29/××13، به علت عدم اس��تقالل مورد رسيدگی اين 

مؤسسه قرار نگرفت. لذا اين مؤسسه نسبت به صورتحساب های مالی فوق  اظهار نظری نمی كند.
مؤسسة حسابرسی...........

طرح گزارش حسابرس در شورای شهر
و تصويب تفريغ بودجه

فصل هفتم از دس��تورالعمل حسابرس��ی شهرداری ها كه در اجرای تبصرة ذيل مادة 45 آيين نامة مالی شهرداری ها، مصوب 12 
تيرماه 1346، مش��تمل بر 8 فصل و 42 بند تدوين و جهت اجرا به كلية ش��هرداری های كش��ور ابالغ شده، رسيدگی نهايی توسط 

شورای شهر را به سه مرحله به شرح زير تقسيم نموده است:
1- صورتحساب های ماهانه

2- عملكرد شش ماهه
3- تفريغ بودجة ساالنه

اين دستورالعمل هريك از مراحل را به اين شرح تعريف نموده است:
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37- صورتحساب های ماهانه
1-37- در اجرای مادة 79 ق – ش��هرداری صورتحس��اب های درآمد و هزينة ماهانه هر شهرداری بايد طوری تنظيم و توسط 

حسابرسی داخلی رسيدگی شده باشد كه بتوان آن را تا پانزدهم ماه بعد همراه گزارش حسابرسی داخلی به شورا تسليم نمود.
2-37- شورای شهر گزارش های مالی ماهانه را رسيدگی و در صورتی كه نظرات و مالحظاتی نسبت به آن داشته باشد، برای 

اجرا به شهرداری ابالغ خواهد نمود.

38- عملكرد شش ماهه
1-38- در اجرای مادة 71 ق شهرداری گزارش عملكرد شش ماهة اول سال بايد طوری تهيه و توسط حسابرس داخلی رسيدگی 

شده باشد كه بتوان آن را تا پانزدهم مهرماه برای تصويب شورا تسليم نمود و پس از تصويب شورا ترتيب انتشار آن را داد.
2-38- ش��ورا گزارش عملكرد ش��ش ماهه را بر اساس گزارش های مالی ماهانه كه هرماه تس��ليم گرديده است و با مالحظة 

گزارش حسابرس داخلی، مورد رسيدگی و تصويب قرار خواهد داد.
3-38- گزارش عملكرد ش��ش ماهة دوم هر سال با موافقت ش��ورای شهر ممكن است همراه با احتساب ساالنة تفريغ بودجة 

شهرداری مورد رسيدگی و تصويب قرار گيرد.

39- تفريغ بودجة ساالنه
1-39- تفريغ بودجة ساالنة شهرداری بايد طوری تهيه و توسط حسابرس داخلی و حسابرسان تعيين شده از طرف شورای شهر 
رس��يدگی ش��ود كه بتوان آن را در اجرای مادة 79 قانون شهرداری تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد برای رسيدگی و تصويب شورای 

شهر تسليم نمود.
2-39- ش��ورای ش��هر گزارش های حسابرسان داخلی و حسابرسان تعيين شده از طرف خود شورا را بررسی و در صورت تمايل 

پاره ای از مواد را راسًا رسيدگی خواهد كرد و نسبت به تصويب تفريغ بودجه اقدام خواهد نمود.
به موجب مادة 67 قانون شهرداری ها، شهرداری موظف است تفريغ بودجة هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به شورای 

شهر تسليم كند و شورا نيز بايد تا آخر خردادماه آن را رسيدگی و تصويب نمايد. 
از مفاد مادة فوق چنين مس��تفاد می گردد كه حس��ابرس مس��تقل و منتخب شورای ش��هر در فاصلة بين تسليم تفريغ بودجه و 

تصويب آن، يعنی در خردادماه هر سال، بايد تفريغ بودجة سال قبل را رسيدگی و جهت اقدام بعدی به شورا تسليم نمايد. 
تفريغ بودجه كه همان صورتحس��اب های مالی اساس��ی شهرداری، شامل »صورت درآمد و هزينه«، »صورت مازاد«، »صورت 
ترازامه« و »صورت مقايس��ة درآمد و هزينه های بودجه ش��ده با درآمد و هزينه های قطعی شده« به صورت مقايسه ای با سال قبل و 
همراه با يادداش��ت های پيوست صورتحساب های اساسی خواهد بود، در جلس��ه ای با حضور رئيس حسابداری شهرداری در معيت 

شهردار و حسابرس منتخب شورا و اعضای شورای شهر مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در اين جلس��ه ابتدا حس��ابرس منتخب ش��ورای ش��هر گزارش حسابرس��ی خود را به تفكيك هر »بند« قرائت نموده و رئيس 
حسابداری شهرداری در پاسخ به آن، گزارش از قبل تهيه شدة خود را به عنوان پاسخگويی در همان رابطه قرائت می كند. اعضای 
شورای شهر در هر مورد پس از بحث و تبادل نظر، تصميم نهايی خود را اتخاذ مي كنند و منشی شورا نيز مراتب را در صورتجلسة 

مربوطه درج خواهد كرد. بدين ترتيب، تفريغ بودجة شهرداری به تصويب شورا خواهد رسيد.
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در اجرای تبصرة ذيل مادة 67، شهرداری مكلف است نسخه ای از تفريغ بودجه را حداكثر تا پانزده روز پس از تصويب، به وسيلة 
فرمانداري به وزارت كشور ارسال دارد.

رسيدگی به تخلفات مالی و حسابداری
تصوي��ب تفري��غ بودجه مانع از آن نمی گردد كه متخلفان از قان��ون و مقررات و اجرای بودجه تحت تعقيب و پيگرد قانونی قرار 
نگيرند. فصل هشتم از دستورالعمل حسابرسی وزارت كشور كه در اجرای تبصرة ذيل مادة 44 آيين نامة  مالی شهرداری ها تدوين و 

جهت اجرا به كلية شهرداری ها ابالغ شده است، در اين زمينه چنين مقرر می دارد:
بند 40: در صورتی كه ضمن رس��يدگی حسابرسان، اعم از حسابرس��ان داخلی يا حسابرسان تعيين شده از سوي شورای شهر، 
تخلفی مشاهده گردد، هرگاه تخلف جزايی باشد، به دادگاه عمومی و در صورتی كه اداری باشد، به دادگاه های اداری جهت رسيدگی 

و تعقيب متخلف ارجاع خواهد شد.
بند 41: حس��ابرس داخلی موارد تخلف را به ش��هردار و حسابرسان تعيين شده از طرف شورا موارد را به شورا و استاندار گزارش 

خواهند كرد تا دربارة اعالم تخلف به دادگاه تصميم مقتضی گرفته شده و متخلفان تحت تعقيب قرار گيرند.
بند 42: واحد حسابرسی شهرداری ها در وزارت كشور بايد مراقبت به عمل آورد كه مورد تخلف از طريق ادارات ذيصالح دقيقًا 

تعقيب و رسيدگی شود.

انواع حسابرسی و كاربرد آن در شهرداری ها
حسابرس��ی ش��امل فنون و روش هايی است كه مديريت و افراد مؤسس��ه را نسبت به حصول هدف ها و مطابقت اسناد، مدارك 
و دفاتر حس��ابداری با واقعيت و ضوابط قانونی و اصول مدون حس��ابداری و حسابرسی مطمئن می سازد. حسابرسی خود دارای دو 

بخش است: 
اول حسابرسی داخلی كه كار مميزی قبلی حساب ها و سند رسمی را انجام می دهد؛ 

دوم حسابرس��ی خارجی يا حسابرس��ی بعدی كه در پايان دورة مالی و توسط حسابرسان خبره و مطمئن خارج از سازمان انجام 
می شود.

در تحولی ديگر، هريك از بخش های فوق خود به رشتة تخصصي ديگری طبقه بندی می گردد. تحوالت به وجودآمده در رفتار 
و فعاليت های اقتصادی و اجتماعی دولت ها و مؤسسات خصوصی باعث تحول در علوم و فنون حسابداری و حسابرسی نيز گرديده 
است؛ به طوری كه در كنار هريك از تخصص های حسابداری، تخصص ديگری تحت عنوان »انواع حسابرسی« وجود دارد كه بر 

اساس همان حسابرسی كلی تعريف و به آن عمل می شود. 
حسابرس��ی داخلی و حسابرس��ی خارجی را می توان در قالب هريك از انواع حسابرس��ی های متداول به شرح زير طبقه بندی و 

تعريف نمود:

حسابرسی اختياری و حسابرسی قانونی
چنانچه حسابرس��ی بنا به درخواس��ت صاحب كار به عمل آيد، آن را »حسابرس��ی اختياری« می نامند. در اين گونه حسابرسی، 
رابطة بين حسابرس و كسی كه او را مأمور حسابرسی كرده است، تابع موضوع قرارداد طرفين است كه حدود وظايف و مسؤوليت 
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حسابرسی را مشخص می سازد. چنانچه حسابرسی به موجب قانون الزامی باشد و مقررات مخصوصی نسبت به آن وضع گردد، آن را 
»حسابرسی قانونی« نامند. حسابرسی اختياری و حسابرسی قانونی در شهرداری ها در هر دو مورد كاربرد داشته و اعمال می شود.

به موجب بند الف از مادة 44 آيين نامة مالی ش��هرداری ها، مصوب 1346/4/12، حسابرس��ی به وس��يلة شهرداری )حسابرسی 
داخلی( قبل و بعد از خروج توسط كاركنان ثابت شهرداری كه اطالعات كافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند، انجام خواهد 

شد. 
در مورد »حسابرسی داخلی« و دستورالعمل وزارت كشور كه در اجرای تبصرة ذيل مادة فوق تهيه و تدوين و جهت اجرا به كلية 

شهرداری ها ابالغ شده است، در بخش های بعدی اين مجموعه به تفصيل بحث خواهيم كرد.
همچنين به موجب بند ب مادة 44، حسابرس��ی به وس��يلة حسابرسان وزارت كشور انجام مي شود و در صورت نبود حسابرس، 
شورای شهر می تواند از وجود حسابرسان قسم خورده )حسابرس خارجی( يا كارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمايد كه در اين 

صورت شورای شهر و شهرداری مكلفند نتيجة گزارش حسابرسان مذكور را به وزارت كشور ارسال دارند.
اين وظايف قانونی به حسابرس اجازه نمی دهد به اموری كه در حدود وظايف قانونی او نيست مداخله كند يا به عمل خود جنبة 
مخالف��ت با مدي��ران بدهد، ولی چنانچه در حين انجام وظايف قانونی با ايرادات اساس��ی مواجه گردد، به هيچ وجه نبايد تحت نفوذ 

مديران يا ساير كاركنان شهرداری قرار گرفته و در انجام وظايف قانونی خود تعلل نمايد.
قانون يا دس��تورالعمل های وزارت كش��ور، در اغلب موارد وظايف حسابرس داخلی و يا خارجی را مشخص می كند. در اين گونه 
موارد »حسابرس« يا »مديران شهرداری« و يا شورای شهر حق ندارند از آن وظايف چيزی بكاهند؛ ولی مانعی ندارد كه عالوه بر 

حداقل وظايف و اختيارات قانونی، وظايف و اختيارات اضافی به او بدهند.
منظور از »حسابرسی قانونی«، اغلب يك »رسيدگی كامل« به تمام عمليات و حساب های شهرداری است.

حسابرسی كامل و حسابرسی محدود
حسابرس در برنامة حسابرسی خود تا آنجايی پيش خواهد رفت كه بتواند نسبت به صحت و سقم موضوع مورد رسيدگی خود 
اطمينان كامل حاصل نمايد. بنابراين، حسابرس نمی تواند در گزارش خود از عبارت »نسبتاً مطلوب است«، »نسبتاً مشروط است« 
و يا »نسبتاً مردود است« استفاده كند. حسابرسی كامل را نمي توان به طور جامع و مانع تعريف نمود، زيرا هر رسيدگی برای منظور 
خود بايد كامل باشد؛ به طوری كه حسابرس بتواند نسبت به صحت و سقم موضوع مورد رسيدگی اطمينان كامل حاصل نموده و 

دربارة  آن گزارش دهد. 
از طرفی نمی توان گفت حسابرس��ی كامل يعنی رس��يدگی تفصيلی به تمام جزئيات موضوع مورد رس��يدگی، زيرا در مؤسسات 
بزرگ حجم فعاليت ها به قدری زياد اس��ت كه رس��يدگی به يكايك آنها مقدور نبوده و از حوصله و فرصت حسابرس خارج است و 

نياز به صرف وقت و هزينة بسياري دارد.
يكی از اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداری دولتی، »اصل حساب های مستقل برای وجوه دولتی و گروه حساب ها« است. 
»حساب های مستقل برای وجوه عمومی«، »حساب های مستقل برای وجوه سرمايه ای« و »حساب های مستقل برای وجوه امانی 

و سپرده ها«
- چنانچه موضوع حسابرس��ی فقط مربوط به رس��يدگی به حس��اب های مس��تقل برای وجوه امانی و يا موضوعات ديگر باشد، 
حسابرسی را می توان يك حسابرسی محدود تلقی نمود و چنانچه موضوع حسابرسی كل حساب های مستقل را شامل گردد، يك 
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حسابرسی كامل است. بنابراين، حسابرسی كامل را می توان به شكل زير تعريف نمود:
»حسابرس��ی كامل آن اس��ت كه حسابرس در عمليات رسيدگی خود مقيد به حدودی نباشد و تا آنجا كه الزم می داند می تواند 

دايرة عمليات حسابرسی خود را توسعه دهد.«
و بر اساس تعريف فوق، حسابرسی محدود را می توان چنين تعبير نمود:

»حسابرسی محدود آن است كه حسابرس برای رسيدگی به موضوع معينی مأمور شده و يا آنكه اختيارات و عمليات حسابرسی 
او به نحوی از انحا محدود باشد.«

حسابرسی تدريجی، ميانه و حسابرسی نهايی
حسابرس��ی تدريجی به نوعی از حسابرس��ی اطالق می گردد كه در آن حس��ابرس به تدريج و به طور مستمر فعاليت های مالی 
يك مؤسسه را تا آنجايی كه در يك دورة زمانی معين ثبت و ضبط شده است، همراه با اسناد و مدارك و شواهد موجود حسابرسی 
نموده و عالمتگذاری می كند. در نوبت های بعدی نيز موضوع به همين شكل پيگيری و حسابرسی خواهد شد. حسابرسی تدريجی 
را نبايد با حسابرس��ی ميانه يكی دانس��ت. در حسابرس��ی ميانه، كلية فعاليت های مالی در يك دورة زمانی معين )يكماهه، سه ماهه 
يا ش��ش ماهه( همراه با اسناد و مدارك و ش��واهد موجود رسيدگی شده و صورتحساب های مالی، شامل صورت »درآمد و هزينه«، 
صورت »مازاد«، صورت »ترازنامه« و صورت »مقايس��ة درآمد و هزينه های بودجه ش��ده با درآمد و هزينه های قطعی ش��ده« برای 
اش��خاص ذينفع، اعم از درون سازمانی )شامل ش��هردار و مديران شهرداری( و برون سازماني )مانند وزارت كشور و اعضاي شورای 

شهر و شهروندان( حسابرسی و گزارش و منتشر می گردد.
به موجب مادة 79 قانون ش��هرداری  ها، صورتحس��اب های درآمد و هزينة ماهانة هر ش��هرداری بايد طوری تنظيم و توس��ط 
حسابرسی داخلی رسيدگی شود كه بتوان آن را تا پانزدهم ماه بعد همراه گزارش حسابرس داخلی به شورای شهر تسليم نمود و نيز 
در اجرای مادة 71 قانون شهرداری، گزارش عملكرد شش ماهة اول سال بايد طوری تهيه و توسط حسابرس داخلی رسيدگی شده 

باشد كه بتوان تا پانزدهم مهرماه برای تصويب به شورا تسليم نمود و پس از تصويب شورای شهر ترتيب انتشار آن را داد.
به طوری كه مالحظه می ش��ود، منظور كلی از حسابرس��ی ميانه فقط كنترل فعاليت های ش��هرداری و روشن شدن وضع مالی 
ش��هرداری در تاريخ مورد نظر و مقدار درآمدهايی اس��ت كه ش��هرداری در يك مقطع زمانی تحصيل نموده اس��ت. از روی اين 
صورتحساب های تهيه شده مديران شهرداری می توانند درآمد تقريبی سال بودجه را حساب نموده و پيشنهاد متمم بودجه نمايند و 
چنانچه درآمد حاصله در آن مدت در مقايسه با سال قبل رضايتبخش نباشد، كوشش بيشتری برای بقيه سال بنمايند تا بتوانند در 

شورای شهر كارايی خود را به ثبوت برسانند.
در »حسابرسی نهايی« حسابرس فقط در آخر سال يا دورة مالی حساب ها را رسيدگی مي كند و اين عمل يك بار انجام می گيرد. 
بنابراين، تفاوت عمده بين حسابرسی تدريجی و ميانه با حسابرسی نهايی اين است كه در نوع اول دارايی ها و بدهی های شهرداری 
كاماًل اثبات نش��ده و تجديد ارزيابی صورت نمی گيرد، بلكه حس��ابرس منتظر می ماند تا تراز آخر سال تهيه شود و بعد اقالم آنها را 

دقيقًا رسيدگی و اثبات می كند. 
حسابرس��ی ميانه و تدريجی را معمواًل حس��ابرس داخلی ش��هرداری انجام می دهد؛ در حالی كه بر اس��اس اصل »اس��تقالل 

حسابرس«، حسابرسی نهايی بايد به وسيلة حسابرسان خارجی انجام شود.
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حسابرسی مالی و حسابرسی آماری
يكی ديگر از انواع حسابرس��ی، »حسابرسی مالی و حسابرس��ی آماری« است. در حسابرسی مالی، حسابرس صورتحساب های 
مالی شهرداری را در پايان دوره تأييد كرده و به طور كامل رسيدگی و نظر حرفه ای خود را اعالم می كند؛ ولي در حسابرسی آماری، 
حسابرس فقط آمار و اطالعات مربوطه را از دفاتر استخراج و با سال و يا سال های قبل مقايسه نموده و نمودار آماری آن را ترسيم 

می كند.

حسابرسی داخلی در شهرداری ها و حسابرسی مستقل )خارجی(
وزارت كش��ور در اجرای تبصرة ذيل مادة 44 آيين نامة مالی ش��هرداری ها، مصوب 12 تيرماه 1346، »دس��تورالعمل حسابرسی 
شهرداری ها« را مشتمل بر هشت فصل و 42 بند تصويب و جهت اجرا به كلية شهرداری های كشور ابالغ نموده است. در بند 1-6 

و 5-1 از فصل اول اين دستورالعمل »حسابرس داخلی« و »حسابرس خارجی« به شرح زير تعريف شده است:

الف – تعريف حسابرس داخلی
حسابرس داخلی يكی از كاركنان شهرداری است كه وظايفی مشابه با وظايف حسابرس مستقل دارد، ولی گزارش او همراه با 

نظرات مشورتی و تجزيه و تحليل و ارزيابی عمليات مالی و فعاليت های شهرداری به شهردار تسليم می شود.
در تعريف فوق به چند نكتة مهم اشاره شده است. اول اينكه »حسابرس داخلی« در مقام مشاور شهردار وظايفی مشابه با وظايف 
حسابرس مستقل دارد و ديگر تعريف ضمنی از حسابرسی داخلی و اصول مرتبط با آن است كه با تأكيد بر ارزيابی عمليات مالی و 

فعاليت های شهرداری در ادامه به آن خواهيم پرداخت. 
در كتب و نشريات ديگر، »حسابرس داخلی« به شرح زير تعريف شده است:

»حسابرس داخلی فردی است كه وظيفة اجرای عمليات حسابرسی داخلی، يعنی ارزيابی كارايی كنترل های داخلی، دستورالعمل ها، 
فعاليت ها، قابليت  اعتماد اس��ناد و مدارك و اطالعات حس��ابداری تحت حسابرسی خود را بر عهده دارد و جزء كاركنان واحد مزبور 

نيز به شمار می آيد. 
حسابرس داخلی به منظور ايفای هر چه بهتر مسؤوليت های خود بايد در رشتة حسابداری و حسابرسی يا ساير رشته های مشابه، 
از تحصيالت الزم و تبحر كافی برخوردار باش��د. او بايد در رس��يدگی هايی كه انجام مي  دهد، همواره اس��تقالل و بی طرفی خود را 

حفظ كند.«
در تعريف فوق، وظايف حس��ابرس داخلی، اس��تقالل و بی طرفی و بی نظری و نيز ميزان دانش حرفه ای او به خوبی بيان ش��ده 

است:
از آنجايی كه حسابرسان داخلی و مستقل هر دو در زمينة مسائل مالی به انجام عمليات مشابهی می  پردازند، به منظور جلوگيری 

از دوباره كاری و اتالف وقت  بايد هماهنگی های الزم را معمول دارند.
حسابرسی داخلی از لحاظ قانون الزامی بوده و بند الف از مادة 44 آيين نامة مالی شهرداری ها در مورد حسابرسی داخلی چنين 
مقرر می دارد: حسابرسی به وسيلة شهرداری، قبل و بعد از خرج به وسيلة كاركنان ثابت شهرداری كه اطالعات كافی در امور مالی 

و حسابداری داشته باشند، انجام خواهد شد.
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ب – تعريف حسابرسی مستقل يا حسابرسی خارجی
دستورالعمل حسابرسی وزارت كشور »حسابرسی داخلی« و »حسابرسی مستقل« يا »حسابرسی خارجی« را به شرح زير تعريف 

می نمايد:
حسابرسی مستقل يا حسابرسی خارجی، عبارت از رسيدگی هايی است كه با موافقت شورای شهر به عهدة حسابداران متخصص 
يا مؤسسات حسابرسی در خارج از كادر شهرداری گذاشته شده و نتيجه رسيدگی آنها به شورای شهر و ساير مقامات ذيربط خارج 

از شهرداری تسليم می گردد.

حسابرسی قبل از پرداخت
دس��تورالعمل وزارت كشور »حسابرسی قبل از پرداخت« را به اس��تناد مادة 44 آيين نامة  مالی شهرداری، متفاوت از حسابرسی 

داخلی و حسابرسی خارجی می داند و آن را به شرح زير تعريف نموده است:
- حسابرسی يا مميزی قبل از پرداخت، يك عمل حسابرسی است كه در حين عمليات مالی و قبل از انجام فعاليت های مالی 
)پرداخت ها و دريافت ها( و ثبت آنها در دفاتر انجام می گيرد تا چنانچه محتويات يا ضمايم سند و مدارك يا انجام معامالت مطابق 

مقررات نباشد، قبل از وقوع اشتباه از آن جلوگيری شود.

دستورالعمل رسيدگی يا حسابرسی قبل از پرداخت در شهرداری ها )پيش حسابرسی(
در رابطه با بند الف مادة 44 آيين نامة مالی شهرداری ها در رابطه با »رسيدگی قبل از پرداخت«، دستورالعمل حسابرسی وزارت 

كشور چنين مقرر می دارد:
1- پرداخت های شهرداری بايد به موجب اسناد مثبت انجام و قبل از پرداخت، اسناد مورد رسيدگی قرار گيرد.

2- مأمور رس��يدگی زير نظر حس��ابداری يا امور مالی شهرداری بوده و مكلف است قبل از صدور حواله اسناد هزينه را از لحاظ 
وجود اعتبار و رعايت مقررات شهرداری گواهی و امضا نمايد.

3- مأمور رسيدگی مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت اسناد ارائه شده را رسيدگی و امضا كند.
4- در صورتی كه در تنظيم سند اشتباهي رخ داده باشد يا نقصی در مدارك پيوست آن مشاهده گردد، مأمور رسيدگی مكلف 

است مراتب را كتباً با ذكر نقايص برای رفع نقص با عين اسناد، به واحد سازمانی مسؤول صدور اسناد اعاده دهد.
5- هنگام رسيدگی به اسناد پرداخت حقوق و دستمزد بايد به موارد زير توجه شود:

1-5- نام و نرخ دستمزد يا حقوق كاركنان با احكام صادره يا قرارداد كار تطبيق داشته باشد.
2-5- گزارش زمانی كاركرد منعكس در كارت های ساعت )يا دفتر حضور غياب( با گزارش مسؤوالن واحدها مقايسه و صحت 

آن تأييد گردد.
3-5- كسور از حقوق و دستمزد بر اساس مقررات شهرداری و قوانين كار و مالياتی باشد.

4-5- ارقام مندرج در ليست حقوق و دستمزدها بررسی و كنترل شود.
5-5- پرداخت های بابت حقوق يا دستمزدهای واريزنشدة قبلی بررسی گردد.

6-5- به نوسانات غيرعادی حقوق و دستمزد و حق كميسيون ها توجه و علت آن بررسی شود.
7-5- اعتبار پرداخت ها قباًل تأمين شده باشد.
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6- در رسيدگی به ساير اسناد هزينه بايد به نكات زير توجه شود:
1-6- هزينه از محل اعتبار مصوب در بودجة شهرداری باشد.

2-6- مدارك مثبته مؤيد هزينة مندرج در سند باشد.
3-6- ماليات ها و كسور قانونی از سند كسر شده باشد.

4-6- هزينه ها برابر برنامه ها و فعاليت های شهرداری باشد.
5-6- پيش پرداخت ها برابر قرارداد از هزينه كسر شده باشد.

6-6- در انجام تشريفات معامله، مقررات آيين نامه های مربوط رعايت شده باشد.
7- در رسيدگی به اسناد خريد رعايت نكات زير ضروری است:

1-7- اعتبار آن قباًل تعيين شده باشد.
2-7- درخواس��ت خريد قباًل از طرف واحد ذيربط صادر و دس��تور خريد آن از طرف شهردار يا كسی كه از طرف شهردار به او 

تفويض اختيار شده است، به امضا رسيده باشد.
3-7- مقررات آيين نامة معامالت شهرداری رعايت شده باشد.

4-7- قبض انبار يا صورتجلسة تحويل جنس يا رسيد تحويل گيرنده با توجه به مادة 11 آيين نامة معامالت شهرداری ها صادر 
و پيوست سند شده باشد.

8- هنگام رسيدگي به پرداخت اسناد پرداختی به مراتب زير توجه شود:1
1-8- تطبيق سند پرداختی با صورت اسناد پرداختی شهرداری

2-8- حصول سررسيد و كنترل مبلغ بهرة پرداختی
3-8- بررسی پروندة اسناد پرداخت شده و حصول اطمينان از عدم پرداخت مكرر

9- در مورد پرداخت پيش پرداخت ها و مبالغ علی الحساب رعايت نكات زير الزم است:
1-9- تأييد قبلی شهردار يا كسی كه از طرف شهردار به او تفويض اختيار شده است.

2-9- مقررات شهرداری يا قرارداد، اجازة چنين پرداختی را داده باشد.
3-9- تضمين كافی برای استرداد يا احتساب آن اخذ شده باشد.

وظايف حسابرس داخلی در شهرداری ها
فصل س��وم از دس��تورالعمل حسابرسی شهرداری ها به شرح وظايف حس��ابرس داخلی اختصاص دارد. در اين فصل با توجه به 

ماهيت و تعريف حسابرسی داخلی، حدود مسؤوليت هاو اختيارات به شرح زير بيان شده است:
1- حس��ابداری ش��هرداری مكلف است صورتحساب ماهانه، ش��امل صورت كلية درآمدها، هزينه ها و مدارك مثبتة آن را برابر 
نمونه ای كه در دستورالعمل حسابداری تعيين شده است، تنظيم و حداكثر تا پنجم ماه بعد برای رسيدگی به حسابرسی داخلی تسليم 

كند.
2- حس��ابرس مكلف است حساب های ماهانه را برابر برنامه ای كه قباًل تنظيم كرده است، رسيدگی و گزارش توجيهی خود را 

حداكثر تا پنج روز پس از وصول صورتحساب به شهرداری تسليم نمايد.

1 1- به اسناد پرداختي اسناد پرداختني نيز گفته مي شود.
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3- هرگاه سندی از نظر حسابرس، به علت وجود نقص، قابل گواهی نباشد، بايد واخواهی نموده برای رفع نقص به حسابداری 
عودت دهد و يك نسخه از واخواهی را برای شهردار يا امور مالی ارسال دارد.

4- واخواهی در چهار نس��خه تنظيم مي گردد كه يك نس��خه برای بايگانی نزد حسابرس مي ماند و دو نسخه برای حسابداری 
ارسال مي شود كه پس از پاسخ، يك نسخه آن نگهداری و نسخة ديگر برای حسابرس ارسال مي گردد و نسخة چهارم برای اطالع 

شهردار يا مدير امور مالی نزد آنها فرستاده می شود.
5- در صورتی كه از س��ند واخواهی ش��ده بالفاصله رفع نقص نشود، حس��ابداری مكلف است معادل رقم سند از حساب هزينة 
قطعی برگش��ت داده و به حس��اب انتظامی، به نام اسناد هزينة واخواهی شده منظور دارد تا پس از رفع نقص و گواهی حسابرس از 

حساب مربوطه برگشت و به حساب هزينة قطعی منظور گردد.
6- حدود وظايف حسابرس داخلی محدود به رسيدگی صورتحساب درآمد و هزينة شهرداری نيست و بايد برابر برنامة تنظيمی 
كه به تصويب ش��هردار رس��يده است، به كلية امور مالی و فعاليت های ش��هرداری رسيدگی كرده و نتيجه را به طور منظم گزارش 

دهد.

شخصيت قانونی حسابرسان در شهرداری ها
حسابداران و كارگزاران حسابرسی در شهرداری ها، به موجب قانون به سه دسته تقسيم می شوند:

– مميز يا مميزين شهرداری
– حسابرس داخلی شهرداری

– حسابرس خارجی يا مستقل
مميز يكی از كاركنان ش��هرداری اس��ت كه اطالعات كاملي از قانون و مقررات و دس��تورالعل های مالی دارد و زير نظر رئيس 

حسابداری يا مدير امور مالی شهرداری انجام وظيفه می كند.
حسابرس داخلی يكی از كاركنان شهرداری است كه از مسائل مالی و قانونی و مقررات و دستورالعمل های صادره آگاهي داشته 

و زير نظر شهرداری انجام وظيفه می كند و گزارش حسابرسی خود را به عنوان شهرداری ارائه می دهد.
حسابرس مستقل يا خارجی كارمند شهرداری نيست، بلكه از طرف شورای شهر مأمور رسيدگی به حساب ها و دفاتر و مدارك 

مالی و تفريغ بودجة شهرداری می باشد و گزارش خود را به شورای شهر و مقامات ذيربط قانونی تسليم می كند.
مميزين و حسابرس��ان شهرداری، اعم از حس��ابرس داخلی و خارجی )مستقل(، بايد دارای خصوصيات و شرايط فنی و اخالقی 

زير باشند:1
1- اطالعات جامعی از اصول دفترداری و حسابداری داشته باشند و بتوانند آن اصول را در موارد مختلف و شرايط متنوعی كه 

در عمل پيش می آيد، به خوبی به كار برند.
2- اطالعات عمومی كافی داش��ته و از تغييرات جديدی كه هر روز پيش می آيد، آگاه باش��ند و به خصوص در جريان قوانين و 

اصول موضوعة تازه باشند.
3- باحوصله بوده و در كار خود عقل سليم، وسعت نظر و حسن تدبير را توأم نمايند.

4- شهامت و صحت عمل داشته و هيچ گاه از اظهار نظر واقعی خويش نترسند؛ حتي اگر به ضرر آنی آنها تمام شود.

1- اقتباس از كتاب اصول حسابرسی، تأليف استاد ارجمند و پيشكسوت حسابداران ايران، مرحوم اسماعيل عرفانی، انتشارات دانشكدة حسابداری شركت ملی نفت ايران.
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جای ترديد نيست كه حسابرس بدون داشتن اطالعات جامع حسابداری و آگاهي از قانون و مقررات مالي شهرداري نمی تواند 
به طور رضايتبخش انجام وظيفه نمايد؛ زيرا در اين صورت صرف نظر از خطاهايی كه ممكن است در عمل مرتكب گردد، نخواهد 
توانست اشتباهات و تقلبات ديگران را كشف كند و نيز ناچار خواهد شد سؤاالت مبتذل و بی پايه ای بپرسد و توضيحات ساده ای از 
كارمندان مؤسس��ه بخواهد كه نه فقط باعث آبروريزی می ش��ود، بلكه اثر روحی و اخالقی عمل حسابرسی در كارمندان مؤسسه را 

زير سؤال مي برد و از ارزش حسابرسی مي كاهد.

كنترل داخلی و تعريف آن
بر اساس دستورالعمل حسابرسی وزارت كشور، كنترل داخلی، مجموعه اقدامات يا روش هايی است كه به منظور نيل به اهداف 

زير در شهرداری ها انجام می شود:
1- حفظ و مراقبت از منابع مالی و اقتصادی شهرداری در برابر اتالف و اختالف و عدم كارايی مسؤوالن

2- افزايش دقت و صحت آمار و گزارش های مالی
3- ترغيب و تشويق كاركنان و پيروی از مقررات و خط  مشی های شهرداری و تعيين ميزان اجرای آن

3- تعيين ميزان كارايی عمليات در هريك از واحدهای شهرداری
در كتب حسابرس��ی و نش��ريات مربوط به حسابداری و حسابرس��ی و صاحبنظران، تعاريف ديگري با مفاهيم مشابه ارائه شده 

است. 
تعريف فوق اشاره به »كنترل داخلی اداری« و »كنترل داخلی مالی« دارد و وسعت عمليات كنترل داخلی را عالوه بر امور مالی 

و حسابداری، شامل عمليات گوناگون غيرمالی و خارج از حدود كنترل مالی می داند.
بند 4-1 از دستورالعمل حسابرسی وزارت كشور، كنترل داخلی مالی را به شرح تعريف نموده است:

كنترل داخلی مالی
آن قسمت از كنترل داخلی كه محدود به امور مالی است، »كنترل داخلی مالی« ناميده می شود. در تعريفی ديگر، كنترل داخلی 

به شكل زير تعريف شده است:
كنترل داخلی عبارت است از تقسيم وظايف و مسؤوليت ها بين كارمندان مؤسسه؛ به طوری كه انجام هر عمل و ثبت هر معامله 

توسط دو يا چند نفر انجام شود و كار هريك به منزلة كنترل كار ديگری باشد.
در تعريف فوق، جنبه های كنترل داخلی مالی قوی تر اس��ت و نگاه حس��ابرس مستقل نيز همواره به سمت كنترل داخلی مالی 

می باشد. 
حسابرس��ان مس��تقل معمواًل در اموری مانند آموزش كاركنان، ميزان كيفيت و يا كميت طرح ها و پروژه های عمرانی دخالت 
نمی كنند؛ در صورتی  كه حسابرسی داخلی به يك حسابرسی جامع، يعنی اجرای يك برنامة حسابرسی اعم از اداری و مالی كه از 

وظايف و اهداف آن می باشد، توجه دارد. 
مديران عنايت وافری به سيستم های كنترل داخلی جامع دارند؛ زيرا وسيله ای است برای حصول اطمينان از انجام مسؤوليت ها 

و وظايف اداری و مالی.
اهميت كنترل داخلی، به خصوص در كالنش��هرها كه وس��عت عمليات آنها ممكن است كنترل ش��هر و شهرداری را به وسيله 

شهرداران مشكل سازد، بيشتر محسوس است. 
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ايجاد يك سيستم كنترل داخلی در شهرداری ها، با طرح و نمودار سازمانی و طبقه بندی مشاغل و نيز شرح وظايف كاركنان در 
صورتي امكان پذير است كه از طرف شهرداری پيشنهاد و به وسيلة وزارت كشور و شورای شهر تصويب و تأييد گردد. 

ارزيابی روش كنترل داخلی از وظايف حسابرس مستقل است. در شهرداری ها و مؤسسات دولتی، بخش عمدة كنترل های داخلی 
را قانون و مقررات و دستورالعمل ها تعيين می كند و در مورد آنها بايد قانون وضع گردد.

يك نمونه از كنترل داخلی اداری يا مالی، قانون يا دستورالعمل هايی است كه در مورد مناقصه يا مزايده و يا شركت در مناقصه 
وضع مي شود و شهرداری ها ملزم به اجرای آن می باشند. حسابرسان مستقل در مورد بررسی كنترل داخلی شهرداری ها بايد »اصل 

تقدم قانون بر اصول« را مورد توجه قرار دهند. 
به طور كلی، وظيفة حسابرس مستقل، بررسی كنترل هايی است كه اثر مستقيم روی گزارش های مالی دارد و كنترل هايی كه 
صرفًا جنبة اداری دارد، از حوزة عمليات وی خارج است؛ اما ارزيابی كنترل های داخلی )اعم از مالی و اداری( از وظايف حسابرسان 

داخلی می باشد. كنترل داخلی در شهرداری ها را  بايد در قانون و مقررات مالی و دستورالعمل های وزارت كشور جست وجو نمود.

كنترل داخلی در مورد مناطق و نواحی شهرداری ها
در ش��هرداری  های بزرگ كه دارای مناطق و نواحی می باش��ند، سيستم حسابداری مناطق ممكن است به صورت متمركز و يا 
غيرمتمركز طراحی ش��ود. در آن صورت، هر منطقه مس��ؤولی خواهد داشت كه آن را شهردار منطقه می نامند. به دليل اينكه امكان 
نظارت مس��تقيم بر عمليات ش��هردار منطقه وجود ندارد، كنترل داخلی ش��ديد و دقيق در اين زمينه بس��يار ضروري است. يكی از 
ش��يوه هاي اين كنترل، وجود حساب های بانكی غيرقابل برداشت يا حس��اب يكطرفة بانك می باشد. بدين معنی كه كلية وجوهی 
كه ش��هرداری مناطق وصول می كنند، بايد عينًا در پايان روز به حس��اب مزبور سپرده شود و شهرداران مناطق اجازة صدور چك و 

برداشت از آن حساب را نداشته باشند. 
ب��ه موج��ب مادة 37 آيين نامة مالی ش��هرداری ها اين كنترل داخلی بايد در مورد مناطق صورت گي��رد. اين ماده مقرر می دارد: 
»استفاده از وجوه حاصل از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان، حتی به طور علی الحساب و يا 

برای هزينه های ضروری و فوری، ممنوع است.«
در اين رابطه به ش��عب بانك در مناطق نيز دس��تور داده می شود تا به مجرد اينكه ماندة حساب جاری غيرقابل برداشت منطقه 
به مبلغی )مثاًل 100/000 ريال( رس��يد، مبلغ مزبور را به س��ازمان مركزی ش��هرداری منتقل كنند )خزانة شهرداری حساب جاری 
تمركز درآمدها( تا بدين  وسيله وجوه دريافتی مناطق بابت درآمد در حساب تمركز درآمدهای شهرداری منتقل گردد و بدين ترتيب 
شهرداری حداكثر استفاده را از امكانات مالی خود به عمل آورد. ضمناً بايد توجه داشت كه مناطق به مقداری وجه نقد برای پرداخت 
هزينه ه��ای جزئی و روزانة خود نياز دارند. برای اين منظور نيز ش��هرداری مركز بايد به عن��وان تنخواه گردان مبالغی در اختيار هر 

منطقه بگذارد.
بهتر است مبلغ مزبور در حساب ديگری با امضاي مشترك شهردار و حسابدار منطقه، واريز گردد و نيز حتی المقدور كلية هزينه ها 
به وسيله چك پرداخت شود. به اين ترتيب، جمع اسناد هزينة موجود در مناطق و موجودی حساب بانك »هزينه های جاری« هميشه 
بايد با مبلغ تنخواه گردان مساوی باشد. در اين روش، هر چند وقت يكبار اسناد هزينه جهت حسابداری شهرداری مركز ارسال و پس 
از رسيدگی و تأييد هزينه ها چكی به مبلغ كل اسناد مذكور صادر و جهت واريز به حساب جاری منطقه فرستاده می شود در نتيجه 
عمليات دريافت و پرداخت كاماًل از يكديگر تفكيك ش��ده و كلية دريافت  ها از طريق حس��اب يكطرفه )غيرقابل برداشت( و بدون 
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دخالت ش��هرداری منطقه به ادارة مركزی ارس��ال و تمام پرداخت ها نيز از طريق حساب تنخواه گردانی كه تحت كنترل حسابداری 
سازمان مركزی است، انجام می شود. يكی ديگر از عوامل كنترل داخلی در مناطق، گزارش های روزانه ای است كه شهردار منطقه 
بايد از كلية عمليات خود تهيه كند و برای دفتر سازمان مركزی ارسال دارد. كنترل داخلی ديگر، به نوع سيستم حسابداری مناطق 
بستگی دارد؛ زيرا اگر مناطق دارای سيتسم حسابداری غيرمتمركز يا مستقل باشند، احتياج به كنترل شديدتری خواهد بود. معمواًل 
در مناطق ش��هرداری ها از سيس��تم حسابداری مس��تقل يا غيرمتمركز استفاده می ش��ود و نواحی تحت پوشش مناطق را از طريق 

حسابداری غيرمتمركز كه شرح آن در باال آمد، پشتيبانی می كنند.

انتخاب حسابرس داخلی در شهرداری ها
در شهرداری هايی كه جمعيت شهری كمتر از يكصد هزار نفر می باشد، تعيين حسابرس داخلی الزامی است.

حسابرس داخلی با تصويب شورای شهر و تأييد شورای استخدامی شهرداری ها انتخاب می گردد.
در شهرداری هايی كه جمعيت آنها بيش از يكصد هزار نفر باشد، حسابرس داخلی به صورت يك واحد سازمانی، مركب از تعداد 

كافی كارمند تشكيل می گردد.1

انتخاب مدير مالی يا رئيس حسابداری شهرداری
نظ��ر ب��ه اينكه طبق مادة 79 اصالحی قانون ش��هرداری ها و مادة 26 آيين نامة مالی ش��هرداری ها، مدي��ر امور مالی يا رئيس 
حس��ابداری )بر اس��اس تشكيالت ش��هرداری مربوط( در معيت ش��هردار )خزانه دار(، ذيحساب و مسؤول حس��ن گردش كار مالی 

شهرداری می باشد، شهردار مجاز نخواهد بود نامبرده را بدون جلب نظر و موافقت شورا منصوب كند يا تغيير دهد.2

تقلبات و انواع آن3
تقلب انواع مختلفي دارد. يك نوع آن عبارت است از خالف نشان دادن واقع عمل با علم به غلط بودن يا بدون اعتقاد به صحت 

آن به قصد اينكه طرف طبق آن عمل كند. )تحريف به قصد تدليس(.
نوع دوم عبارت است از اختالس و آن سوءاستفاده از وجوه يا دارايی های ديگر متعلق به غير برای منظورهای شخصی است. 

تصرف در وجوه يا اموال غير، ممكن است ابتدا بر اساس قانون به عمل آمده ولی بعداً مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد )مثاًل 
در مورد صندوقداری كه اَمانتدرا وجوه ديگری است(. برعكس، ممكن است تصرف مطلقاً غيرقانونی باشد )مثل دزدی های معمولی(. 

نوع سوم عبارت است از استعمال وجوه امانتی در موردی غير از آنچه اجازه داده شده است. 

سازمان  مالی شهرداری و كنترل های داخلی
فصل دوم از دستورالعمل حسابداری شهرداری ها كه در اجرای مادة 43 آيين نامة مالی شهرداری ها، مصوب 12 تيرماه 1346، 
به تصويب وزارت كشور رسيده و جهت اجرا به كلية شهرداری های كشور ابالغ شده است، در مورد سازمان مالی شهرداری چنين 

1- مبناء جمعيت و تقسيم بندی شهرداری ها بر اين مبنا خالف مادة 54 قانون شهرداری ها، مصوب 1334، می باشد. به استناد مادة مذكور، سازمان ادرای شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم 
كار شهرداری از طرف شهرداری با اطالع شورای شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

2- مستخرجه از بند 2 فصل اول دستورالعمل حسابرسی شهرداری ها، مصوب وزارت كشور
2- اصول حسابرسی تأليف اسماعيل عرفانی، انتشارات دانشكدة حسابداری شركت ملی نفت ايران
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مقرر می دارد: سازمان مالی شهرداری از لحاظ »كنترل داخلی« با توجه به تفكيك داخلی وظايف از عوامل يا واحدهای زير تشكيل 
می شود:

مدير امور مالی
1- مدير امور مالی كه طبق مادة 79 قانون ش��هرداری در معيت ش��هردار ذيحساب شهرداری می باشد، بر كلية واحدها و شعبه 

مالی رياست و نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا تغيير او بدون موافقت شورای شهر نخواهد بود.
2- در شهرداری های كوچك و متوسط ممكن است به ذيحساب مذكور كه كلية كارهای مالی را رأساً و يا به كمك تعدادی از 

كارمندان انجام می دهد، حسابدار اطالق شود.
3- وظايف مس��ؤول امور مالی كه در معيت ش��هردار )خزانه دار( ذيحساب می باشد، به طور معمول در شهرداری های متوسط و 

بزرگ به قرار زير است:
1-3- تهية برنامة عمليات مالی و هماهنگ ساختن عمليات مذكور

2-3- تهية گزارش های مالی و ترازنامه و تفريغ بودجة ساالنه و بررسی و تأييد آنها
3-3- بررسی و كنترل كيفيت اجرای بودجه

4-3- راهنمايی كاركنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعمل های مربوطه
5-3- شركت در جلسات مناقصه و مزايده و هيأت عالی معامالت و انجام ساير تكاليفی كه طبق آيين نامة معامالت شهرداری 

به عهدة مدير امور مالی است.
6-3- بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازين حقوق مالی

7-3- امضاء چك ها و اسناد پرداخت به عنوان يكی از امضاكنندگان مجاز، طبق مادة 79 قانون شهرداری
8-3- اعمال مكاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوطه

9-3- اعمال اختياراتی كه در عقد قراردادها و ايجاد تعهد يا تش��خيص يا صدور حواله از طرف ش��هردار به عهده او گذاش��ته 
می شود

10-3- تماس با سازمان ها و اشخاص خارج از شهرداری و پيمانكاران و مذاكره با آنها در امور مالی و معامالت شهرداری
4- در ش��هرداری های بزرگ ممكن اس��ت به تناسب حجم كارهای مالی، در دفتر مدير امور مالی به تعداد مورد نياز حسابدار و 

كارمند به كمك گرفته شوند.

واحد بودجه و اعتبارات
وظايف مس��ؤول بودجه و اعتبارات ش��هرداری يا واحد سازمانی مربوطه كه عهده دار اين وظيفه می باشد، به ترتيبی است كه در 

دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است.

2- وظايف مسؤول تنظيم بودجة شهرداری
1-2- در اجرای مادة 26 آيين نامة شهرداری ها مسؤوليت تنظيم بودجه به عهدة شهردار و مسؤول امور مالی )مدير امور مالی 
يا رئيس حس��ابداری بسته به وضع تشكيالت ش��هرداری( است و واگذاری اين وظيفه از طرف شهردار به هريك از مأموران ديگر 
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شهرداری، رفع مسؤوليت از شهردار و مسئول امور مالی نخواهد كرد.
2-2- در صورتی كه مس��ؤول مخصوصی غير از مس��ؤول امور مالی برای تنظيم بودجه تعيين شده باشد، نامبرده مكلف است 
پس از جمع آوری فرم های بودجة پيشنهادی از طرف واحدهای سازمانی تابعة شهرداری، آنها را تلفيق و هماهنگ و بودجة متعادل 
شهرداری را تنظيم نمايد و حداكثر تا پانزدهم آذر برای رسيدگی در اختيار شهردار و مدير امور مالی شهرداری قرار دهد و با آنها در 

بررسی و جرح و تعديل و تكميل بودجه همكاری كند.
3-2- در صورت��ی كه مس��ؤول بودجه نتواند تعادل بودجه را از لحاظ درآم��د و هزينه برقرار كند، بودجة غيرمتعادل را همراه با 

اظهار نظر خود دربارة چگونگی تأمين تعادل، تسليم شهردار و مسؤول امور مالی خواهد نمود.
4-2- در شهرداری های كوچك و متوسط، وظايف مقدماتی مربوط به تنظيم بودجه بر عهدة مسؤول امور مالی خواهد بود كه 
در امر ذيحسابی شهرداری با شهردار )خزانه دار( مسؤوليت مشترك دارد. اما با توجه به مادة 26 آيين نامة مالی، شهردار )خزانه دار( 
مس��ؤوليت اصلی را خواهد داش��ت و بايد مراقبت كند كه بودجه بموقع و به نحو صحيح تنظيم و برای طرح در ش��ورای شهر آماده 

شود.

واحد درآمد
وظايف اين واحد به قرار زير است:

1- تهيه و جمع آوری اطالعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری
2-تهية پيشنهاد برای برقراری عوارض جديد و تعرفه های درآمدها

3- نگهداری دفاتر جزء و جمع يا كارت مؤديان عوارض و ميزان عوارض مؤديان
4- صدور و ابالغ پيش آگهی های عوارض يا برگه های تشخيص و فيش های بانكی عوارض

5- وصول درآمدها و صدور قبض وصول و توديع آنها در حس��اب بانكی ش��هرداری، تحت نظارت شعبة خزانه و تسليم مدارك 
مربوط به تشخيص ذكرشده

6- رسيدگی به عوارض معوقه و بقايا
7- رسيدگی به شكايات و اعتراضات مؤديان عوارض و در صورت لزوم، طرح آنها در كميسيون های مقرر در قانون

8- تهية گزارش ها و آمارهای مربوط به درآمد
9- انجام اقدامات قانونی و تعقيب عمليات مربوط برای وصول درآمدها

واحد حسابداری
وظايف واحد حسابداری عبارتند از:

1- تنظيم اسناد هزينه های جاری، اسناد خريد، ليست های حقوق كاركنان و دستمزد كارگران و رسيدگی قبل از پرداخت
2- نگهداری حساب پرداخت ها و هزينه های مربوط به تنخواه گردان واحدهای مختلف

3- رسيدگی به حساب ها و صورت وضعيت های پيمانكاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و ساير صورتحساب ها
4- نظارت در مناقصه ها و مزايده ها و معامالت شهرداری در حدود مقررات و آيين نامة معامالت شهرداری ها

5- نگهداری و نظارت بر حساب انبارها
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6- نگهداری حساب درآمد و هزينه و تأسيسات و اموال شهرداری
7- صدور حواله برای پرداخت های عهدة خزانه شهرداری

8- ثبت كلية عمليات مالی در دفاتر روزانه و جزء و كل
9- تهية گزارش ها و صورت های مالی و تزارنامه و گزارش تفريغ بودجه

10- بايگانی اسناد و مدارك مالی
11- نظارت و مراقبت در حس��ن انجام فعاليت های حس��ابداری كه در س��اير واحدهای تابعة امور مالی انجام می شود و تمركز 

انعكاس و ثبت نتايج آن در سيستم حسابداری شهرداری

واحد خزانة شهرداری
وظايف واحد خزانه به قرار زير است:

1- وصول و تمركز درآمدها و تنظيم حس��اب وصولی های روزانه و مراقبت در توزيع بموقع درآمدها در حس��اب های مربوطة 
بانكی

2- انجام كلية پرداخت ها و ثبت آنها در دفاتر و گزارش های دريافت و پرداخت روزانه
3- نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره

4- پرداخت ماليات ها و حق بيمه های مكسوره در اسناد هزينه به مراجع ذيربط
5- نگهداری كلية اوراق بهادار و اسناد دريافتی شهرداری و حساب آنها

6- نگهداری حساب اسناد پرداختنی
7- نگهداری كلية فرم ها يا اوراقی كه شماره های مسلسل دارند

8- تنظيم گزارش های مربوط و ارسال آنها به حسابداری و ساير مراجع ذيربط كه در دستورالعمل مقرر است

واحد تداركات يا كارپردازی
وظايفی كه در اين قسمت انجام می شود، عبارتند از:

1- صدور برگ سفارش خريد
2- انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معامالت شهرداری با رعايت آئين نامه معامالت شهرداری ها

3- برآورد قيمت ها و هزينه ها در معامالت
4- تهية قراردادهای مربوط به معامالت

5- تحويل كاالهای خريداری شده و صدور قبض انبار با تنظيم صورتحساب تحويل

واحد حسابرسی داخلی
وظايف واحد حسابرسی داخلی كه بر اساس دستورالعمل وزارت كشور يكی از واحدهای مالی محسوب می شود، به ترتيبی است 

كه در دستورالعمل حسابرسی شهرداری مقرر شده و قباًل به آن پرداخته ايم.
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واحد اموال
اين واحد نيز به موجب دستورالعمل وزارت كشور از جمله واحدهای مالی شهرداری است و وظايف مربوط به واحد سازمانی در 

شهرداری كه عهده دار ادارة امور اموال می باشد، به ترتيبی است كه در آيين نامة اموال شهرداری مقرر گرديده است.

كنترل های داخلی مخصوص در شهرداری ها
مادة 43 آيين نامة مالی شهرداری ها در رابطه با روش متحدالشكل حسابداری و طبقه بندی حساب ها و نمونة اوراق و دفاتر حساب 
و گزارش های مالی و مميزی قبل از پرداخت هزينه ها، »وزارت كشور« را مكلف به ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداری در 
كلية شهرداری ها نموده است. از طرفی، بر اساس بررسی هاي مركز مطالعات برنامه ريزی شهری1 در مورد 600 شهرداری كشور، 
هريك از آنها به جهت های گوناگون، ش��رايط و ويژگی های متفاوتی دارند كه به علت ش��رايط خاص محلی و جغرافيايی به هيچ  
وجه همس��و يا مشابه يكديگر نيس��تند. از آنجايی كه »اصل يكنواختی« در مورد فعاليت های يك مؤسسه قابل اجرا نمی باشد )در 
مورد روش های حسابداری قابل اجراست(، استقرار يك نظام كنترل داخلی يكنواخت و هماهنگ در كلية شهرداری های كشور كه 
از لحاظ فعاليت های »جاری« و »عمرانی« در شرايط متفاوت عمل می كنند، امكان پذير نخواهد بود. بنابراين، وضعيت كنترل های 
داخلی هر ش��هرداری بنا به مقتضيات و ش��رايط مخصوص آن، با س��اير شهرداری های كشور متفاوت اس��ت و در مورد همة آنها 
نمی توان نظر يكسان و يا طراحی های كاماًل مشابهی ارائه داد. ولی برای يك شهرداری بزرگ می توان روش كلی ذيل را پيشنهاد 

كرد و برای شهرداری های كوچك تر كه تعداد كارمندان آن كافی نيست، بايد تغييراتی در آن ايجاد كرد.

كنترل داخلی و درآمد شهرداری ها
در مورد درآمدها، حسابرس نمی تواند نقش مهمی ايفا كند، جز آنكه سعی نمايد كنترل داخلی شهرداری كامل و محكم باشد. 
در اين مورد شهرداران و مديران مالی شهرداری ها نيز تمايل به ايجاد يك سيستم كنترل داخلی براي درآمدها دارند و توصيه های 
حسابرس را مشتاقانه مي پذيرند و به آن عمل می كنند؛ زيرا مسؤوليت هر گونه آشفتگی يا سوءاستفاده ای كه به دليل كنترل داخلی 

ناقص صورت گيرد، متوجه آنان خواهد بود.
در مورد شهرداری ها از نظر »كنترل داخلی درآمد« نكات ذيل بايد مراعات شود:

الف – تبعيت از دستورالعمل درآمد
1- چگونگی »وضع«، »تشخيص« و »وصول« انواع عوارض و درآمدها و كيفيت تهيه و تنظيم تعرفة درآمدهای هر شهرداری 
و درج تغييراتی كه در نرخ های عوارض و درآمدها پيش می آيد، در تعرفة مذكور تابع دس��تورالعمل مقرر در مادة 30 آيين نامة مالی 

شهرداری ها كه توسط وزارت كشور تنظيم و ابداع می شود، خواهد بود.2
2- در اين دستورالعمل كيفيت ثبت و تنظيم حساب درآمدهايی كه به حيطة وصول درمی آيد، مقرر شده است.

1- كتاب شيوه های افزايش درآمد و كاهش هزينه های شهرداری ها – از انتشارات سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور.
2- ماده 30 آئين نامه مالی شهرداری ها – هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود كه در آن كلية انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآ،مدهايی كه به وسيلة شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به 
آن وصول يا تحصيل می شود درج و هر نوع عوارض يا بهاء خدمات جديدی كه وضع و تصويب می گردد در تعرفة مذكور منعكس می شود. وزارت كشور برای طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدی 

و همچنين چگونگی »وضع« و »تشخيص« و »وصول« انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهيه و برای راهنمايی به شهرداری ها ابالغ خواهد كرد.
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ب( وظايف واحدهای مختلف مالی در امور مربوط به درآمد
همان طور كه قباًل نيز در بحث مربوط به »سازمان شهرداری و كنترل های داخلی« در همين فصل اشاره شد، وظايف واحدهای 

مختلف مالی در هر شهرداری كه عهده دار امور مربوط به درآمدها می باشند، اجمااًل به قرار زير است:
1- وظيفة شعبة درآمد، مطالعه و تهية پيشنهاد برای برقراری عوارض و ساير درآمدها و يا تجديد نظر در نرخ آنها، تنظيم دفاتر 
و سوابق مربوط به تشخيص بدهی مؤديان، تعقيب عمليات برای وادار كردن مؤدی به پرداخت ديون، رسيدگی به اعتراضات مؤديان 
و حل اختالف مربوط است و در صورتی كه وظيفة وصول بعضی درآمدها نيز به عهدة اين شعبه گذاشته شود، بايد اقدامات را تحت 
ضوابطی كه از طرف خزانه )شهرداری( تعيين می گردد، انجام داده، درآمدهای وصولی را همواره با مدارك و صورت های مربوط به 

خزانه تسليم و حساب های آن را تحت نظر شعبة مذكور و شعبه حسابداری نگاهداری كند.
2- ش��عبة خزانه عهده دار وصول كلية درآمدها و پرداخت كلية هزينه هاس��ت و همين كه وصول درآمد يا پرداخت هزينه  ای به 
مرحله قطعی رس��يد، بايد نس��بت به وصول درآمد و پرداخت هزينه و ثبت آن در دفتر دريافت ها و پرداخت ها و اعالم روزانة آن به 

حسابداری برای ثبت در دفتر روزنامه و معين و كل اقدام نمايد.
3- ش��عبة حس��ابداری عهده دار ثبت كلية درآمدهای وصولی و پرداخت ها در دفاتر روزنامه، معين و كل و مراقبت در صحت و 

حسن تنظيم كلية حساب هايی است كه در واحدهای مختلف امور مالی نگاهداری می شود.
4- »شعبة حسابرسی داخلی«: در صورتی كه اين وظيفه طبق طرح سازمانی شهرداری به شعبة حسابداری محول نشده باشد، 
بايد شعبة مخصوصی برای »حسابرسی داخلی« داير گردد. اين شعبه مسؤول كنترل حساب های درآمد و هزينه و درج و ثبت آنها 

در حسابداری و حسن گردش كارهای يادشده در كلية واحدهايی است كه با وصول درآمد و پرداخت هزينه ها سر و كار دارد.
5- در شهرداری های كوچك )تا جمعيت 10 هزار نفر( كلية كارهای مالی را شهردار و رئيس حسابداری كه ذيحساب می باشند 
و در صورت لزوم با كمك معدودی كارمند و كمك حسابدار و يك نفر حسابدار )مميز حساب ها( طی مراحل فوق انجام مي دهند.

ج( تحصيلداران
1- برای ثبت آن تعداد از منابع درآمد كه اقالم وصولی روزانة آنها زياد يا نسبتاً زياد است، از دفتر كنترل تحصيلداران استفاده 
می ش��ود. صفحات اين دفتر دارای عنوان اس��ت كه از سه سطح تشكيل می شود: سطح اول نام شهرداری، سطح دوم دفتر كنترل 

تحصيلداران و سطح سوم شمارة قراردادی )كد( درآمد با تاريخ و نوع درآمد است. 
اين دفتر داراي پنج ستون مي باشد كه ستون اول به شمارة رديف، ستون دوم به شمارة قبض، ستون سوم به نام مؤدی، ستون 
چهارم به موضوع يا ش��رح درآمد و س��تون پنجم به مبلغ و باالخره ستون ششم به مالحظات اختصاص دارد و حاصل جمع روزانة 
آنها در دفتر دريافت ها و پرداخت های خزانه ثبت و به ترتيب مقرر در بند 2 رديف ب )وظايف واحدهای مختلف مالی در امور مربوط 

به درآمد( به حسابداری اعالم می شود.
2- تحصيلداران اعم از اينكه كارمند خزانه يا قسمت درآمد يا هريك از واحدهای ديگر تابعه شهرداری باشند، از لحاظ كيفيت 
وصول درآمدها و صدور قبوض وصول درآمد و ثبت آنها در دفتر كنترل تحصيلداران و واريز وجوه دريافتی به بانك و تسليم فيش 

بانكی و گزارش های مربوط، تابع ضوابط و نظام هايی خواهند بود كه با تصويب امور مالی شهرداری توسط خزانه مقررمی شود.
3- در صورتی كه وصول بعضی از درآمدهايی كه اقالم وصولی روزانة آنها زياد است، مستقيماً به عهدة خزانه شهرداری باشد، 
برای ثبت اقالم هريك از منابع مذكور، از دفتر كنترل تحصيلداران در خزانه استفاده شده و حاصل جمع آنها در دفتر دريافت ها و 
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پرداخت های صندوق ثبت می گردد.
4- قبوض وصولی درآمد كه دارای ش��ماره مسلس��ل خواهد بود، تحت كنترل قسمت خزانه و رسيدگی های الزم توسط شعبة 

حسابداری يا حسابرسی داخلی است.

د( وصول مستقيم يا توسط بانك
1- هر شهرداری بايد ترتيبی دهد كه مؤديان حتی االمكان بدهی خود را در قبال صورتحساب ها يا برگ تشخيص يا فيش هايی 

كه صادر و در اختيار آنها گذارده می شود، به حساب شهرداری در بانك پرداخت كنند.
2- همچنين بايد ترتيبی داده شود كه مؤدی بعد از پرداخت بدهی خود حتی االمكان موظف به تسليم فيش بانكی نبوده و خود 

بانك فيش های مذكور را روزانه جهت ثبت در حساب ها به شهرداری ارسال نمايد.
3- در مورد وصولی هايی كه ارقام آنها كوچك است و ارزش آن را ندارد كه مؤدی برای پرداخت آن به بانك فرستاده شود، به 
خصوص در مواردی كه شعبه بانك در مجاورت محل وصول درآمد نيست، مستقيماً توسط تحصيلدار يا صندوق وصول و به ترتيبی 

كه در باال مقرر شده است در دفتر كنترل تحصيلداران ثبت و جمع اقالم وصول روزانه به حساب بانك پرداخت می شود.
4- خزانه بايد ترتيب صدور فيش ها يا صورتحساب ها را كه مؤدی با آنها بدهی خود را به بانك پرداخت مي كند، رأساً يا توسط 
واحدهای مربوط در شهرداری بدهد و صحت گردش كار را مرتباً كنترل نمايد. همچنين بايد ترتيبی فراهم سازد كه قسمت درآمد 
بتواند در مورد درآمدهايی كه برای آنها دفتر جزء و جمع1 نگهداری می كند، اقالم وصولی در حساب بدهی مؤديان ثبت و از بدهكار 

حساب آنها كسر كند و برای وصول بقية بدهی مؤديان عمليات وصولی را تعقيب نمايد.

هـ( ثبت اقالم درآمدهای روزانه در دفتر دريافت های خزانه
1- جمع هريك از انواع درآمد بر اس��اس منابع درآمد كه مبنای س��رفصل های حساب درآمد در دفتر »روزانة درآمدها« و دفتر 
»معين درآمدها« قرار گرفته اس��ت بايد در دفتر دريافت های روزانة خزانه ثبت و گزارش آن همراه با مدارك مربوطة روزانه برای 

ثبت و ضبط مدارك به حسابداری ارسال شود.
2- درج ش��ماره های قراردادی كه مبنای ثبت اقالم در حس��ابداری می ش��ود، در دفتر دريافت ها و پرداخت های روزانة خزانه و 

گزارش ارسالی به حسابداری ضروری است.
3- دفتر دريافت ها و پرداخت های روزانة خزانه ممكن اس��ت دارای صفحات »پرفراژ« باش��د تا ضمن ثبت ارقام مذكور در اين 

دفتر، كپي صفحات پرفراژ آن به عنوان گزارش روزانة خزانه برای ثبت به حسابداری ارسال شود.

و( دفتر روزانة تفكيك درآمدها )آمار و اطالعات درآمدهای روزانه(
1- دفتر روزانة تفكيك درآمدها به صورت زير است:

1- دفتر كل و معين
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ز( گزارش ماهانة درآمد
1- عالوه بر گزارش روزانه، در پايان هر ماه حسابداری بايد گزارش ماهانة درآمدها را به تشخيص مدير امور مالی شهرداری و 

به تعداد نسخ كافی تنظيم و در اختيار شهردار، مدير امور مالی، شعبة درآمد، واحد بودجه و طرح و بررسی ها قرار دهد.
2- مسؤوالن مربوطه بايد گزارش ماهانة درآمد را مورد بررسی و تحليل قرار دهند و با مقايسة ارقام وصولی آن ماه و ماه های 
قبل و پيش بينی درآمد در بودجة س��االنه، در صورتی كه نكثي در وصول بعضی از منابع يا اقالم درآمد وجود داش��ته باشد علل آن 

را جستجو نموده، چاره جويی كنند.
2- چنانچه جمع درآمدهای وصولی به حد نصاب پيش بينی بودجه نرس��يده باشد، شهردار و مدير امور مالی بايد مشتركاً تدابير 
الزم را جهت محدود كردن هزينه ها و توازن و تعادل مالی اتخاذ و دس��تورات الزم را به واحدهای س��ازمانی تابعة شهرداری صادر 

نمايند.

كنترل داخلی و هزينه های شهرداری
الف( كنترل اعتبارات هزينه ها بر اساس بودجة مصوب

1- به طور معمول كنترل اعتبارات هزينه ها و تأمين و تعهد بر اس��اس بودجة مصوب س��االنه از طريق گزارش ماهانة هزينه ها 
)كه شرح آن در فصلی جداگانه در اين مجموعه آمده است و در پايان هر ماه توسط حسابداری تنظيم و در اختيار واحدهای مختلف 

و از جمله در شهرداری های بزرگ و متوسط در اختيار مسؤول بودجه و اعتبارات شهرداری قرار می گيرد( انجام می شود.
2- در مواردی كه در بعضی شهرداری های بزرگ- بنا به تشخيص متخصصان حسابداری و تأييد امور مالی و بودجه- ايجاب 
كند كه حساب تعهدات و اعتبارات دقيق تر و به طور دائم نگاهداری گردد، ممكن است دفتر معين اعتبارات هزينه يا كارت كنترل 

اعتبارات )حسابداری بودجه( تنظيم و ترتيب ثبت تعهدات به طريق مقتضی داده شود.
3- در مواردی كه گزارش های ماهانة هزينه ها نش��ان دهد مصرف بعضی اعتبارات از حدود بودجة مصوب تجاوز خواهد كرد، 
شخصی كه مسؤوليت بودجة شهرداری به عهده اوست بايد توجه شهردار و مدير امور مالی را بموقع جلب نموده و در صورت لزوم 
نس��بت به تنظيم و پيش��نهاد اصالح بودجه اقدام و آن را برای تصويب ش��هردار )در صورتی كه منطبق با مادة 28 آيين نامة مالی 

شهرداری باشد1( و يا تصويب شورای شهر )در صورتی كه مازاد بر حد نصاب مندرج در مادة 28 باشد( به شهردار تسليم نمايد.

ب( درخواست خريد
1- برای خريد كاالها و خدمات مورد نياز واحدهای سازمانی تابعة شهرداری بايد برگ درخواست خريد تهيه و با امضاي رئيس 

واحد سازمانی ذيربط به واحد »بودجه و اعتبارات« ارسال شود.
2- مسؤول بودجه و اعتبارات شهرداری بايد با توجه به گزارش ماهانة هزينه ها كه ماندة اعتبارات نيز در مورد هريك از اقالم 
بودجه در آن نشان داده شده است، وجود يا كمبود و يا فقدان اعتبار را گواهی نموده نزد شهردار يا كسی كه از طرف شهردار اختيار 

تصويب ضرورت هزينه را دارد ارسال  نمايد.
3- در صورتی كه حدود تقريبی هزينة درخواس��تی برای مس��ؤول بودجه و اعتبارات مبهم باشد، مسؤول مذكور قبل از گواهی 

وجود كمبود اعتبار آن را به كارپردازی احاله خواهد نمود تا ميزان تقريبی هزينه را تعيين كند.

1- مادة 28: شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هريك از مواد هزينه يا فعاليت های داخل در يك وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش دهد؛ به نحوی كه از اعتبار كلی مصوب برای 
آن وظيفه تجاوز نشود.
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4- شهردار می تواند اختيار تصويب ضرورت هزينه  )اجازة خرج( را حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه، كاًل يا بعضاً به مسؤول 
ديگری يا معاونان ش��هرداری و يا به رؤس��ای واحدهای تابعة ش��هرداری )رؤسای مناطق( كه درخواس��ت هزينه توسط آنها امضا 

می شود، تفويض كند؛ اما در هيچ مورد تفويض اختيار و مسؤوليت سلب اختيار رفع مسؤوليت از تفويض كند، نخواهد كرد. 
5- اختيار و مسؤوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهدة شهردار )خزانه دار( و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق 

پرداخت با قوانين و مقررات به عهدة ذيحساب است.
6- در صورتی كه اختيار تصويب ضرورت هزينه به رؤس��اي واحدهای تابعة ش��هرداری تفويض شده باشد، بعد از گواهی وجود 
اعتبار توس��ط مس��ؤول بودجه و اعتبارات، نيازی به تحصيل مجوز ديگری نخواهد بود. در اين گونه موارد ممكن اس��ت شهردار به 
مسؤول بودجه و اعتبارات اختيار بدهد در صورتی كه درخواست خريد از نظر او معقول و مقرون به صرفه و صالح نباشد، با رئيس 
واحد درخواست كننده تماس گرفته و مذاكره نمايد و چنانچه هيچ يك از دو طرف تسليم نظر طرف ديگر نشد، موضوع برای اتخاذ 

تصميم قطعی به شهردار يا معاونان شهرداری )حسب مورد( احاله گردد.
7- تفويض اختيارات و مس��ؤوليت های مربوط به ش��هردار و ذيحساب به ش��خص واحد و نيز تفويض اختيار و مسؤوليت های 

شهردار به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
8- در صورتی كه ش��هردار در موارد يادش��ده تفويض اختيار می كند، بايد كتبی و صريح باش��د و برای اطالع شورای شهر نيز 

گزارش شود.
9- در صورتی كه اختيار تصويب ضرورت معامله به معاونان شهرداری يا شخص معين ديگری تفويض شده باشد و يا شهردار 
اين اختيار را كاًل يا برای موارد يا مبالغ معينی برای خود محفوظ نگاه داشته باشد، پس از گواهی وجود اعتبار بر حسب مورد، برای 

صدور اجازة خرج )تصويب ضرورت هزينه( نزد آنها فرستاده می شود.
10- پ��س از تصويب ضرورت هزينه به هريك از صور فوق، برگ درخواس��ت خريد ب��رای اجرا و انجام به كارپردازی يا موارد 

خاص به واحد يا كسانی كه عهده دار انجام خريد كاال يا خدمات می باشند، ارجاع می گردد.

ج( برآورد ميزان كاال يا كار مورد احتياج
1- برآورد ميزان كاال يا كار مورد احتياج بر عهدة واحد درخواست كننده است و ميزان آن بايد در برگ درخواست درج شود.

2- در صورتی كه برآورد ميزان كاال يا كار مورد احتياج جنبه فنی داشته باشد كه واحد درخواست كننده رأساً قادر به تعيين آن 
نباشد، بايد از ساير واحدها و افراد فنی برای انجام برآورد مذكور كمك بگيرد.

د( برآورد تقريبی هزينه
1- در مواردی كه ميزان تقريبی هزينه به نظر مسؤول بودجه و اعتبارات مبهم و نامشخص نباشد و اعتبارات بودجه نيز تكافو 

كند، نيازی به برآورد تقريبی هزينه قبل از انجام خريد نخواهد بود.
2- برآورد تقريبی هزينه در مورد كارهای ساختمانی و تأسيساتی بايد همراه با برآورد ميزان كاال و كار انجام شده و توسط واحد 

درخواست كننده انجام شود.
3- در ساير موارد برآورد تقريبی هزينه بر عهدة كارپردازی است.
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هـ( توافق با فروشندگان كاال يا انجام دهندگان كار و تصويب معامله
1- مذاك��ره و تماس با فروش��ندگان يا انجام دهندگان كار و حص��ول توافق با آنها و تصويب معامله بايد طبق ترتيبات مقرر در 

آيين نامة معامالت شهرداری ها، با توجه به مبلغ معامله يا كيفيت و ماهيت معامله انجام شود.
2- در مواردی كه معامله از نوع عمده بوده و نياز به تشريفات مناقصه باشد، هر گاه به تشخيص كارپردازی برگزاری مناقصه 
غيرمقدور و يا مقرون به صرفه و صالح نباشد، نامبرده بايد پيشنهاد ترك مناقصه تنظيم و برای تصويب مراجع مقرر در آيين نامة 

معامالت شهرداری ها به شهردار تسليم كند.
3- تصميمات ش��ورای ش��هر در مورد تصويب و نظارت در مخارج ش��هرداری كه بر اس��اس مقررات مادة 35 آيين نامة مالی 

شهرداری مقرر می گردد، بايد رعايت شود.1

و( عقد قرارداد
1- برای معامالتی كه موضوع آنها انجام كاری اس��ت كه دفعتًا قابل انجام نمي باش��د و يا كااليی است كه به تدريج يا در آينده 

بايد تحويل گردد، عقد قرارداد كتبی با طرف معامله الزامی است.
2- امضاي قراردادها در مورد معامالت جزئی و متوسط كه اعتبار آنها تأمين و تعهد و مجوز هزينه تصويب شده باشد، در اختيار 

رئيس كارپردازی يا متصدی خريد شهرداری است؛ مگر اينكه شهردار ترتيب ديگری را كتباً مقرر كرده باشد.
3- در مورد معامالت عمده امضاي قراردادها به عهدة شهردار يا كسانی است كه اختيار امضا كتبًا به آنها تفويض شده باشد.

4- قراردادها بايد طبق نمونه های مشخص و در تعداد نسخ مقرر تنظيم گردد.

ز( تحويل كاال يا كار
1- تحويل كاالی خريداری يا كار انجام شده بايد طبق مواد 11 و 12 آيين نامة معامالت شهرداری ها صورت گيرد.2

2- مدرك تحويل بايد برای پرداخت بهای كاالی خريداری شده يا اجرت كار انجام شده مورد استفاده قرار گيرد.

ح( تنظيم سند هزينه و پرداخت قيمت كار يا كاال
1- برای پرداخت قيمت كاالهای خريداری  يا كار انجام ش��ده بايد س��ند هزينه حداقل در دو نسخه تنظيم و به امضاهای مجاز 

شهرداری برسد. يك نسخه سند هزينه در حسابداری و يك نسخه در خزانه نگاهداری می شود.
2- امضاهای مجاز در شهرداری عبارت است از: شهردار )خزانه دار( و مدير امور مالی )ذيحساب شهرداری(

3- در ش��هرداری های بزرگ ممكن اس��ت اختيار ذيحسابی ش��هردار به يكی از معاونان يا مدير امور مالی واگذار شود و رئيس 
حسابداری به عنوان ذيحساب خزانه كه بايد در معيت شهردار مسؤوليت امور مالی را به عهده بگيرد، عمل كند.

4- عالوه بر امضاهای فوق الذكر، ممكن است مقرر گردد افراد ديگری نيز كه در انجام هزينه و تنظيم سند و رسيدگی به آن 

1- مادة 35 آيين نامة مالی شهرداری ها: شورای شهر با توجه به تبصرة بند 13 اصالحی مادة 45 قانون شهرداری می تواند اختيار تصويب و نظارت در معامالت را تا ميزان معينی به شهردار واگذار كند 
و در مورد تصويب و نظارت كلی نسبت به ساير معامالت، هر ترتيبی را كه مقتضی بداند، به نحوی كه موجب كندی پيشرفت كارهای شهرداری نگردد، برقرار و طبق آن عمل خواهد شد.

2 - مادة 11: تحويل جنس يا كار انجام شده هر گاه مربوط به معامالت جزئی باشد، به وسيلة انباردرا يا ادارة درخواست كننده انجام خواهد شد و در مورد معامالت متوسط بايد با نظارت كميسيونی مركب 
از سه نفر به انتخاب شهردار باشد. در معامالت عمده كميسيون تحويل مركب خواهد بود از دو نفر نمايندة منتخب شهردار و يك نمايندة داراي  صالحيت به انتخاب شورای شهر.

ماده 12- در معامالت متوسط و عمده برای تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم كند و در آن به طور صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده 
طبق نمونه و با مشخصات مندرج در پيمان با استعالم بهاست و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون تحويل و فروشنده يا پيمانكار امضا كنند. در مورد اجناسی كه تحويل انبار می شود، انباردار نيز صورت 

مجلس را امضا و قبض انبار صادر خواهد نمود.
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شركت داشته اند، سند هزينه را امضا كنند.
5- كلية مدارك مربوط به انجام يك معامله و تشريفاتی كه طی نموده است بايد ضميمه سند هزينه شود.

6- تنظيم سند هزينه اصواًل به عهدة حسابداری است، ولی در موارد معين ممكن است تنظيم آن به كارپردازی محول گردد.

ط( هزينه های پرسنلی
1- اصواًل در ش��هرداری تنظيم ليس��ت حقوق و دس��تمزد كارمندان، ليست حقوق و دس��تمزد كارگران و سند هزينة مربوطه، 
همچنين سند هزينة ساير هزينه های پرسنلی به عهدة حسابداری است؛ مگر آنكه ترتيب ديگری در طرح سازمانی شهرداری مقرر 

شده باشد.
2- كلية اس��ناد هزينه، اعم از هزينه های پرس��نلی و خريدها، بايد در دفتر ثبت اس��ناد هزينه در حسابداری ثبت و شمارة آن در 

سند هزينه قيد گردد.
3- مدارك مربوط به حقوق و دس��تمزد هزينه های پرس��نلی عبارت از احكام صادره، طبق آيين نامه و مقررات مربوط و گواهی 

انجام كار می باشد.

ی( ثبت پرداختی ها در خزانه شهرداری
1- خزانه، پرداخت ها را بر اساس حواله های صادره از حسابداری كه ممكن است در ذيل سند هزينه يا به موجب برگ جداگانه 
صادر شده باشد انجام مي دهد و نتيجه را در دفتر پرداخت های روزانة خزانه ثبت كرده و ضمن تهية گزارش روزانة مذكور و تطابق 

آنها با مدارك و حواله ها، اقدام به ثبت آنها در دفاتر حسابداری می نمايد.1

ك( گزارش ماهانة هزينه ها
1- در پايان هر ماه، حس��ابداری بايد گزارش ماهانة هزينه ها را به تش��خيص مدير امور مالی و به تعداد نسخ كافی تنظيم و در 

اختيار شهردار )خزانه دار(، مدير امور مالی )ذی حساب خزانه( و مدير بودجه و طرح و بررسی ها )مسؤول بودجه( قرار دهد.
2- مس��ؤوالن مربوط بايد گزارش های مذكور را مورد بررس��ی و تحليل قرار دهند و با مقايسة هزينه  های انجام شده در آن ماه 
و ماه های قبل و اعتبارات مصوب در بودجه و ماندة اعتبارات، در صورتی كه عدم تعادلی وجود داشت، برای رفع آن تدابير مقتضی 

اتخاذ و به واحدهای ذيربط ابالغ نمايند. از تراز آزمايشی هشت ستونی مي توان برای مقصود فوق استفاده مي شود.

كنترل داخلی و اموال، ماشين آالت و تجهيزات شهرداری
الف( اموال عمومی شهر

1- با توجه به اينكه طبق مادة 45 آيين نامة ش��هرداری ها، اموال ش��هرداری به دو نوع اموال عمومی و اموال اختصاصی تقسيم 
ش��ده و در مورد اموال عمومی ش��هر وظيفة شهرداری حفاظت و آماده س��اختن آن برای استفادة عموم )اصل حاكميت شهرداری( 
و جلوگيری از تجاوز اش��خاص به آنهاس��ت، عمل حسابداری و ثبت در دفاتر حس��اب در مورد اين دسته از اموال مصداق نخواهد 

داشت.

1 - براي هزينه هاي جاري معمواًل امور مالي از تنخواه گردان حسابداري استفاده مي كند كه شرح آن در بخش حسابداري آمده است. 
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2- وظيفة واحدهای س��ازمانی تابعة ش��هرداری در مورد آمارگيری و صورت برداری از اموال عمومی شهر در دستورالعمل اموال 
شهرداری ها مقرر شده است.

ب( ادارة امور اموال شهرداری
1- چگونگي ادارة امور اموال شهرداری )منقول و غيرمنقول( و تهية كارت اموال برای هريك از دو نوع منقول و غيرمنقول و 

صورت برداری و كنترل آنها و نحوة انجام كار، در دستورالعمل اموال شهرداری مقرر شده است.1
2- در ش��هرداری های كوچك و متوس��ط كه برای امور اموال ش��عبة خاصی وجود ندارد، وظايف مربوط به عهدة حس��ابداری 

می باشد.

ج( ثبت اموال در دفاتر
1- كلية اموال منقول و غيرمنقول شهرداری كه هنگام تصويب دستورالعمل اموال در مالكيت هر شهرداری است، اما در دفاتر 
حسابداری ثبت نشده است، بايد صورت برداری و برای هر يك از آنها كارت مشخصات تنظيم شود و در صورتی كه قيمت خريد يا 
قيمت تمام شدة آنها مشخص نباشد، ارزيابی و در كارت ها درج گردد و به ترتيب طبقه بندی اموال در دفتر معين اموال غيرمنقول و 

دفتر معين اموال منقول به ثبت برسد و خالصة آن به حساب مربوط دفتر كل منتقل شود.
2- در م��ورد اموال��ی كه در آينده خريداری يا به هر ترتيب به مالكيت ش��هرداری درآيد، كارت اموال تهيه و به قيمت خريد يا 

قيمت تمام شده و يا قيمت ارزيابی در دفاتر مربوطه ثبت می شود.
3- پس از مشخص شدن قيمت كلية اموال به طريق فوق و جمع كل آنها، حساب دارايی ثابت بدهكار و حساب سرمايه گذاری 

در دارايی ثابت معادل همان مبلغ )مازاد تخصيص يافته – دارايی ثابت( بستانكار می شود.
4- در صورتی كه در پايان دورة مالی و موقع بستن حساب ها تعدادی از دارايی های ثابت در دست انجام و يا در شرف تكميل 
باشد، قيمت تمام شده تا آن تاريخ در حساب بدهكار كارهای در دست انجام و بستانكار حساب سرمايه گذاری در دارايی های ثابت 

)مازاد تخصيص يافته – دارايی ثابت( منظور مي گردد.
5- پس از تكميل كار، حساب دارايی مربوطه نسبت به قيمت تمام شدة كل بدهكار و حساب كارهای در دست انجام نسبت به 
ماندة خود بس��تانكار گرديده و هر دو قلم در حس��اب سرمايه گذاری در دارايی های ثابت )مازاد تخصيص يافته – دارايی ثابت( ثبت 

می شود.

د( تهية گزارش ساالنة اموال و ثبت آنها در دفاتر
1- در پايان هر سال دو گزارش در مورد اموال تنظيم می شود:

1-1- صورت كامل اموال موجود در پايان سال
2-1- گزارش تغييرات اموال در طول س��ال، ش��امل موجودی های آغاز سال و نيز اموال اضافه شده يا كسر اموالی كه اسقاط يا 

فروخته و يا خارج شده است.

1- وزارت كشور به موجب مادة 48 آيين نامة مالی شهرداری، مصوب تيرماه 1346، دستورالعمل اموال شهرداری ها را مشتمل بر 4 فصل و 18 بند به شرحی كه در ادامة همين فصل خواهد آمد 
تصويب نموده است.
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هـ ( استهالك اموال
1- نگهداری و ثبت حساب استهالك اموال در مورد شهرداری ها، جز براي واحدهای تابعة شهرداری كه ممكن است به صورت 

انتفاعی )بازرگانی( عمل كنند و قيمت تمام شده برای آنها مورد پيدا كند، ضرورت نخواهد داشت.

ز( موارد متفرقه
1- نتيجة صورت های 1-1 و 2-1 در حس��اب های اموال در دفتر كل و دفاتر معين اموال به ثبت می رس��د و ضميمة گزارش 

ساالنة وضع مالی شهرداری، همراه با تفريغ بودجه و تزارنامه جهت بررسی و تصويب شورای شهر تسليم می گردد.
2- هر گاه نياز به فرم های تكميلی اضافه كه در اين مجموعه پيش بينی نش��ده اس��ت در هريك از شهرداری ها باشد، به شرط 
اينكه تغييرات اساس��ی در فرم های اصلی ايجاد نكند و مانع اجرای روش متحدالش��كل حسابداری در شهرداری ها نشود، فرم های 

تكميلی طرح شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

كنترل داخلی و »دارايی های جاری« در شهرداری ها
وضع كنترل داخلی در هر شهرداری بايد ضوابط و حدود متعارفی داشته باشد و حسابرس می بايست اين ضوابط اصلی را قباًل 
مطالعه و بررس��ی و اطمينان حاصل نمايد كه كنترل داخلی ش��هرداری مورد نظر به نحوی اس��ت كه مي توان مطمئن بود تمامی 

فعاليت های مربوطه به طور صحيح در دفاتر ثبت شده و از اموال و دارايی های شهرداری مواظبت الزم و كافی به عمل می آيد.
به طور كلی، كنترل داخلی در شهرداری ها در مورد اقالم مهمي است كه اين اقالم در بودجة مصوب شهرداری منعكس و به 
تصويب ش��ورای شهر نيز رسيده است؛ زيرا معادلة حسابداری در مؤسسات غيرانتفاعی فاقد سرمايه، از جمله شهرداری ها، از رابطه 

زير حاصل می گردد:

مازاد تخصيص نيافته + هزينه های قطعی شده = درآمدهای قطعی شده

از آنجايی كه »مازاد تخصص نيافتة« شهرداری از رابطه زير حاصل می گردد:

)بدهی های درازمدت + بدهی های جاری( – دارايی های جاری = مازاد تخصص نيافته

بنابراين، الزم اس��ت در مورد دارايی های جاری، بدهی های جاری و بدهی های بلند مدت نيز كنترل الزم انجام و به آن عمل 
شود.

دارايی های جاری شهرداری ها عمدتًا شامل »وجوه نقد«، »اسناد و حساب های دريافتنی«، »پيش پرداخت و علی الحساب ها« و 
نيز ساير حساب های دريافتنی است كه در مورد هريك به طور جداگانه به بحث و بررسی خواهيم پرداخت.

الف( وجوه نقد
وجوه نقد در شهرداری ها از اقالم زير تشكيل می گردد:

- صندوق يا خزانه – دريافت ها و پرداخت ها
- تنخواه گردان پرداخت

497اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



1- صندق يا خزانه – دريافت ها و پرداخت ها
فصل چهارم از آيين نامة مالی ش��هرداری ها به صندوق و عمليات اس��تقراضی شهرداری اختصاص دارد. در كتب مالية عمومی 
خزانه را صندوق و س��ازمان هماهنگ كنندة دخل و خرج كش��ور تعريف نموده اند. به موجب مادة 37 آيين نامة مالی ش��هرداری ها 
استفاده از وجوه نقد حاصل از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان، حتی به طور علی الحساب و 

يا برای پرداخت هزينه های ضروری و فوری، ممنوع است.
در قانون محاس��بات عمومی هم بر نقش خزانه به عنوان صندوق تأييد ش��ده اس��ت. در اجرای »اصل تمركز وجوه در خزانه« 
مادة 39 قانون مذكور، مصوب سال 1366، مقرر می دارد كه وجوه مربوط به درآمدهای عمومی و ساير منابع تأمين اعتبار و درآمد 
شركت های دولتی بايد در حساب های خزانه متمركز گردد؛ لذا كنترل داخلی در مورد خزانه شهرداری بايد منظورهای فوق را تأمين 

كند.
در شهرداری های بزرگ كه دارای مناطق و سازمان های وابسته می باشند، گردش عمليات خزانه به شرح زير است:

1- برای هر يك از طبقات درآمد بايد يك حساب جاری غيرقابل برداشت در بانك عامل افتتاح شود.
2- در مقابل درآمدهای وصولی و واريزش��ده به حس��اب های جاری غيرقابل برداشت حس��اب مربوطه در قالب هر طبقه و به 

تفكيك هر گروه و منابع درآمد بستانكار خواهد شد.
3- در پايان هر روز يا هر زمانی كه سازمان مركزی شهرداری مقرر می دارد، وجوه واريزی به حساب جاری »غيرقابل برداشت« 

به حساب تمركز درآمد )خزانه شهرداری( حواله می گردد.
4- حساب تمركز درآمد )خزانه شهرداری( بابت وجوه حواله شده بدهكار و حساب جاری مناطق به تفكيك هر منطقه بستانكار 

خواهد شد.
5- در صورت نياز به تنخواه گردان حسابداری يا تأمين اعتبار برای پرداخت هزينه های انجام شده و يا هزينه های تحقق يافته و 

پرداخت نشده، حساب اعتبار تخصيصی بدهكار و حساب تمركز درآمد )خزانه شهرداری( بستانكار خواهد شد.
6- افتتاح كلية حس��اب جاری درآمد، اعم از قابل برداش��ت و غيرقابل برداش��ت، پس از تأييد شورای شهر امكان پذير است. به 
موجب تبصرة ذيل بند 12 قانون »تش��كيالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران«، كلية درآمدهای 
شهرداری به حساب هايی كه با تأييد شورای شهر در بانك ها افتتاح می شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد. از مفاد 
مادة فوق چنين استنباط می گردد كه برای هريك از طبقات هفتگانة درآمد افتتاح يك حساب غيرقابل برداشت )بدون دسته چك( 

الزام قانونی دارد.
7- كلية درآمدهای وصول ش��ده بر مبناي برگ تش��خيص منطبق بر دفترچة تعرفة موضوع مادة 30 آيين نامة مالی شهرداری 

منضم به كاربرگ محاسباتی خواهد بود.
مادة 30 آيين نامة مالی شهرداری در اين رابطه چنين مقرر می دارد:

- ه��ر ش��هرداری دارای تعرف��ه ای خواهد بود كه در آن كلية انواع عوارض و بهاي خدمات و س��اير درآمدهايی كه به وس��يله 
شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل می شود درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدی كه وضع و 

تصويب می گردد يا هر تغييری كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت می گيرد در تعرفة مذكور منعكس می شود.
وزارت كش��ور برای نحوة تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدی و همچنين چگونگی وضع و تش��خيص و وصول انواع عوارض و 

درآمدها دستورالعملی جامع تهيه و برای راهنمايی به شهرداری ها ابالغ خواهد كرد.

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 498



8- واحد درآمد مس��ؤول صدور فيش بانكی خواهد بود. فيش بانكی پس از بررس��ی و رس��يدگی كاربرگ محاسبات انجام شده 
در چهار نس��خه به وس��يلة تحصيلداران، عمدتاً با درج »باركد«، چاپ و به مؤدی و پرداخت كنندة عوارض تحويل می گردد. نسخة 
اول مربوط به بانك عامل، نس��خة دوم مربوط به حس��ابداری، نسخة س��وم جهت درج در پروندة مؤدی و نسخة چهارم متعلق به 
پرداخت كننده )مؤدی( خواهد بود. در كلية بخش های صادره درج شماره پرونده الزامی است. فيش های توديع وجه و عمل سپردن 

وجه به بانك را بايد دو نفر، يكي متصدی صدور فيش در شهرداری و ديگري مؤدی عوارض، تنظيم كنند.
9- قبل از بايگانی فيش بانكی در پروندة مؤدی، مراتب در دفتر آمار درآمد ثبت و با مهر مسؤول مربوط ممهور می گردد. يك 
فيش بانكی بايد حداقل اطالعات شامل: شماره سری، مبلغ قابل دريافت، نام مؤدی و مشخصات او، شمارة پروندة مؤدی، نوع 
درآمد و كد حسابداری، امضاي پرداخت كننده و پرفراژ بانك وصول كنندة وجه و همچنين  آدرس و شمارة تماس مؤدی را داشته 

باشد
10- صورت مغايرات بانكی بايد به طور مرتب به وس��يلة يكي از كارمندان مس��ؤول دريافت و پرداخت مس��تقل تهيه و جهت 
كنترل به حسابرس داخلی ارائه شود و حسابرس داخلی نيز بايد به دقت چك های واخواست شده و معوق را مورد رسيدگی قرار دهد. 

كلية مغايرت های قابل اصالح بايد بموقع در دفاتر مالی اعمال و رفع مغايرت گردد.
11- دسته چك های شهرداری بايد تحت نظر يك مقام مسؤول، مثل مدير مالی، نگهداری شود. مسؤوليت خزانة شهرداری به 

موجب قانون بر عهدة شهردار است.
12- چك های پرداختی بايد توسط كارمند مسؤول تنظيم و اسناد مربوط به هر چك پيوست شود و جهت امضا به مقام مسئول 

ارائه گردد. چك های صادره حداقل با دو امضا معتبر است.
13- در صورت��ی ك��ه بن��ا به داليل قانونی وجه نقد از مؤدي��ان عوارض دريافت گردد، نگه��داری موجودی های نقدی بايد به 

كارمندان مشخصی واگذار شود و كارمندان غيرمجاز هيچ گونه دسترسی به اين وجوه نداشته باشند.
بديهي است در بسياری از شهرداری های كوچك، به علت معدود بودن كارمندان، اعمال كنترل های الزم به نحو مذكور ممكن 

نيست؛ ولی در هر حال به منظور كنترل وجوه نقدی حداقل بايد تقسيم بندی های زير رعايت شود:
1- مسؤوالن واحد درآمد نبايد هيچ گونه دخالتی در امر تحرير دفاتر امور مالی و صدور برگه های حسابداری داشته باشند.

2- كارمندان مسؤول صدور چك نبايد اجازة امضاي چك را داشته باشند.
اصواًل در ش��هرداری ها كنترل درآمدها بس��يار مشكل تر از كنترل هزينه هاست و اگر كنترل داخلی محكمی وجود نداشته باشد، 
برای يك كارمند متقلب، سوءاستفاده از وجوه قابل دريافت و انكار وصول آن و عدم ثبت در دفتر نسبتاً آسان است. بهترين روش، 
كنترل  روزانه در داخل خود ش��هرداری اس��ت؛ به اين ترتيب كه واحد حس��ابداری و واحد درآمد همه روزه به طور جداگانه گزارش 

درآمدها را به شهردار )خزانه دار( ارائه نمايند.
بايد ترتيب كار به گونه اي داده شود كه وجوه دريافتی بابت درآمد از دست چند نفر بگذرد؛ به طوری كه از تطبيق عملكرد هريك 
با ديگری فوراً بتوان به اختالف پی برد. در اين صورت خطر تقلب كمتر است؛ زيرا بايد با تبانی و سازش دو يا چند نفر انجام شود 

و يك كارمند متقلب مجبور است كارمند يا كارمندان ديگری را با خود هماهنگ نموده و رازدار خود قرار دهد.
در مورد پرداخت های شهرداری بايد ترتيبی داده شود كه وجوه پرداختی حتی االمكان از طريق بانك پرداخت گردد؛ مگر اقالم 

جزئی كه از طريق تنخواه گردان قابل پرداخت باشد. اهم كنترل داخلی در مورد پرداخت شهرداری ها به شرح زير است:
* كلية پرداخت ها بر اساس درخواست خريد صورت خواهد گرفت كه در آن بايد برآورد قيمت كاال يا خدمات درج و اجازة انجام 
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هزينه از طرف ش��هردار يا ش��خصی كه اين مسؤوليت به او تفويض شده، داده شود. اعتبار الزم برای انجام هزينه نيز بايد تأمين و 
مراتب در دفتر اعتبارات به ثبت رسيده باشد.

* هزينه بايد تحقق يافته باشد؛ يعنی در اثر انجام كار و انتقال مالكيت، دينی بر ذمة شهرداری باشد.
* تعهد يا بدهی شهرداری بايد با مراجعه به اسناد و مدارك مثبته )قانونی( به وسيله مميز تأييد و با مهر رسيدگی شد، ممهور 
گردد. به موجب مادة 34 آيين نامة مالی شهرداری ها، كلية پرداخت های شهرداری بايد با توجه به مادة 79 قانون شهرداری با اسناد 

مثبت انجام گردد.
* كلية پرداخت ها بايد به استناد حواله يا مجوز پرداخت از طرف شهردار )خزانه دار( يا شخصی كه اين مسؤوليت به او تفويض 
شده، صورت پذيرد. به موجب تبصرة ذيل مادة 33 آيين نامة مالی شهرداری ها، ايجاد تعهد، تشخيص و صدور حواله در صالحيت 

شهردار است.
* ترتيبی داده شود كه چك ها پس از امضا فوراً به ذينفع تحويل و هويت تحويل گيرنده احراز گردد. به موجب مادة 38 آيين نامة 
مالی شهرداری ها، صندوقدار )خزانه دار( يا كسی كه پرداخت هزينه ها را بر عهده دارد، مكلف است هنگام پرداخت، نسبت به هويت 
و اهليت دريافت كنندة وجه و صحت و اصالت امضاي حواله، دقت های الزم را به عمل آورد و اس��ناد و امضايی كه ذمة ش��هرداری 

را از دين بری سازد، از گيرندة وجه دريافت كند.
* اس��ناد هزينه و مدارك ضميمة آن و همچنين طبقه بندی هزينه های ش��هرداری بايد منطبق با دستورالعمل وزارت كشور كه 

در اجرای مادة 36 تهيه و به كليه شهرداری ها ابالغ شده است، تنظيم شود.

كنترل داخلی تنخواه گردان پرداخت
به موجب بند 7-4- دس��تورالعمل حسابداری ش��هرداری ها كه در اجرای مادة 43 آيين نامة مالی شهرداری ها به وسيلة وزارت 
كشور تدوين و به كلية شهرداری ها ابالغ شده است، تنخواه گردان )پرداخت( عبارت است از وجوهی كه از محل اعتبارات مصوب 
برای پرداخت هزينه های جاری از طرف ذيحس��اب در اختيار مأمورين يا واحدهای ذيربط قرار می گيرد تا به تدريج كه هزينه های 

مربوطه انجام می شود، اسناد هزينه تحويل و مجدداً معادل همان اسناد وجه دريافت دارند. 
همان طوری كه گفته ش��د، حتی االمكان بايد سيستم پرداخت در ش��هرداری ها به نحوی پيش بينی و پياده شود كه دريافت و 
پرداخت ها از طريق بانك و حساب جاری مربوطه باشد؛ مگر هزينه های جزئی كه عمدتًا مربوط به مادة 3 )ارتباطات(، مادة 5 )خريد 
خدمات(، مادة 6 )سوخت و روشنايی( و مادة 7 )مواد و لوازم مصرف شدنی( مي باشد و پرداخت آن از طريق سيستم بانكی امكان پذير 
نيست كه از محل تنخواه پرداخت مي گردد. در اين گونه موارد بايد نكات زير در مورد كنترل داخلی تنخواه گردان پرداخت هميشه 

در نظر گرفته شود.
1- متصدی تنخواه گردان يا كارپرداز از بين مستخدمين واجد صالحيت شهرداری به اين سمت منصوب شود و نسبت به خريد 

و تدارك كاالها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات شهرداری اقدام نمايد.
2- ميزان تنخواه گردان منطبق با حد نصاب قانونی باشد.

3- كارپرداز يا متصدی تنخواه گردان پرداخت نبايد از محل موجودی تنخواه گردان به كاركنان ش��هرداری مس��اعده پرداخت 
كند.

4- رد تنخواه گردان در مقابل اسناد هزينه كه با رعايت كامل مقررات شهرداری تنظيم و قطعی شده است، بايد صورت پذيرد 
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و كلية پرداخت ها متكی به اسناد مثبته باشد.
5- برای حصول اطمينان از صحت عمليات،  بايد هر چند وقت يكبار به صورت غيرمترقبه موجودی تنخواه گردان و هزينه های 
انجام شده و درخواست وجه نشده با ميزان تنخواه مطابقت داده شود و در مورد كمبود و كسری موجود ی ها تحقيقات كافی به عمل 

آيد و اعمال قانون شود.
6- تنخواه گردان در پايان دورة مالی بايد تسويه شود. تنخواه گردان تسويه نشده در حكم پيش پرداخت تنخواه عيناً به سال مالی 

بعد منتقل می گردد.

كنترل های داخلی اسناد و حساب های دريافتنی در شهرداری
اهميت اس��ناد و حساب های دريافتنی در شهرداری ها و مؤسسات غيرانتفاعی فاقد سرمايه )ناسوده( به اندازة مؤسسات انتفاعی 
دارای س��رمايه )س��ودده( نيست. در مؤسسات انتفاعی دارای س��رمايه هزينه ها، اعم از جاری و سرمايه ای، از محل سرماية شركت 
تأمين و در يك چرخة عادی عمليات عالوه بر ارزش افزوده با س��ود مناس��بی دوباره به سرماية برگشت داده می شود؛ در حالی كه 
در مؤسس��ات غيرانتفاعی فاقد سرمايه، هزينه های قطعی ش��ده از محل درآمدهای قطعی شده تأمين می گردد. هزينة قطعی شده به 
هزينه هايی اطالق می گردد كه دو شرط الزم و كافی را داشته باشند. شرط الزم، تحقق هزينه و شرط كافی، پرداخت هزينه است. 

درآمدهای قطعی شده نيز مستلزم همين شرايط است؛يعني شرط الزم، تحقق درآمد و شرط كافی دريافت درآمد مي باشد.
در حس��ابداری ش��هرداری ها، معمواًل به جای استفاده از حس��ابداری بر مبناء تعهدی كامل، از حسابداری بر مبناء نقدی، نقدی 
تعديل ش��ده و يا نيمه نقدی اس��تفاده می شود. بنابراين، تعهد مؤديان ش��هرداری در صورتی در دفاتر مالی ثبت و ضبط می گردد كه 

مدت بازپرداخت آن كمتر از 60 روز باشد.
از طرف ديگر، قوانين و مقررات مالی و بودجه  ای و اصول و روش های متداول حسابداری دولتی )G.A.S.B( در انجام و ثبت 
فعاليت های مالی مربوط به وصول درآمدها، واريز درآمدها به حس��اب های بانكی مخصوص )غيرقابل برداشت( و انجام هزينه ها از 

محل اعتبارات مصوب، از »اصل تقدم قانون بر اصول«پيروي مي كند.
به موجب مادة 42 آيين نامة مالی ش��هرداری ها، از تاريخ تصويب اين آيين نامه ظرف مدت س��ه سال كلية شهرداری های كشور 
مكلفند دفاتر و اوراق و فرم های حس��ابداری خود را به روش )دوبل( و از لحاظ نقدی يا تعهدی بودن روش حس��ابداری به ترتيبی 
كه دس��تورالعمل صادره از طرف وزارت كش��ور مقرر خواهد شد، تغيير دهند. بند يك از دستورالعمل حسابداری شهرداری ها كه در 
اجرای مادة فوق  تصويب و از س��وي وزارت كش��ور به كلية ش��هرداری ها ابالغ شده است، در مورد مبانی و روش حسابداری چنين 

مقرر می دارد:
1-1- از نقطه نظر مبانی، ثبت فعاليت های مالی روش حس��ابداری در ش��هرداری ها، روش نقدی خواهد بود؛ »بدين معنی كه 
درآمد از جمع اقالم وصول ش��ده تا پايان س��ال مالی و هزينه نيز از جمع اقالم پرداخت ش��ده تا پايان دورة عمل بودجه كه پانزدهم 
ارديبهش��ت ماه سال بعد می باشد، تشكيل می شود«. از تعريف فوق چنين اس��تنباط می گردد كه منظور قانونگذار مبانی حسابداری 

برای شهرداری های ايران نقدی تعديل شده است.
در حس��ابداری بازرگانی، بنا به لزوم تبعيت از اصل تطابق هزينه ها با درآمدهای هر دورة مالی، معمواًل ثبت فعاليت های مالی 
بر مبنای حس��ابداری تعهدی انجام می ش��ود؛ ولی در حسابداری دولتی و ش��هرداری ها به علت تنوع اهداف، وظايف و فعاليت های 
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شهرداری وسازمان مربوطه از مبانی ديگری استفاده می گردد كه قباًل به تفصيل دربارة آن سخن گفته ايم.1
در جای ديگر، مادة 32 آيين نامة مالی شهرداری چنين مقرر می دارد:

- ش��هرداری مجاز به تقس��يط مطالبات خود ناشی از عوارض نيست )اش��اره به حسابداری بر مبناء نقدی يا نقدی تعديل شده(؛ 
مگر در مواردی كه به تشخيص كميسيون منظور در مادة 77 قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداری، 
مصوب 1344، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور يكجا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهی مؤدی برای مدتی 
كه از س��ه س��ال تجاوز نكند، با بهرة متداول بانك ملی ايران تقسيط شود. ولی در هر حال، صدور مفاصاحساب موكول به وصول 

كلية بدهی است.2
با اين همه، در حال حاضر شهرداری ها به منظور كسب درآمد بيشتر و پيروی از سياست خودكفايی شهرداری كشور، اقدام به 
صدور چك های مدت دار و اسناد دريافتی از قبيل سفته می كنند كه  بايد يك كنترل داخلی شديد نسبت به آنها اعمال گردد؛ در غير 

اين صورت احتمال سوءاستفاده در اين مورد دور از ذهن نيست.
كنترل های داخلی در مورد حساب ها و اسناد دريافتی بايد هدف های زير را تأمين كند:

1- يك حساب كنترل تحت عنوان »حساب چك های مدت دار« يا حساب اسناد دريافتی در دفتر كل ايجاد گردد.
2- حساب اصلی فوق به وسيلة چند حساب معين به شرح زير پشتيبانی می شود:

الف – حساب چك های مدت دار نزد صندوق شهرداری
ب – حساب چك های مدت دار نزد بانك عامل

ج – حساب چك های مدت دار برگشتی نزد دايره حقوقی )اجرائيات(
د – حساب چك های مدت دار سوخت شده و غير قابل وصول

چك های سوخت شده و االوصول پس از تأييد شورای شهر به عنوان يك قلم هزينه های اداری در بودجة مصوب منظور و به 
حساب قطعی هزينه های بدهكار می گردد.

ه� - اوراق بهادار بايد به بانك س��پرده و يا در گاوصندوق مخصوص نگهداری ش��وند و فقط دو مديرمسؤول به آنها دسترسی 
داشته باشند.

در صورتی كه حجم چك ها و اسناد دريافتنی قابل مالحظه باشد، بايد از سيستم های ماشينی )كامپيوتر( استفاده نمود و حساب 
سيستم های )Sub system( بايد به گونه ای طراحی شود كه كلية مشخصات چك و اسناد دريافتی را شامل گردد.

3- مسؤول ثبت و نگهداری چك های مدت دار كارمندی غير از ثبات دفتر كل خواهد بود. اصل كلی در سيستم كنترل داخلی 
اسناد دريافتنی و چك های مدت دار همان تقسيم و تفكيك وظايف كارمندان مسؤول می باشد.

4- مجوز دريافت چك مدت دار يا س��فته در مقابل درآمدهای قابل دريافت و قطعی ش��ده و يا انجام خدمات بايد طبق ضوابطی 
باشد كه قباًل به تصويب و تأييد شورای شهر رسيده است.

5- دستورالعمل و ضابطة دريافت چك های مدت دار يا سفته از مؤديان و پرداخت كنندگان عوارض و مبلغ و مدت آن بايد قباًل 
پيش بينی و در هر مورد شخص شهردار و يا نمايندة تام االختيار او موضوع را تصويب نمايد.

6- نگهداری چك های مدت دار و سفته های دريافتی زير كليد واحد يا شخصی غير از مسئول دريافت وجه باشد.
7- چك های مدت دار و اس��ناد دريافتنی بهتر اس��ت در گاوصندوق يا محلی امن كه دارای دو كليد كه يكی از آنها در اختيار 

1- رجوع شود به بخش اول حسابداری شهردرای ها.
2 - مفاد مادة 32: به موجب قانون مجموعه بخشی از مقررات مالی دولت اصالح شده است.
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شخص مسؤول مانند رئيس حسابداری شهردرای می باشد، استفاده شود.
8- روش كار برای تجديد و تمديد چك های مدت دار و اس��ناد دريافتی بايد مانند اجازة دريافت چك مدت دار و اس��ناد دريافتی 

باشد.
9- چنانچه چك ها و يا اسناد در تاريخ و در سررسيد وصول نگرديد، مراتب بايد به شهردار گزارش و دستور الزم جهت تعقيب 

وصول از سوي دايرة حقوقی يا اجرائيات شهرداری از طرف مراجع قضائی داده شود.
10- چك و اسناد سوخت شده بايد در بودجة شهرداری منظور و پس از تصويب شورای شهر به حساب هزينه های قطعی شده 

منظور گردد.
11- شورای شهر به استناد گزارش دايرة حقوقی مبنی بر غيرقابل وصول بدون چك ها اقدام خواهد نمود.

حسابرس بايد موارد فوق را قبل از رسيدگی بررسی و وجود آنها از هر نظر تأييد نمايد.
كنترل های داخلی فوق حداقل مواردی است برای يك شهرداری و در شهرداری های بزرگ كه دارای مناطق و نواحی می باشد 

بايد سيستم گسترده ای كه حافظ منافع و دارايی ها باشد مستقر گردد.

كنترل های داخلی ساير حساب های دريافتی
عمده ترين حس��اب در ش��هرداری ها كه می توان آن را تحت عنوان ساير حساب های دريافتی طبقه بندی نمود، علی الحساب و 

هزينه های پيش پرداخت شده می باشد.
كنترل و ماهيت هزينه های پيش پرداخت ش��ده و علی الحساب ها در مؤسسات دولتی و شهرداری ها با مؤسسات بازرگانی كاماًل 
متفاوت است. در مؤسسات دولتی و شهرداری ها پيش پرداخت و علی الحساب نياز به مجوز قانونی دارد و به موجب قانون پرداخت 

و به موجب قانون تسويه و يا به حساب هزينه های قطعی منظور می گردد.
پيش پرداخ��ت از لحاظ قانون پرداختی اس��ت كه از محل اعتبارات مربوط بر اس��اس اح��كام و قراردادها طبق مقررات پيش از 
انجام تعهد صورت می گيرد و علی الحساب پرداخت قسمتی از تعهد مي باشد كه به منظور اداء قسمتي از بدهي شهرداري با رعايت 
مقررات صورت می گيرد. ميزان و موارد تأدية پيش پرداخت و علی الحس��اب و همچنين نحوه واريز و احتس��اب آنها به هزينة قطعی 

طبق آيين نامه ای است كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مطل��ب ف��وق مس��تخرجه از مواد 28 و 29 و 61 قانون محاس��بات عمومی اس��ت. همچنين مادة 60 قانون يادش��ده در مورد 

علی الحساب چنين مقرر می دارد:
- در مواردی كه بنا به عللی تس��جيل و يا تهية اس��ناد و مدارك الزم برای تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه 
مورد تعهد ميس��ر نباشد، می توان قس��متی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت 

نمود. 
ميزان علی الحس��اب 70 درصد ميزان تعهدش��ده پس از كسر كامل كس��ور قانونی انجام پذير است و در هر مورد بايد به قانون 

جاری مراجعه نمود. 
تعاريف و س��اير مقررات مربوط به پيش پرداخت ها و علی الحس��اب در قانون و مقررات شهرداری ها و دستورالعمل وزارت كشور 
كم و بيش همان اس��ت كه در قانون محاس��بات عمومی نيز مطرح شده است. آنچه برای سيستم كنترل داخلی پيش پرداخت های 

شهرداری بايد در نظر داشت عبارت است از:
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1- تأييد قبلی شهردار يا كسی كه از طرف شهردار به او تفويض اختيار شده است.
2- مقررات شهرداری يا قرارداد اجازة چنين پرداختی را داده باشد.

3- تضمين كافی برای استرداد يا احتساب آن اخذ شده باشد.
4- بررسی پروندة اسناد پرداخت شده و حصول اطمينان از عدم پرداخت مكرر.

5- پرداخت پيش پرداخت هزينه را قانون تجويز كرده باشد.
6- پيش پرداخت به موجب قانون بموقع كسر و محاسبه شده باشد.

7- در صورت عدم گردش بدهكار و بس��تانكار حس��اب پيش پرداخت ها و علی الحس��اب ها در مدت غيرمعقول، موضوع تحت 
بررسی قرار گيرد و علت گزارش شود.

8- در مورد پيش پرداخت ها تضمين كافی دريافت شده باشد.

كنترل های داخلی الزم برای دارايی های ثابت شهرداری
كنترل های داخلی الزم برای دارايی های ثابت شهرداری  بايد با توجه به ويژگی های دارايی های شهرداری معمول گردد.

اموال شهرداری ها به موجب مادة 45 آيين نامة مالی شهرداری ها به دو نوع اموال عمومی و اموال اختصاصی تقسيم گرديده و 
در مورد اموال عمومی شهر وظيفة شهرداری حفاظت و آماده ساختن آن برای استفادة عموم و جلوگيری از تجاوز اشخاص نسبت 

به آنهاست. 
عمل حس��ابداری و ثبت در دفاتر حس��اب در مورد اين دسته از اموال، به موجب بند 48 از فصل هفتم دستورالعمل »حسابداری 

اموال در شهرداری ها« مصوب وزارت كشور مصداق نخواهد داشت.
همچنين، هزينه های س��رمايه ای در ش��هرداری ها صرف نظر از تعهدی، نقدی، يا نيمه تعهدي، تعهدی تعديل ش��ده و يا نقدی 
تعديل ش��ده يكجا به حس��اب هزينه های قطعی منظور می گردد و در ش��رايط عادی فقط حساب های مس��تقل انتفاعی، خدمات و 

تداركات داخلی، اموال ماشين آالت و تجهيزات مورد استفادة خود را در دفاتر ثبت می كنند.
بنابراين اموال، ماشين آالت و تجهيزات تحصيل شده به وسيلة شهرداری )اموال اختصاصی( از طريق گروه حساب دارايی ثابت 

تحت كنترل حسابداری قرار می گيرند.
به منظور رعايت اصول پذيرفته ش��دة حسابداری، دارايی های ثابت شهرداری )اموال اختصاصی( به قيمت تمام شدة تاريخی )يا 
ارزش منصفان��ه در زم��ان دريافت، در صورتی كه دارايی های دريافتی اهدايی باش��د( به ثبت می رس��د. در صورت عدم ثبت بهاي 
تمام ش��دة دارايی های ثابت در زمان تحصيل و مش��خص نبودن قيمت در زمان تدوين دستورالعمل وزارت كشور، حسابداری برای 

كنترل دارايی می تواند دارايی ها را به بهای تمام شدة برآوردی ثبت نمايد.
گروه حسابداری دارايی های ثابت شهرداری )اموال اختصاصی( فقط يك واحد حسابداری است و واحد مالی نيست.

به موجب دستورالعمل وزارت كشور، نگهداری و ثبت استهالك اموال در مورد شهرداری ها جز در مورد واحدهای شهرداری كه 
ممكن است به صورت انتفاعی عمل كرده و قيمت تمام شده برای آنها مورد پيدا كند، ضرورت نخواهد داشت.

طرف بس��تانكار دارايی های ثابت در ش��هرداری ها حساب مازاد تخصيص يافته می باش��د كه با چند حساب معين تحت عنوان 
دارايی های ثابت، سرمايه گذاری در ساير مؤسسات، دارايی های اهدايی و ساير دارايی ها پشتيبانی می شود.

اصواًل دارايی هايی كه به مالكيت شهرداری درآيند، به محض تملك، فاقد ارزش ريالی و منابع اقتصادی خواهند شد. برای مثال، 
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چنانچه شهرداری برای پرداخت حقوق پرسنل خود با عدم نقدينگی روبرو شود، نمی تواند اقدام به فروش ماشين آالت و تجهيزات 
آتش نشانی نمايد. از طرفی، ماشين آالت و تجهيزات آتش نشانی نيز منابع درآمدی برای شهرداری نيست و فاقد ارزش های انتفاعی 

و كسب درآمد می باشد.
بيانيه های هيأت اس��تانداردهاي حسابداری دولتی بخش 1100/107 در مورد عدم استهالك در مورد اموال و دارايی های ثابت 

عمومی چنين مقرر می دارد:
استهالك دارايی های ثابت عمومی نبايد در حساب های مستقل دولتی به ثبت برسد.

استهالك اين دارايي ها ممكن است در سيستم های حسابداری صنعتی يا محاسبه شده برای تجزيه و تحليل قيمت تمام شده به 
ثبت برسد و استهالك انباشته نيز ممكن است در گروه حساب دارايی های ثابت عمومی ثبت شود.

به عبارت ديگر، در سازمان های دولتی و غيرانتفاعی اغلب كشورها برای دارايی های ثابت از اصل لزوم ثبت استهالك به عنوان 
يك اصل كلی و فراگير تبعيت نمی ش��ود. البته در س��ازمان های مذكور ممكن است به منظور تعيين قيمت تمام شدة كاال و خدمات 

توليدشده، عامل استهالك دارايی های ثابت خارج از حساب ها دوطرفه در نظر گرفته شود.
برای ايجاد يك سيستم صحيح جهت حفظ و كنترل دارايی ثابت اختصاصی شهرداری موارد زير بايد در نظر گرفته شود:

1- برای هريك از انواع دارايی كارت دارايی تهيه نموده و اطالعاتی از دارايی در آن ثبت گردد.
2- شهرداری می تواند كنترل های داخلی خوب و رضايت بخشی داشته باشد و برای هر خريد مجوزی داشته و طبق اجازة 

مزبور مبادرت به خريد هر دارايی بنمايد.
درخواست خريد دارايی ثابت جهت كسب مجوز الزم بايد دارای اطالعات زير باشد:

الف – نياز به داشتن آن دارايی و خريد آن تأييد گرد.
ب- اعتبار الزم برای خريد دارايی مورد نياز تأمين شود.

ج– در صورت لزوم نظر مشاور حقوقی خواسته شود.
د– موضوع در كميسيون خريد طرح و موضوع تأييد و تصويب شود.

ه�- دستور نهايی برای خريد از طرف شهردار يا نمايندة او صادر گردد.
و– برای دارايی های ثابت بايد حداقل سالی يك بار كنترل الزم از طرف حسابرسان داخلی شهرداری و يا افراد مسؤول به عمل 

آيد و اثبات دارايی ها و مطابقت مشخصات آن با كارت انجام گيرد.
3- در كنترل داخلی اموال غيرمنقول شهردرای بايد به نكات زير توجه شود:

1-3- برای هريك از قطعات و رقبات اموال غيرمنقول شهرداری بايد مدارك زير تهيه و در واحد سازمانی مربوطه نگاهداری 
شود:

الف– دفتر مشخصات اموال غيرمنقول طبق فرم نمونه 1 
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شهرداری بروجرد
دفتر اموال غيرمنقول

شماره صفحه ....          
                                                                                                                 فرم نمونه 1

كروكی محل زمين يا ساختمان                                شمارة ملك:  
شرح ملك و مشخصات آن:

شمارة سند مالكيت و تاريخ صدور ......................................................
حدود و آدرس ملك ................................................................................

......................................................................................................................
خريداری شده ...........................................................................................
....................................... در سال ..............................................................
ساخته شده ................................................................................................

محل الصاق عكس ساختمان

قيمت زمين........................
قيمت ساختمان.................
ساير هزينه ها.....................

تعميرات و تغيرات نقل و انتقال..........
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

جمع قيمت تمام شده.......
مورد استفاده ......................

شهردار...................... رئيس اموال.........................    صاحب جمع اموال.................  

ب– نقشة ملك، به نحوی كه محل وقوع آن را در شهر نشان دهد.
ج– نقشة اطلس، به نحوی كه ساختمان ها و تأسيسات واقع در ملك روی آن مشخص شده باشد.

د– پروندة ملك، حاوی تمام سوابق و اطالعات مربوط به آن از لحاظ تهيه و تصرف ملك و اقدامات عمرانی كه در آن انجام 
می شود.

ه�- درآمد ساالنه ای كه حاصل می كند و هزينه هايی كه بابت آن پرداخت می شود.
2-3- هريك از شهرداری ها بايد نقشه ای با مقياس مناسب از شهر كه كلية قطعات ساختمان ها و اراضی متعلق به شهردرای 
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در روی آن با رنگ های مشخص عالمتگذاری شده باشد، تهيه نموده به تناسب وسعت شهر آن را به تعداد كافی تكثير و در اختيار 
واحدهای سازمانی ذيربط شهرداری قرار دهند و نسخه ای از نقشة مذكور در واحد سازمانی مسؤول ادارة اموال، نگهداری شود.

3-3- واحدهای سازمانی تابعة هر شهرداری بر حسب مورد، وظايف زير را از لحاظ اموال غيرمنقول به عهده خواهند داشت و 
مكلف خواهند بود همكاری های الزم را با واحد سازمانی مسؤول ادارة امور اموال معمول دارند:

الف– ادارة حقوقی از لحاظ به ثبت رساندن امالك و عقد قراردادهای خريد و فروش و اجاره
ب– ادارة حس��ابداری از لح��اظ ثب��ت خالص��ة صورت های اموال در دفتر معي��ن و كل يا كارت های مربوط به حس��ابداری و 

گزارش های مالی و صورتحساب های ساالنه )در موارد لزوم(
ج– ادارة كارپردازی از لحاظ خريد و فروش

د– ادارة طرح و بررسی ها از لحاظ تعيين احتياجات شهرداری به اراضی و تعيين طرز استفاده از اراضی موجود
ه�- ادارة س��اختمان و امور ش��هر از لحاظ اقدامات عمرانی كه مس��تلزم تهيه يا خريد زمين اس��ت و همچنين انجام عمليات 

ساختمانی و تعميراتی نسبت به اراضی و امالك شهرداری
4-3- واحد س��ازمانی يا ش��خصی كه در ش��هرداری عهده دار ادارة امور اموال می باشد، وظايف زير را در مورد اموال غيرمنقول 

شهرداری بر عهده  خواهد داشت:
الف– ثبت و ضبط صورت ها و دفاتر امالك

ب– تعقيب عمليات ثبتی و دريافت سند مالكيت
ج– همكاری در ارزيابی امالك شهرداری

د– همكاری در تهيه يا خريد اراضی مورد نياز و همچنين همكاری در تشريفات فروش اراضی و امالكی كه مورد نياز نيست
ه�- همكاری در مذاكره، تماس با صاحبان امالك و اراضی جهت گرفتن حقوق ارتفاقی به منظور عبور لوله های آب و فاضالب 

و غيره از ملك آنها
و– كنترل منظم و ساالنة اموال غيرمنقول شهرداری و مراقبت در جلوگيری از تجاوز و تصرف اشخاص

4- در كنترل داخلی اموال منقول )اثاثيه و لوازم اداری( شهرداری بايد به نكات زير توجه شود:1
1-4- هريك از قطعات اثاثيه و لوازم اداری كه طبق دستورالعمل وزارت كشور جزء اموال محسوب می شود، به ترتيبی كه در 

فهرست طبقه بندی اموال مقرر گرديده است در صورت ها و دفاتر اموال ثبت می گردد )فرم نمونة 2(

1- مشخصات اموال منقول
كاالهايی در شهرداری جزء اموال منقول به شمار مي آيند كه دارای مشخصات زير باشند:

1- دوام آنها از يك سال كمتر نباشد
2- مصرف شدنی نباشند؛ يعنی با مصرف شدن برای دفعات بعد غيرقابل استفاده نگردند

3- در اثر استفاده به سرعت فرسوده نشوند
4- در معرض نابودی غيرقابل اجتناب نباشند

5- قيمت آنها بالفاصله با هر دفعه استفاده كم نشود
6- مستقاًل يك مال محسوب شوند، نه اينكه جزئی از يك مال ديگر باشند؛ مانند قطعات مختلف يك كامپيوتر

7- قيمت آنها از 5000 ريال كمتر نباشد
8- برای اثاثيه و لوازمی كه مجموعًا يك مال محسوب مي شوند يا قطعات مختلف آنها انفراداً كمتر از 5000 ريال قيمت داشته، ولی بهاي مجموع آنها 5000 ريال يا بيشتر قيمت داشته باشد، صورت 

جداگانه در محل و نوع آنها تنظيم و در صورت لزوم به طور يك قلم و يك جا در صورت های مالی ثبت می گردد.
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2-4- كلية نقل و انتقاالت هر قطعه از اموال بايد در دفتر اموال منعكس و ثبت شود.
3-4- متصدی اموال بايد حداقل سالی يك بار كلية قطعات اموال شهرداری را مورد بازديد قرار داده تغييرات را در دفاتر اموال 

منعكس نمايد.
4-4- در صورتی كه مالی غيرقابل اس��تفاده ش��ود، متصدی اموال بايد با جلب موافقت مس��ؤول امور مالی )ذيحساب( ترتيب 

فروش يا زايل كردن و حذف آن را از دفاتر و صورت های اموال بدهد.
5-4- كلية اموالی كه خريداری می شود بايد بالفاصله به انبار و سپس به وسيلة انباردار به صاحب جمع اموال تحويل گردد و 
مسؤول امور اموال موظف است ترتيب ثبت آن را در دفاتر و صورت های اموال بدهد. در اين مورد از فرم های مربوطه كه مخصوص 

انباردار می باشد، استفاده مي شود.
6-4- مسؤول امور اموال بايد شمارة هر مال را بر اساس فهرست طبقه بندی تعيين و در دفاتر اموال و صورت مربوط ثبت كرده 

روی آن مال با نصب پالك غيرقابل جدا شدن و يا با حك كردن منعكس نمايد.
7-4- در صورتی كه هنگام كنترل مش��اهده ش��ود مالی در محل مقرر نيس��ت، بايد تحقيقات الزم به عمل آيد و چنانچه مال 
مذكور مفقود شده باشد، علت آن بررسی و ترتيب تعقيب مسؤول مربوطه كه در حفظ آن سهل انگاری نموده است و استيفای حقوق 
شهرداری از مشاراليه داده شود و به هر حال، نتيجه در دفاتر و در صورت های اموال منعكس گردد. در صورتی كه اموال شهرداری 
به وس��يلة عوامل غيرقابل اجتناب از قبيل زلزله، س��يل، طوفان و آتش سوزی معدوم گردد، بايد فهرست مربوطه طبق فرم »اموال 

معدوم يا حذف شده« تهيه و پس از امضای مقامات ذيصالح از صورت اموال حذف شود.
5- در كنترل داخلی وسايط نقليه و ماشين آالت و تجهيزات فنی شهرداری به نكات زير بايد توجه شود:

1-5- هريك از اقالم وس��ايط نقليه و ماش��ين آالت و تجهيزات و وسايل فنی به ترتيبی كه در مورد اثاثيه و لوازم اداری در بند 
4 اين دس��تورالعمل مقرر گرديده اس��ت، بايد در صورت ها و دفاتر اموال به ثبت برسد و ساير اقدامات مقرر در بند مذكور نيز انجام 

شود.
2-5- عالوه بر اقدامات فوق، بايد برای هريك از وس��ايط نقليه و ماش��ين آالت متعلق به شهرداری يك پرونده تنظيم و مقدار 

كاری كه از آنها گرفته می شود، تغييراتی كه نسبت به آنها انجام می گيرد، ميزان مصرف سوخت و غيره در آن منعكس گردد.
3-5- بر روی هريك از وسايط نقليه و ماشين آالت و تجهيزات فنی شهرداری بايد شمارة ثبت آن در صورت اموال، همراه با 

نام شهرداری و در صورت لزوم نام واحد سازمانی كه از آن استفاده می كند، نوشته شود.
6- كنترل های داخلی در مورد اموال امانی و هدايا

1-6- اموال امانی اموالی اس��ت كه اساس��اً متعلق به ش��هرداری نيس��ت، ولی به جهاتی موقتاً به تصرف ش��هرداری درآمده و 
شهرداری نسبت به آنها تا تعيين تكليف، امين محسوب می شود. برای حساب اين قبيل اموال بايد دفتر جداگانه ای تهيه و به ترتيبی 

كه اطالعات كل اموال را منعكس نمايد در فرم مربوط ثبت و نوشته شود.
2-6- كلية اموال و ماشين آالت و تجهيزات فنی كه به عنوان هديه به شهرداری اعطا می گردد، اموال شهرداری تلقی شده و 

بايد تمام كنترل هاي الزم، مانند اموال خريداری شده، از محل اعتبارات شهرداری اعمال گردد.

كنترل های داخلی در مورد بدهی های شهرداری
ش��هرداری ها و مؤسس��ات غيرانتفاعی فاقد س��رمايه به موجب قانون و مقررات و اصول كلی نمی توانند قبل از تأمين اعتبار و 
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تخصيص اعتبار هزينه نموده و يا دينی بر ذمة ش��هرداری ايجاد نمايند. بديهی اس��ت در ش��هرداری ها كه از جمله مؤسسات فاقد 
سرمايه می باشند، انجام هزينه قبل از كسب درآمد امكان پذير نيست. لذا در شرايطی خاص مثل صدور حكم قطعی از طرف دادگاه 
و مراجع صالحه كه ش��هرداری را ملزم به پرداخت هزينه می كند و يا ايجاد ديون و تعهدات اعم از ديون بالمحل يا بامحل و نيز 
دريافت وام طويل المدت پرداختی و غيره، بدهی هاي ش��هردرای بايد شناسايی و در دفتر و حساب های مستقل ثبت و ضبط گردد؛ 

صرف نظر از اينكه روش حسابداری تعهدی، نقدی، نيمه تعهدی، تعهدی تعديل شده و يا نقدی تعديل شده باشد.
به اين ترتيب، اهم بدهی ها در ش��هرداری عبارتند از: اس��ناد و حس��اب های پرداختی، س��اير حس��اب های پرداختی و باالخره 
بدهی های بلندمدت پرداختی كه ماهيتی كاماًل متفاوت با بدهی های مؤسس��ات بازرگانی دارد. اينك به ش��رح هريك از موارد فوق 

خواهيم پرداخت:

كنترل های داخلی در مورد اسناد و حساب های پرداختی شهرداری و بدهی های طويل المدت
1- بدهی بايد قانونی باشد. بدهی شهرداری يا تعهد شهرداری از لحاظ قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه شهرداری ناشی 

از:
الف– تحويل كاال يا انجام خدمت

ب– اجرای قراردادهايی كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد
ج– احكام صادرشده از مراجع قانونی و ذيصالح

د– پيوستن به قراردادهای بين المللی و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللی با اجازة قانون
2- ايجاد بدهی برای ش��هرداری بايد با رعايت كامل »مراحل انجام هزينه« صورت گيرد. همچنين، درخواس��ت خريد بايد از 
طرف واحد مربوطه صادر و پس از برآورد قيمت به وس��يلة كارپرداز يا كارش��ناس فنی به تصويب ش��هردار برسد و نيز اعتبار الزم 

تأمين گردد.
اختيار و مس��ؤوليت تش��خيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهدة ش��هردار )خزانه دار( و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق 

پرداخت ها با قوانين و مقررات بر عهدة ذيحساب می باشد.
اختيارات و مسؤوليت های فوق حسب مورد، مستقيمًا و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات شهرداری مربوطه، 

كاًل يا بعضاً، قابل تفويض خواهد بود؛ اما تفويض اختيار در هيچ مورد سلب اختيار و مسؤوليت از تفويض كننده نخواهد كرد.
برای ايجاد يك كنترل خوب، تفويض اختيارات و مس��ؤوليت های مربوط به ش��هردار و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض 

اختيار و مسؤوليت  های شهردار به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
3- ديون بالمحل شهرداری بايد از ساير ديون تفكيك و در سرفصل جداگانه و به تفكيك نگهداری شود.

ديون بالمحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجة مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و يا 
زائد بر اعتبار مصوب بوده و در هر دو صورت به يكی از طرق زير بدون اختيار شهرداری ايجاد شده است:

الف– احكام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه
ب– انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده، مانند حق  اشتراك برق، آب، 

هزينه های مخابراتی، پست و هزينه های مشابه كه خارج از اختيار شهرداری ايجاد شده باشد.
ساير بدهی هايی كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده و نيز انواع ديون بالمحل بايد تعريف قانونی داشته باشند.
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4- بدهی به پيمانكاران بايد بر اساس صورت وضعيت تأييدشده و قطعی شده به عنوان بدهی در دفاتر ثبت گردد و ديون تلقی 
كردن اين بدهی ها بايد با تأييد و دستور شهرداری صورت گرفته باشد.

5- مكسورات قانونی بابت ماليات، بيمه و بدهی كاركنان به ساير مؤسسات در صورتی كه بموقع پرداخت نگردد، بايد به عنوان 
حساب مكسورات قانونی و يك قلم بدهی به مؤسسات ذينفع در دفاتر عمل شود. اين قلم از بدهی های شهرداری نيز بايد با اطالع 

شهردار و يا مقامات ذيصالح شهرداری صورت پذيرد.
6- به موجب مادة 39 آيين نامة مالی ش��هرداری ها، در مواردی كه ش��هرداری برای فعاليت های مختلف عمومی و اختصاصی 
حس��اب های مجزا داش��ته باشد، استقراض از يك حساب برای استفاده در حس��اب ديگر منوط به موافقت شورای شهر است و در 
موافقتنامة مذكور مدت اس��تقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودی در حس��اب بدهكار به ميزانی كه پرداخت مبلغ 
استقراضی را تكافو كند، فرضاً كه مدت مقرر نيز مقتضی نگرديده باشد، بايد به حساب بستانكار برگشت داده شود. برای ثبت مراحل 

فوق از حساب های مستقل و گروه حساب بايد استفاده شود.
7- كنترل های داخلی در مورد انتش��ار اوراق قرضه و اوراق مش��اركت و يا وام پرداختی بايد با در نظر گرفتن مادة 40 آيين نامة 

مالی شهرداری به شرح زير صورت پذيرد:
قبل از به وجود آمدن بدهی های طويل المدت پرداختنی بايد به نكات زير توجه شود:

- اس��تقراض ش��هرداری با توجه به بند 19 از مادة 45 قانون ش��هرداری بايد با اجازه و تصويب ش��ورای شهر باشد و در موقع 
استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهای عمومی يا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت 
وام و طرز اس��تهالك مش��خص و بر طبق آن عمل شود. برای ثبت وام های پرداختی بايد از حساب های مستقل و گروه حساب ها 

استفاده گردد.

كنترل های داخلی در مورد سپرده های اشخاص
يكی از حس��اب های مس��تقل شهرداری ها و دولت، حساب مستقل برای وجوه امانی است. هر حساب مستقل يك واحد مالی و 
حسابداری مستقل با مجموعه ای از حساب های متوازن می باشد كه در آنها وجوه نقد و ساير دارايی ها، بدهی ها، مازاد و به طور كلی 
منابع و مصارفي كه به منظور اجرای فعاليت ها و عمليات خاص يا نيل به اهداف معين طبق قوانين و مقررات تفكيك شده است، 
ثبت می ش��ود. در مورد حس��اب های مستقل در بخش حس��ابداری اين مجموعه به طور مفصل بحث شده است و در اينجا به ذكر 

كنترل های داخلی كه قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری در اين مورد مقرر داشته است، بسنده می كنيم.
به موجب تبصرة 2 ذيل مادة 78 قانون ش��هرداری ها، وجوهی كه به نام امانت به ش��هرداری س��پرده می ش��ود بايد در حساب 
مخصوصی نگهداری گردد و ش��هرداری به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه س��پرده و يا امانات دخل و تصرفی كند؛ ولی پس از ده 

سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبة ذينفع، می تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نمايد.
شهردرای بايد هر سال اعتبار مناسبی در بودجة خود برای پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعة ذينفع 
يا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق، از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه اين اعتبار كافی نباشد، شهرداری مكلف است اين قبيل 

وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
در مورد شهرداری هايی كه دارای مناطق بوده و سيستم حسابداری آنها بر اساس حسابداری غيرمتمركز است، كنترل داخلی در 

مورد سپرده ها می تواند به شرح زير باشد:
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- وجوهی كه به وسيلة مناطق و يا مؤسسات وابسته به شهرداری به عنوان سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت 
می گردد، بايد به حساب های مخصوصی كه از طرف خزانه در بانك مركزی ايران و يا شعب ساير بانك های دولتی كه نمايندة بانك 
مركزی باشند افتتاح می گردد، واريز شود و وجوه واريزشده كه بدون حق برداشت خواهد بود، در پايان هر ماه به حساب مخصوص 
تمركز وجوه سپرده در خزانة شهرداری منتقل گردد. رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می آيد و شهرداری )خزانه( مكلف 
اس��ت از طريق واگذاری تنخواه گردان رد س��پرده از حساب تمركز وجوه سپرده يا به طريق مقتضی ديگر موجبات تسريع و تسهيل 

در رد كلية سپرده های موضوع شده را فراهم نمايد.
در سپردة شهرداری ها همواره بايد رابطة زير برقرار باشد:

)به تفكيك اشخاص( ماندة حساب سپردة اشخاص = مانده موجودی بانك سپرده

كنترل داخلی مازاد در شهرداری ها

رابطه 1 مازاد + بدهی ها = دارايی ها
مازاد يا اندوخته كه در حسابداری مؤسسات غيرانتفاعی فاقد سرمايه در مقام سرمايه، معادلة حسابداری را تنظيم می كند از 

دو بخش »مازاد تخصيص يافته« و »مازاد تخصيص نيافته« تشكيل می شود. مازاد تخصيص يافته را حساب های معين دفتر كل 
پشتيبانی می كند. اين حساب ها عبارتند از: حساب دارايی های ثابت، حساب سرمايه گذاری در ساير مؤسسات و ساير حساب های 

دارايی ها كه همواره بايد معادلة زير برقرار باشد:

رابطه 2 ساير دارايی ها + سرمايه گذاری + دارايی های ثابت = مازاد تخصيص يافته

مازاد تخصيص نيافته نيز به وسيلة حساب های معين به اين شرح پشتيبانی می شود: 
حساب مازاد در اول دوره، 

حساب مازاد طی دوره، 
حساب تعهدات ايجادشده، 
حساب تعهدات انجام شده، 

حساب درآمدهای قابل وصول 
و حساب درآمدهای وصول شده و همواره در اين مورد رابطة زير برقرار است:

رابطه 3 )بدهی های بلندمدت + بدهی های جاری( – دارايی های جاری = مازاد تخصيص نيافته

به اين ترتيب، كنترل داخلی در مورد »مازاد« در ش��هرداری ها يعني حس��اب مازاد، اعم از تخصيص يافته و تخصيص نيافته به 
نحو صحيح و مطلوب در ش��هرداری نگهداری و كنترل ش��ده و موارد يادش��ده در مورد برقراری رابطة 3 و 2، 1 حتماً برای كنترل 

حساب های مزبور در نظر گرفته شود.
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1- داليل اقتصادی، اجتماعی و قانونی لزوم تأييد صورتحس��اب های مالی در ش��هرداری ها، شامل صورت درآمد و 
هزينه، صورت مازاد، صورت ترازنامه و صورت مقايسة درآمد و هزينه های بودجه شده با درآمد و هزينه های قطعی شده 

را به وسيلة حسابرسان مستقل نام ببريد.
2- عوامل و شرايطی كه به استقالل حسابرسی خدشه وارد می سازد، چيست؟

3- نمونه اي از گزارش حسابرسی )گزارش كوتاه( را بنويسيد.
4- اصول و موازين حسابرسی دولتی را نام ببريد.

5- موارد استفاده طبقات مختلف ذينفع را از گزارش حسابرسی شهرداری توضيح دهيد.
6- سازمان اداری يك مؤسسه حسابرسی برای شهرداری ها را توضيح دهيد.

7- منظور از كنترل داخلی چيست و شهرداری ها در گذشته و حال چه انتظاری از كنترل داخلی داشته و دارند؟
8- آيا حسابرس مستقل می تواند به اتكاي گزارش حسابرسان داخلی دربارة ارزيابی كنترل های داخلی، ميزان و حدود 

عمليات حسابرسی را تقليل دهد؟ چرا؟ توضيح دهيد.
9- چرا حس��ابرس داخلی بهتر اس��ت قبل از تس��ليم گزارش خود به مديران و ش��هردار نتيجة رسيدگی هايش را با 

مجريان امور در ميان گذارد؟ بحث كنيد.
10- انواع مختلف فرم ها و يادداشت های حسابرسی را شرح دهيد و مورد استفادة هر يك را بيان كنيد. 

سؤاالت فصل 
اول حسابرسي
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با مطالعة فصل دوم 
حسابرسي مطالب زير 

را خواهيم آموخت

1- پرونده هاي دائمي و موقت حسابرسي در شهرداري ها

2- كنترل داخلي در مورد هر يك از فعاليت هاي شهرداري

3- برنامه حسابرسي و موارد مورد رسيدگي به موجب قانون

4- دستورالعمل وزارت كشور در رابطه با حسابرسي هاي شهرداري

5- موارد قانوني حسابرسي در شهرداري ها و انواع آن

6- چگونگي كنترل معمولي، سندرسي و اثبات در شهرداري

7- نقش شوراي شهر در مورد حسابرس و تصويب تفريغ بودجه حسابرسي شده

8- فرق بين حسابرسي در مؤسسات انتفاعي و مؤسسات غيرانتفاعي فاقد سرمايه

9- صورتحساب هاي مالي ادواري و زمان انتشار آنها

10- نقـش حسابرسـي داخلـي در تهيـه و تنظيـم گزارش هاي مالي اساسـي در 

شـهرداري ها شـامل: صـورت درآمد و هزينه، صـورت مازاد، صـورت ترازنامه و 

صـورت مقايسـه درآمد و هزينه هاي بودجه شـده با درآمـد و هزينه هاي قطعي 

شده 
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در فص��ل اول اين بخش از كتاب مطالبي در مورد كليات حسابرس��ي در ش��هرداري بيان ش��د. اينك در م��ورد مراحل انجام 
حسابرس��ي در ش��هرداري هاي ايران به بحث خواهيم نشست. س��رفصل اين مطالب عبارت است از: حسابرسي نخستين، تشكيل 
پروندة حسابرس��ي، ازريابي كنترل هاي داخلي، تدوين برنامة حسابرسي شهرداري بر اساس ارزيابي صورت گرفته، كنترل معمولي، 
سند رسي، اثبات و در نهايت تهيه و تنظيم گزارش حسابرسي بر مبناي صورت ها و گزارش هاي ارائه شده و رسيدگي شده از طرف 

واحد حسابداري شهرداري.
در اين قسمت نيز سعي بر آن است كه مطالب بر اساس قانون و مقررات شهرداري ها و دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت 
كشور كه قباًل به تصويب رسيده و حسابداران و حسابرسان شهرداري با عنايت به »اصل تقدم قانون بر اصول« بايد از آن پيروي 

كنند، ارائه شود.

حسابرسي نخسيتن در شهرداري ها يا مرحلة شناخت
پس از قبول رسيدگي به حساب هاي يك شهرداري، حسابرس پيش از شروع به كار بايد نكات زيرا را رعايت كند: 

1� آيا رس��يدگي او به موجب تبصرة 2 مادة 62 قانون ش��هرداري ها انجام مي شود؟ يعني بر اساس قرارداد و دستور مخصوص 
اس��ت يا در اجراي بند ج مادة 44 آيين نامة ش��هرداري ها يك حسابرسي قانوني خواهد بود؟ در هر حال، قوانين و مقررات و قرارداد 

و دستورات مورد بحث بايد كاماًل بررسي شود. 
اعضاي شوراي شهر و شهرداران كه اغلب اهل فن نبوده و با مسائل حسابرسي، به ويژه حسابرسي مؤسسات غيرانتفاعي فاقد 
س��رمايه مثل شهرداري ها آشنا نيس��تند، معمواًل دستورهاي كلي و مبهمي صادر مي كنند و حدود وظايف حسابرس را دقيقا روشن 
نمي نمايند. در مورد حسابرس��ي هاي الزامي و قانوني وظايف حس��ابرس به وسيلة قانونگذار و دستورالعمل هاي وزارت كشور معين 

فصل دوم 

مراحــل انـجـــام حســابـرســـي
 در شـــهرداري
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مي شود و براي آن هيچ محدوديتي نمي توان قائل شد؛ ولي در مورد ساير انواع حسابرسي حدود و وظايف حسابرس بهتر است كتبًا 
قيد شود تا هيچگونه سوءتفاهمي درآينده از لحاظ مسؤوليت مدني و غيره پيش نيايد.

2�  در صورتي كه ش��هرداري يا ش��وراي شهر مايل باشند از خدمات حسابرسي و يا مشاورة مالي حسابرس نيز برخوردار باشند، 
اين موضوع بايد طي قرارداد جداگانه اي قيد شود و حسابرس مي تواند دستمزد جداگانه اي بابت اين خدمات مطالبه نمايد.

3� قانون و مقررات مالي ش��هرداري، دستورالعمل هاي وزارت كشور ش��امل دستور العمل حسابداري، دستورالعمل شيوة تنظيم 
بودجه و تفريغ بودجة ش��هرداري، دس��تورالعمل اموال شهرداري ها، دستورالعمل حسابرس��ي كه در اجراي مواد 43 ،25 ،48 و 44 
آيين نامه هاي شهرداري از سوي وزارت كشور تصويب و جهت اجرا به كلية شهرداري هاي كشور ابالغ شده است1 را كه بعضي از 

قسمت هاي آن ممكن است مربوط به كار او باشد بايد مطالعه كند و نكات مهم آنها را ياداشت نمايد. 
همچنين، در صورتي كه ش��هرداري تازه تأس��يس شده باشد، مصوبات وزارت كشور را مالحظه كند و هر جا از نظر حقوقي به 

اشكال برخورد، از مشاور حقوقي شهرداري توضيح بخواهد و نيز خالصه اي از تمام مطالب مربوط تهيه نمايد. 
اين عمل باعث صرفه جويي در وقت و تسهيل كار و رفع مسؤوليت هاي قانوني در آينده مي شود، زيرا يكي از اصول پذيرفته شدة 
حسابداري و حسابرسي شهرداري ها »اصل تقدم قانون بر اصول« است و حسابرس شهرداري بايد بداند كه جهل به قانون موجب 

رفع مسؤوليت نمي گردد.
4� حسابرس بايد تا آنجا كه براي انجام عمليات حسابرسي و وظايف حسابرس الزم است با گردش عمليات شهرداري از لحاظ 

مسائل فني، اداري، خدمات شهري و نيز عمران شهري آشنا شود و آگاهي كامل و مربوط را كسب نمايد.
به همين منظور، بايد توسط يكي از پايوران شهرداري از نزديك با چگونگي كار آشنا شده و با كمك و راهنمايي اين پايور ارشد 

قسمت هاي مختلف شهرداري و حتي شهر را بازديد كند.
حسابرس بايد قبل از حسابرسي از فرايند كسب درآمد از بدو برآورد تا درج آن در بودجه و تصويب بودجه از سوي شوراي شهر 
و اجراي آن به وسيلة شهرداري و نظارت اين اقالم از طرف خود شهرداري، شوراي شهر و ساير وسايل كنترلي آگاهي يافته قانون 

و مقررات مربوطه را بداند و مسائل مهم آن را يادداشت نمايد.
حس��ابرس بايد قبل از حسابرس��ي با فرايند هزينه نيز آش��نايي كامل و عيني كسب نموده و با قانون و مقررات پرداخت هزينه، 
نحوة ثبت و برآورد هزينه و درج آن در بودجه  پيشنهادي شهرداري و تصويب آن در شورا و چگونگي تحقق هزينه و پيش پرداخت و 
علي الحساب هزينه و دستورالعمل هاي وزارت كشور در مورد هزينه و طبقه بندي و كنترل هزينه ها از طريق آماري )دفتر اعتبارات( 

و كنترل حسابداري آشنا شود و نكات مهم آن را از لحاظ قانوني يادداشت كند.
به اين ترتيب، بهتر به ماهيت حس��اب ها و چگونگي اقالم آن كه تفاوت بس��ياري با مؤسسات بازرگاني دارند پي برده و احاطه 
بيشتري نسبت به عمليات جاري و عمراني شهرداري پيدا مي كند تا اينكه بخواهد اين اطالعات و شناخت را از طريق دفاتر و اسناد 

و مدارك مربوطه كسب نموده و به اوضاع و فعاليت هاي مالي شهرداري پي ببرد.
5�  حسابرس بايد فهرستي از اسناد و مدارك و دفاتر شهرداري را كه به موجب قانون و دستورالعمل وزارت كشور شامل: دفتر 
اعتبارات دفتر اموال، دفتر جزء، جمع درآمد و نيز فرم هاي طبقه بندي شده و شمارة آنها و موارد استفادة هريك و همچنين دفتر آمار 
تفكيك درآمد، پيش آگهي يا برگ تش��خيص عوارض، گزارش دريافت روزانة  درآمد، گزارش  ماهانة درآمد، برگ درخواس��ت خريد، 
برگ اس��تعالم بها، س��ند هزينة كارت كارگري، قبض انبار، حوالة انبار و صورت مغايرت بانكي  مي باشد و همچنين اسناد و مداركي 

1 - براي اطالع بيشتر به كتاب بودجة شهرداري و مديريت بودجه ريزي در شهرداري هاي ايران، تأليف پورهنگ بهرامي از انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مراجعه شود. 
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كه به موجب اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري بايد نگهداري شود، شامل: دفتر صدور برگه، برگة حسابداري، دفتر كل دفتر 
روزنامه،  دفاتر معين، خالصة عمليات دفتر كل )تراز آزمايشي( و نيز اسامي متصديان مربوط به حسابداري و دفترداري شهرداري و 

نوع فعاليت و وظايف هريك را ياداشت نمايد و دفاتر بايد در اختيار او گذاشته شود.
6�  معلوم شود كه كنترل داخلي شهرداري چگونه صورت مي گيرد و نواقص آن چيست. تحقيق در مورد سيستم كنترل داخلي 

يكي از مهم ترين وظايف حسابرس است؛ چرا كه برنامة حسابرسي از نتيجة اين تحقيقات تدوين مي شود. 
تحقيق در مورد سيستم كنترل داخلي به وسيلة پرسشنامه هاي كنترل داخلي انجام مي شود كه بعداً و مفصاًل شرح داده خواهد 
ش��د. كنترل  داخلي در ش��هرداري عمدتًا از طريق قانون يا مصوبات قانوني و يا مصوبات ش��وراي شهر در شهرداري مستقر و اجرا 
مي گردد. كنترل هاي داخلي اين امكان را به حس��ابرس مي دهد تا بداند امكان اش��تباه و تقلب در چه محل هايي بيش��تر است و به 

دقت ويژه اي نياز دارد.
7� آيا دفاتر و ش��يوة نگهداري آن بر اس��اس قانون و مقررات و دس��تورالعمل هاي وزارت كشور و اصول متداول و پذيرفته شدة 

حسابرسي است؟ در اين رابطه بايد از سيستم مدرن حسابداري استفاده شود.
ش��هرداري ها بايد داراي سيس��تم حس��ابداري مدون بوده و عمليات حسابداري و گردش حس��اب ها بر اساس و منطبق با اين 
سيستم باشد. سيستم حسابداري شهرداري شامل: شناخت، بودجه، ساخت حساب ها، ثبت حساب ها، تفصيل حساب ها، فرمت ها و 

گزارش هاي مالي و باالخره روش هاي حسابداري مناطق و سازمان هاي وابسته بايد به دقت مطالعه گردد.
8�  در صورتي كه حس��اب هاي ش��هرداري قباًل از طرف حسابرس ديگري مورد بررس��ي قرار گرفته باشد، حسابرس بايد علت 
كناره گيري از اين س��مت را جويا ش��ود و از لحاظ آيين رفتاري و اقدامات حرفه اي قبل از قبول اين مسؤوليت، از حسابرس پيشين 
تحقيقات كافي را به عمل آورده چگونگي اين تعيير س��مت را اس��تعالم  نمايد و در صورت امكان خالصة پروندة حسابرس قبلي را 

به دست آورد.
مكاتبه با حسابرس قبلي و تحقيق در مورد علت حرفه اي تغيير حسابرس ضروري خواهد بود. در هر حال، گزارش و مالحظات 
و بندهاي گزارش هاي قبلي بايد مورد بررسي قرار گيرد. نمونة مكاتبه با حسابرس قبلي و نامة داليل حرفه اي در صفحة بعد آمده 

است.
9� پس از تحقيقات الزم در مورد نحوة كار و عمليات شهرداري، دفاتر و افراد مسؤول و مطالعه دقيق تر پرسشنامة كنترل هاي 

داخلي، برنامة حسابرسي تدوين خواهد شد. 
در اين برنامه بايد بررسي همة  جوانب حسابداري شهرداري پيش بيني شود. بديهي است برنامة رسيدگي در مواردي كه به نظر 
حسابرس سيستم كنترل داخلي ضعيف است، بايد دامنه دارتر باشد. اگر همكاران حسابرس قبل از اجراي عمليات با مسائل و سوابق 
واحدهاي وابسته به شهرداري، وظايف و اختيارات مديران، ماهيت و كيفيت مدارك و روش حسابداري شهرداري آشنايي پيدا كنند، 

با اعتماد به نفس و اطمينان بيشتري به هر بخش رسيدگي خواهند كرد. 
اگر آنها قبل از شروع به كار و تجزيه و تحليل فعاليت هاي مالي و اثبات ماندة حساب ها اين اطالعات را كسب نكنند، بي شك 
از اهميت واقعي بسياري از اسناد و مدارك مورد بررسي بي اطالع مانده و به صورت ماشيني و طوطي وار به كار ادامه خواهند داد.

همچنين، در مورد تغيير حسابرس، موازين رفتار حرفه اي ايجاب مي كند كه هرگاه حسابرسي يك شهرداري به يكي از اعضاي 
حرفه پيش��نهاد ش��د، شخص مذكور قبل از قبول سمت با حس��ابرس قبلي مكاتبه نموده علت يا علل حرفه اي را كه ممكن است 
مانع قبول كار گردد، از وي جويا ش��ود. حس��ابرس جديد بايد اين وظيفه خود را به صاحب كار توضيح دهد و از او بخواهد كه كتبًا 
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به حس��ابرس قبلي اجازه دهد هرگونه اطالعات در مورد ش��هرداري را در اختيار وي بگذارد و در صورتي كه صاحب كار اجازه نداد، 
از قبول حسابرسي خودداري نمايد.

نمونة مكاتبه با حسابرس قبلي و نامة داليل حرفه اي

همكار عزيز آقاي .......................
نظر به اينكه حسابرس��ي ش��هرداري ..................... به اينجانب پيشنهاد شده، خواهشمند است در صورت وجود داليل حرفه اي 

براي عدم قبول حسابرسي شهرداري مذكور، مراتب را در اولين فرصت كتباً اعالم فرماييد.

با تقديم احترام

همكار گرامي جناب آقاي .......................

عطف به نامة شماره .................. مورخ .................. جنابعالي بدينوسيله به استحضار مي رساند كه به نظر اين مؤسسه هيچگونه 
دليل حرفه اي براي عدم قبول سمت حسابرسي شهرداري .................. از طرف شما وجود ندارد.

با تقديم احترام

همكار گرامي جناب آقاي .......................

عطف به نامة ش��ماره .................. مورخ .................. جنابعالي بدينوس��يله به اس��تحضار مي رساند كه علت استعفاي اينجانب از 
سمت حسابرسي شهرداري .................. عدم همكاري شوراي شهر و شهرداري مذكور در ارائه مدارك و اطالعات مورد نياز جهت 

انجام وظيفه به عنوان حسابرس به اينجانب بوده است.

با تقديم احترام

پرونده هاي حسابرسي
از جمله اقداماتي كه حسابرس براي شروع كار بايد انجام دهد، تشكيل و نگهداري دو پرونده مي باشد: يكي پروندة هميشگي 
يا دائمي و ديگري پروندة موقت يا جاري. اين پرونده ها كه حاوي كلية اطالعات مورد نياز بوده و نيز كلية س��وابق مربوط در آنها 
درج گرديده است، وسيله اي مطمئن براي حسابرس خواهد بود تا در هر زمان براي كسب اطالعات دربارة آن شهرداري با مراجعه 

به پرونده و مطالعة محتواي آن موضوع را روشن و اقدام الزم را معمول دارد.
لذا به منظور تس��هيل و تس��ريع كار حسابرسي الزم اس��ت كلية اطالعات مربوط به حسابرس��ي به طور مدون در پرونده هاي 
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حسابرس ضبط و درج گردد.

الف- پروندة دائمي يا هميشگي
پرونده دائمي حسابرسي به پرونده اي اطالق مي شود كه اطالعات دائمي و مورد نياز حسابرس براي رسيدگي آتي در آن ضبط 
و درج مي گردد. لذا محتويات اين پرونده شامل اطالعات اصولي و دائمي راجع به شهرداري مي باشد. معمواًل عمده ترين اطالعاتي 

كه در اين پرونده بايگاني مي شود، شامل مدارك زير است:
1� يك نسخه از قانون و آيين  نامه هاي شهرداري و هر نوع قوانين مربوط به شهرداري. 

 حس��ابرس مي تواند به منظور جلوگيري از حجيم شدن پروندة حسابرسي فهرس��تي از قانون و آيين نامه  هاي مالي و معامالتي 
ش��هرداري ش��امل: قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب ش��هرداران، قانون شهرداري، آيين نامة مالي 
شهرداري ها، آيين نامه  مالي شهرداري تهران، قانون نوسازي و عمران شهري، قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين جاري كه به 
نحوي از انحاء در ارتباط با مسائل شهرداري است و همچنين، اطالعات قانوني كه در كلية رسيدگي هاي ساالنه مورد نياز حسابرس 

مي باشد، تهيه كند.
2 � گزارش ش��ناخت در رابطه با ماهيت ش��هرداري و مؤسسات انتفاعي داراي س��رمايه و غيرانتفاعي فاقد سرمايه و نيز موارد 
افتراق حسابداري شهرداري با حسابداري بازرگاني، تفاوت حساب ها و گزارش هاي مالي شهرداري ها با مؤسسات بازرگاني،  اهميت 
اجراي قوانين و مقررات قانوني در حس��ابداري ش��هرداري،  لزوم نگاهداري حساب هاي مستقل و گروه حساب ها در شهرداري ها و 
انواع آن،  تفاوت در نحوة ثبت دارايي هاي ثابت،  تفاوت مباني حسابداري دولتي و شهرداري ها با حسابداري بازرگاني،  اصول متداول 
و پذيرفته ش��دة حسابداري دولتي و شهرداري ها، شامل لزوم اعمال كنترل بودجه اي،  استفاده از استاندارد براي درآمدها و هزينه ها،  
اس��تفاده از مباني حس��ابداري معين در هر يك از حس��اب هاي مستقل،  عدم ش��مول كلي اصل ثبت استهالك،  آشنايي با سيستم 

حسابداري خزانه در شهرداري و نيز مقررات و وظايف و اختيارات خزانه در شهرداري ها.
3 � انواع دستورالعمل هاي مالي، حسابداري، بودجه، اموال و حسابرسي صادره از طرف وزارت كشور. 

اين درستور العمل ها كه به صورت مدون وجود دارند، در موارد لزوم به آنها عطف داده خواهد شد.
4 �  پرسشنامة كنترل داخلي كه بعداً و به طور مفصل شرح داده خواهد شد.
5 �  انواع اطالعات مفيدي كه حسابرس را در رسيدگي كمك كند؛ شامل: 

�  نام و آدرس و شماره تلفن شهرداري
� نام ش��هردار و معاونان ش��هرداري، ذيحساب، مدير مالي شهرداري، اعضاي شوراي شهر در ادوار مختلف و افرادي كه داراي 

امضاء مجاز مي باشند و حدود وظايف قانوني آنها 
�  خالصة تفريغ بودجة شهرداري مربوط به سنوات گذشته، شامل: صورت درآمد و هزينه،  صورت مازاد،  صورت ترازنامه،  صورت 

مقايسة درآمد و هزينه هاي بودجه شده با درآمد و هزينه هاي قطعي شده
�  نسخه اي از گزارش هاي حسابرسي سنوات قبل

�  خالصه اي از بخشنامه و دستورالعمل هاي داخلي و مصوب شوراي شهر
�  نمودار گردش عمليات دواير و قسمت هاي مختلف

�  فهرستي از دفاتر مورد استفادة شهرداري، شامل دفتر روزنامه و  دفتر كل و دفاتر معين
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�  دفتر تفكيك درآمدها، دفتر اعتبارات و شيوة نگهداري و ثبت دفاتر 
�  خالصة صورت جلسات شوراي شهر.  

تصميمات اتخاذش��ده در ش��وراي شهر ممكن اس��ت حاوي مطالبي دربارة خريد و فروش مناقصه و مزايده،  انتصاب شهردار و 
انتخاب حسابرس مستقل بوده و اين صورت جلسات شامل مباحثي پيرامون ادارة امور شهرداري و تفويض اختيارات براي امور مهم 
مانند افتتاح حساب بانك،  اجراي تشريفات مربوط به دريافت وام بلندمدت، كشف دعاوي معوقه و تحت رسيدگي در محاكم قضايي 

و بدهي هاي احتمالي شهرداري باشد كه مداركي حائز اهميت است.

ب- پروندة موقت يا جاري
پروندة موقت يا جاري حسابرس��ي به پرونده اي اطالق مي شود كه اطالعات جاري و موقت مورد نياز حسابرس براي رسيدگي 
جاري در آن پرونده ضبط و درج مي گردد. بنابراين، محتويات اين پرونده صرفاً مربوط به حس��اب هاي نهايي سال جاري شهرداري 

مي شود كه به تصويب شهردار )خزانه دار شهرداري( و امضاي مدير امور مالي )ذيحساب( رسيده است.
به اين ترتيب، براي هر سال رسيدگي به عمليات شهرداري بايد يك پروندة جاري تهيه گردد و اگر رسيدگي به صورتحساب هاي 
يك شهرداري به مدت پنج سال بر عهدة مؤسسه حسابرسي باشد، شهرداري مذكور داراي يك پروندة دائمي و پنج پروندة جاري 
اس��ت كه تغييرات كلي ش��هرداري مانند تغيير قوانين و تغيير اعضاي ش��وراي شهر يا شهردار در پرونده دائمي و ساير موارد جاري 

شامل موارد زير در پروندة جاري ضبط و نگهداري خواهد شد:
�  يك نس��خه از گزارش هاي مالي اساس��ي پايان دوره )تفريخ بودجه( ش��امل صورت درآمد و هزينه و صورت ترازنامه، صورت 

مازاد و صورت مقايسة درآمدها و هزينه ها با بودجة مصوب
� فهرست كاربرگ ها و يادداشت هاي حسابرس در سال جاري

�  يك نسخه از برنامة امضاشدة حسابرس در سال جاري
�  پيش نويس و نسخه اي از گزارش حسابرس

�  يك نسخه از برنامة مديريت و ساير مكاتبات حسابرس
�  نكات انتقالي از سال قبل

� خالصة صورت جلسات شوراي شهر در سال جاري
� رونوشت نامه ها و تأييديه و مغايرت هاي بانكي و مكاتبات انجام شده با بانك و سايرين

پرونده هاي جاري حسابرس��ي بايد در پايان س��ال  مالي و در خاتمة كار رس��يدگي به حس��اب ها، بررسي ش��وند و كاربرگ ها و 
يادداشت هايي كه در حسابرسي هاي سال آتي مي توانند مورد استفاده قرار گيرند، به پروندة دائمي منتقل گردند.

بايد توجه داشت كه داشتن پروندة منظم و مفصلي كه كلية سوابق امر حسابرسي در هر شهرداري را نشان دهد، اهميت بسيار 
دارد؛ چرا كه اغلب ممكن اس��ت چندين س��ال يا ماه بعد از خاتمة انجام حسابرس��ي مراجعه به پرونده ها ضرورت پيدا كند و در آن 
زمان اگر پرونده اي كه جزئيات محاسبات و عمليات رسيدگي رانشان دهد وجود نداشته يا ناقص باشد، ممكن است براي حسابرس 
مش��كالت حقوقي به وجود آورد؛ زيرا در صورتي كه بر عليه او يا ش��هرداري و بين  شهرداري و شوراي شهر اختالفي به وجود آيد با 

مراجعه به اين پرونده ها و محتواي آنها مشخص خواهد شد حسابرس چه عملياتي انجام داده است.
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ارزيابي كنترل داخلي شهرداري - پرسشنامه
پرسش��نامه هاي كنترل داخلي وس��يله اي مؤثر براي ارزيابي كنترل داخلي ش��هرداري است. حس��ابرس پس از مرحلة شناخت 
يا حسابرس��ي نخس��تين و تشكيل پرونده هاي حسابرس��ي، اقدام به توزيع پرسش��نامه هاي كنترل داخلي مي كند و پس از تكميل 
پرسشنامه ها به وسيلة كاربران، آنها را بررسي و كنترل خواهد نمود تا مطمئن شود كاربران و تكميل كنندگان پرسشنامه به درستي 

به سؤاالت پاسخ داده اند. 
براي اين منظور درصدي از پرسش��نامه هاي پاسخ داده ش��ده را به صورت نمونه گيري با گردش عمليات مقايسه نموده و آنها را 
تأييد يا رد خواهد كرد. حس��ابرس برنامة حسابرس��ي خود و حدود حسابرسي را بر اساس اين پرسشنامه و پاسخ هاي صحيح تنظيم 
مي كند و اين پرسش��نامه ها زمينه س��از حدود حسابرسي خواهد شد. به عبارت ديگر، حسابرس بايد بداند كه اصول اولية كنترل هاي 

داخلي كه  بايد در يك مؤسسه يا شهرداري وجود داشته باشد، آيا وجود دارد.
اين امر از طريق تكميل پرسشنامه ها امكان پذير است. 

تطبيق پرسش��نامه هاي تكميل ش��ده به وسيلة كاركنان شهرداري با اصول اولية كنترل هاي داخلي در شهرداري از يك طرف و 
تطبيق پرسشنامه هاي تكميل شده با آنچه عماًل در شهرداري اعمال مي گردد از طرف ديگر، مي تواند معياري صحيح، قابل قبول و 

مطمئن براي آگاهي و اندازه گيري كنترل هاي داخلي در شهرداي ها باشد.
چگونگي طرح پرسشنامه ها به نحوي است كه حسابرس سؤاالتي قانوني و كوتاه مي پرسد و هر سؤال مكمل سؤال قبلي است 

تا با مطالعة پرسشنامه ها بتواند برنامه ريزي و رسيدگي خود را تهيه و تنظيم نمايد. 
از آنجا كه حسابرس��ي در ش��هرداري و مؤسسات دولتي در حقيقت »قانون رسي«  مي باشد، نبود كنترل  داخلي در شهرداري به 
معناي عدم اجراي قوانين و مقررات مالي است. اهم كنترل هاي داخلي در شهرداري ها كنترل بودجه از طريق حسابداري و آماري 

مي باشد كه حسابرس بايد به آنها توجه خاصي مبذول دارد.

اصول اولية كنترل داخلي، معيار ارزيابي كنترل هاي داخلي
در ش��هرداري ها تدوين و برقراري يك سيس��تم كنترل داخلي از وظايف قوة مقننه، اعم از ملي يا محلي اس��ت و مديران نقش 
كمت��ري دارند. در ارزيابي كنترل هاي داخلي از طريق پرسش��نامه ها بايد حس��ابرس اطمينان حاص��ل نمايد كه اصول كلي و اولية 

كنترل هاي داخلي رعايت شده است. اين اصول به شرح زير  مي باشد:
1� شرح وظايف كاركنان و حدود اختيارات قانوني و مسؤوليت آنان

2� چگونگي تفويض اختيارات در زمان مرخصي يا غيبت و يا مأموريت مديران 
3� چگونگي اعمال كنترل هاي مالي بر فعاليت  واحد مالي شهرداري

4� صدور حواله به منظور پرداخت از طرف شهردار � بند ج موضوع مادة 33 آيين نامة مالي شهرداري ها 
5� تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي و مقايس��ة آن با حداقل ماه هاي گذشته، عمدتًا گزارش درآمدهاي قطعي شده و هزينه هاي 

انجام شده
6� آموزش كاركنان و احراز شرايط شغلي هريك و شرح وظايف آنان

7� تقسيم وظايف و مسؤوليت ها به شكلي كه انجام هر عمل به وسيلة يك يا چند نفر صورت پذيرد
8�  كنترل بودجه و مقايسة درآمدها و هزينه هاي بودجه شده با  درآمدها و هزينه هاي قطعي  شده
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دستورالعمل حسابرسي وزارت كشور و پرسشنامه كنترل هاي داخلي حسابرسي:
بند 20 از فصل چهارم برنامة حسابرسي شهرداري ها كه در اجراي تبصرة مادة 44 آيين نامه هاي شهرداري ها، مصوب 12 تيرماه 
1346 مشتمل بر 8 فصل و 42 بند تهيه و تصويب و به كلية شهرداري ابالغ شده است، در مورد پرسشنامة حسابرسي چنين مقرر 

مي دارد:
1�  حس��ابرس بايد براي اطمينان از كنترل داخلي ش��هرداري پرسشنامة كنترل داخلي نسبت به موارد مندرج در بند 19 تهيه و 
براي مسؤوالن امر ارسال و پاسخ آن را به امضاي مسؤول امر اخذ نمايد و پس از بررسي، نقاط ضعف را به شهردار گزارش دهد.

2�  مسؤوالن امر مكلفند پاسخ پرسشنامه هاي كنترل داخلي را حداكثر ظرف 2 روز از تاريخ دريافت بدهند و به حسابرس تسليم 
نمايند.

3� حسابرس با توجه به پاسخ پرسشنامه هاي كنترل داخلي، براي جلوگيري از اتالف وقت و تسريع در امور حسابرسي، برنامة 
حسابرسي خود را معطوف به نكاتي كه از لحاظ كنترل حسابرس در موارد كه كنترل داخلي ضعيف است، خواهد نمود.

4� براي راهنمايي، حسابرس بايد از پرسشنامه هاي كنترل داخلي كه با توجه به سازمان شهرداري تهيه شده استفاده گردد.

نمونة پرسشنامه كنترل داخلي در مورد بودجه و امور مالي و اموال
1� آيا شهرداري منتهي تا روز آخر ديماه بودجة ساليانة خود را تهيه و تنظيم و به شورا پيشنهاد نموده است؟

2� شوراي شهر قبل از اسفندماه همان سال )يا سال قبل از حسابرسي(، بودجة پيشنهادي را تصويب نموده است؟
3� شهرداري تفريغ بودجه را تا آخر ارديبهشت ماه سال جاري بعد به شورا تسليم نموده است؟

4� آيا در تهيه و تنظيم بودجه حدنصاب درآمدهاي جاري 60 درصد و عمراني 40 درصد لحاظ شده است؟
5� اعتباراتي كه به تصويب ش��وراي ش��هر رس��يده اس��ت، صرفًا در حوزة همان ش��هرداري و با نظارت شوراي شهر مصرف 

مي  شود؟
6�  ش��هرداري هر ش��ش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد، صورت جامعي از درآمد و هزينه هاي ش��هرداري را براي تصويب 

شوراي شهر ارسال نموده و نيز منتشر نموده است؟
7� شوراي شهر صورت جامع درآمد و هزينه را به موقع تصويب و جهت اطالع به شهرداري مسترد نموده است؟

8� شهرداري صورت درآمد و هزينة تصويبي را براي اطالع منتشر و مراتب را به وزارت كشور ارسال نموده است؟
9� شهرداري با تصويب شوراي شهر آيين نامة اجرايي وصول عوارض شهرداري را تدوين و تنظيم مي كند؟

10� شهرداري به استعالم دفاتر اسناد رسمي در رابطه با مفاصاحساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله در مدت مقرر قانوني 
ظرف مدت ده روز پس از وصول نامة دفترخانه پاسخ الزم را مي  دهد؟

11� مالك يا مالكيني كه به تشخيص شهرداري در مورد پرداخت عوارض معترضند، مبلغ تعيين  شده از طرف شهرداري را در 
صندوق ثبت به وديعه براي انجام معامله سپرده اند؟

12� صن��دوق ثب��ت بالفاصله صورتي با تأييد مش��خصات كامل توزيع كنندگان عوارض و ملك م��ورد معامله بعد از توديع به 
شهرداري ارسال مي نمايد؟

13�  در ص��ورت ص��دور رأي كميس��يون حل اختالف و اعالم آن به صندوق ثبت، وجه سپرده ش��ده بموقع به حس��اب بانكي 
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شهرداري واريز مي گردد و كنترل الزم وجود دارد؟
14� بدهي هاي��ي كه بر اس��اس رأي كميس��يون مادة 77 محرز مي  گ��ردد، از طريق ادارة ثبت وصول مي ش��ود و اجراي ثبت 

تصميمات كميسيون مزبور را با صدور اجرائيه وصول نموده است؟
15� عوارض توأم با ماليات و عوارض تجميع كه به وسيلة وزارت امور اقتصادي و دارايي وصول و از طريق سازمان شهرداري 

توديع و تسهيم مي گردد، بموقع وصول مي شود و براي وصول آن پيگيري الزم به عمل مي آيد؟
16� براي سپرده يا وجوهي كه به نام امانت به شهرداري داده مي شود، حساب مستقل منظور شده است؟

17� شهرداري تاكنون از وجوه اماني با مجوز يا بدون مجوز به صورت وام استفاده نموده است؟
18� شهرداري سپردة مطالبه نشده را كه ده سال از تاريخ استحقاق آن گذشته است، به حساب درآمد منظور مي كند؟

19� شهرداري براي مسترد نمودن سپرده هاي منقضي شده و به  حساب درآمد منظورشده آنها را از طريق اعتبار مربوطه پرداخت 
مي كند؟

20� كلية پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجة مصوب )اعتبار تأمين شده( با اسناد ثبت و رعايت مقررات آيين نامه اي به عمل 
مي آيد؟

21� اس��ناد مثبته )ضمايم س��ند هزينه(  تنظيم شده به امضاي رئيس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب شهرداري مي باشند و 
يا قائم مقام آنان مي رسد؟

22� آيا قائم مقام ذيحسابان شهرداري از جانب شوراي شهر تأييد شده اند؟
23� آيا شهرداري در اجراي مادة 79 قانون شهرداري  ها منتهي تا پانزدهم ماه بعد، حساب درآمد و هزينة ماه قبل شهرداري را 

)تراز آزمايشي همراه با صورت مغايرت بانكي( به شوراي شهر تسليم مي كند؟
24� آيا هزينه هاي تأسيس شهرداري كه به صورت وام دريافت شده، با توجه به مادة 9 قانون شهرداري به هزينة  بودجة مصوب 

منظور و مستهالك شده است؟
25� اساسنامة مؤسسات وابسته به شهرداري، از قبيل شركت اتوبوسراني كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند، به تصويب شوراي 

شهر و تأييد وزارت كشور رسيده است؟ 
26� آي��ا ش��هرداري در مورد وصول جريم��ه، موضوع تبصرة 2 و تبصرة 3 مادة 100 قانون ش��هرداري، كنترل الزم را معمول 

مي دارد؟
اين جرائم نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد و 
نيز جريمة تبصرة 3 نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجادشده 

بيشتر باشد.
27� مواد معدني طبقة اول مذكور در مادة يك قانون معادن، مصوب 26/02/21، واقع در داخل حوزة خدمات نظارت شهرداري 

جزء اموال شهرداري محسوب مي شود آيا شهرداري در اين مورد اقدام نموده است؟ 
28� آيا حد نصاب معامالت جزئي كه مبلغ آن از .................. ريال تجاوز نخواهد كرد رعايت مي شود؟

29� آيا حد نصاب معامالت متوسط كه مبلغ آن بيشتر از ..................  ريال و كمتر از .................. ريال است، رعايت مي شود؟
30� آيا معامالت عمده كه ميزان آن از .................. ريال بيشتر خواهد بود رعايت مي شود؟

31� در مورد معامالت متوس��ط متصدي خريد حداقل از س��ه نفر فروش��ندگان كاال يا انجام دهن��دگان كار از هريك جداگانه 
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اس��تعالم كتبي مش��عر بر تصريع نوع و مشخصات كامل جنس با موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل 
اخذ مي كند؟

32� فروشندگان كاال يا انجام دهندگان كار حداقل بهاي ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعالم بها 
ذكر و با قيد تاريخ امضا مي كنند؟

33�  كارپرداز يا متصدي خريد شهرداري صحت مندرجات استعالم بها را گواهي مي كند؟
34� انجام معامله پس از موافقت كميس��يون معامالت مركب از ش��هردار يا معاون ش��هرداري،  متصدي امور مالي و يك نفر از 

رؤساي واحدها يا اعضاء ارشد شهرداي بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار انجام مي شود؟
35�  در تصميمات »كميس�يون معامالت« اتفاق آرا و يا با اكثريت دو رأي موافق كه يكي از آنها ش��هردار  يا معاون ش��هرداري 

است، مالك اعتبار بوده است؟
36� در ش��هرداري هاي فاقد معاون، رئيس كارپردازي از طرف ش��هرداري به عنوان عضو ديگر در كميسيون معامالت شركت 

مي كند؟
37� در شهرداري هايي كه فاقد معاون هستند و كارپرداز از طرف شهردار به عنوان عضو ديگر شركت مي نمايد آيا تأييد نهايي 

با شهردار مي باشد؟ 
38� آيا معامالت عمده در شهرداري از طريق مناقصه و مزايده انجام مي گيرد؟

39� در صورت انجام مناقصه محدود، ضوابط قانوني زير صورت مي گيرد؟
الف � در صورتي كه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باش��د، بنا به پيش��نهاد مستدل و موجه شهرداري و تصويب شوراي 

شهر 
ب �  در صورتي كه ميزان معامله از دو تا پنجاه ميليون ريال باش��د، بنا به پيش��نهاد مس��تدل و موجه شهردار و تصويب شوراي 

شهر و تأييد وزارت كشور
ج �  در صورتي كه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد، بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار، تصويب شوراي شهر، 

تأييد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت
40� آيا در مناقصة محدود ش��هرداري، حداقل از ش��ش نفر واجدين شرايط مندرج در فهرس��ت مورد تأييد سازمان مديريت و 

برنامه ريزي دعوت مي شود؟
41�  در مورد انجام مناقصة محدود قباًل مصوبة شورا شهر اخذ مي گردد؟

42� در مورد كاالهاي انحصاري دولت و كاالها يا خدمات منحصر به فرد، انجام معامله با نمايندگي هاي رس��مي و انحصاري 
بودن كاال يا خدمات با گواهي »كميسيون معامالت« انجام مي شود؟

43� آي��ا در م��ورد انحصاري بودن كاال يا خدمات غيردولتي، بهاي كاال با گواهي ادارة كل نظارت بر قيمت ها يا اطاق بازرگاني 
استان تعيين و پرداخت مي شود؟

44� آيا در معامالت عمده، آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصلة حداقل يك هفته به تش��خيص ش��هرداري در روزنامة 
رس��مي كش��ور و حداقل يكي از جرايد كثيراالنتش��ار تهران و در صورت وجود روزنامة محلي در يكي از روزنامه هاي محلي منتشر 

مي گردد؟
45� آيا آگهي مناقصه ضوابط زيرلحاظ مي شود؟
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1� 45� نوع و ميزان كاال يا كار، »مدت انجام كار«، محل تحويل، »مهلت قبول آگهي«، محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و 
تسليم پيشنهادها

2�  45�  دادن سپرده اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد و به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانتنامة بانكي
3� 45� ذكر اينكه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپردة آنان به ترتيب ضبط 

خواهد شد
4� 45� آيا تاكنون سپردة شركت در مناقصة پيمانكاراني  كه از امضاي قرارداد استنكاف نموده اند، به نفع شهرداري ضبط شده 

است؟
5� 45� ذكر اين نكته  كه شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است

6�45� ذكر مدت قبول پيشنهادها از تاريخ انتشار آخرين آگهي در داخل و خارج كشور و رعايت مدت تعيين شده
46� آيا رس��يدگي به پيش��نهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به وسيلة »هيأت عالي معامالت شهرداري« مركب از شهردار، 
رئيس امور مالي ش��هرداري و يك نفر از افراد مطلع در معاملة مورد نظر با پيش��نهاد ش��هرداري و تأييد ش��وراي ش��هر صورت 

مي گيرد؟
47� تصميمات »هيأت عالي معامالت ش��هرداري« با اكثريت دو رأي، مش��روط بر اينكه شهردار يكي از آنها  باشد، مناط اعتبار 

بوده است؟
48� كميسيون مناقصه يا مزايده در وقت مقرر در آگهي تشكيل گرديده است؟

49- در صورتي كه به هر دليلي كميس��يون منجر به تجديد ش��ود، علل و عوامل مؤثر تجديد مناقصه در صورت جلسة تنظيمي 
كه به امضاي شركت كنندگان رسيده است، درج مي گردد؟

50- ش��هرداري هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10 درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حس��ن انجام كار )تعهد 
انجام معامله( از پيمانكار به صورت ضمانتنامة بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت مي دارد؟

51- جنس يا كار انجام شده در مورد معامالت جزئي وسيلة انباردار و يا درخواست كننده تأييد مي شود؟ 
52- آيا انباردار يا درخواست كننده، خود مأمور خريد بوده يا مي باشند؟

53- آيا »معامالت متوسط« به وسيله و نظارت »كميسيون تحويل«، مركب از سه نفر به انتخاب شهرداري انجام مي پذيرد؟
54- آيا »معامالت عمده« به وسيله و نظارت »كميسيون تحويل« مركب از دو نفر به نمايندگي شهردار و يك نفر به نمايندگي 

شوراي شهر انجام مي شود؟
55- آيا »كميسيون تحويل« در صورت جلسة تحويل مشخصات كار انجام شده و كاالي تحويل گرفته شده را در هر مورد تأييد 
و آن را طبق نمونه و مش��خصات مندرج در پيمان يا اس��تعالم بها درج و ذيل آن را تمامي اعضاي كميسيون تحويل و فروشنده يا 

پيمانكار امضا مي كند و در صورت اختالف رأي در مورد تحويل و مشخصات، نظر شهردار اخذ گرديده است؟
56- آيا فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجارة اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايدة كتبي صورت مي گيرد؟

57- آيا در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن واحدها و مؤسسات تابعة شهرداري از طريق مزايدة حضوري )حراج( موافقت 
شوراي شهر جلب مي گردد؟

58- آيا در مورد مزايدة حضوري )حراج(، زمان و مكان حراج قباًل آگهي مي شود؟ آيا در آگهي اطالعات الزم راجع به نوع اشيا 
قيد مي گردد؟ و آيا تصريح مي شود كه در مقابل فروش اشيا وجه نقد دريافت خواهد شد؟
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60- آيا در آگهي مزايده اين مطلب كه انواع ماليات و عوارض به عهدة خريدار است قيد مي گردد؟
61- آيا كارهايي كه شهرداري به صورت اماني انجام مي دهد با كسب موافقت و تصويب شوراي شهر مي باشد؟

62- آيا شهرداري براي انجام كار اماني از لحاظ كادر فني و وسايل انجام كار تجهيز بوده و موضوع مورد تأييد قرار مي گيرد؟
63- آيا شهرداري در صورت نياز به اجارة ساختمان، زمين، وسيلة نقليه، ماشين آالت فني و يا هر نوع اشيا و اموال ديگري كه 

عرفًا در معرض اجاره و استيجاره قرار مي گيرد، ضوابط زير را رعايت مي كند؟
الف- در صورتي كه مورد اجاره نظاير متعدد و بدون اختالف داشته باشد، پس از تحقيق و جستجوي كافي به وسيلة متصدي 

خريد، حداقل سه فقره از باصرفه ترين آنها به وسيلة استعالم بها تعيين و معرفي خواهد گرديد.
ب- اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد، يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد نظر شهرداري باشد، مذاكره و توافق مقدماتي 

با مالك به عمل مي آيد.
64- آيا انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد كه مال االجارة ساالنه از شصت هزار ريال تجاوز نكند، با تصويب هيأت 

عالي معامالت شهرداري صورت مي گيرد؟
65- آيا در صورتي كه مال االجاره بيشتر از پنجاه هزار ريال در سال باشد، تصويب شوراي شهر اخذ مي گردد؟
66- آيا شهرداري دورة عمل بودجة هر سال را كه تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود، رعايت مي كند؟

67- آيا تعهداتي كه تا آخر اس��فندماه هر س��ال تحقق يافته باش��د، تا خاتمة دورة عمل بودجه از محل اعتبار مربوط پرداخت 
مي گردد؟

68- آيا بودجة و برنامه هاي ش��هرداري بر اس��اس دستورالعمل وزارت كشور در قالب وظيفه، برنامه، فعاليت، طرح و پروژه هاي 
مربوط برآورد شده و برآورد درآمدها به موجب دستورالعمل ابالغي وزارت كشور انجام مي گيرد؟

69- آيا قبل از تهيه و تنظيم بودجه بر اس��اس دس��تورالعمل بودجه، نكات مندرج در بخش��نامة بودجه كه از طرف س��ازمان 
شهرداري ها همه ساله جهت اجرا به كلية شهرداري ها ابالغ مي گردد، رعايت مي شود؟

70- آيا ش��هردار جهت تصويب بودجة پيش��نهادي و تفريغ بودجة ارائه شده به ش��وراي شهر، حداقل هفته اي سه روز تقاضاي 
تشكيل جلسة شورا مي كند و خود نيز در شورا شركت مي  نمايد؟

71- آيا بودجة پيشنهادي شهرداري حداكثر تا پايان بهمن ماه به تصويب شوراي شهر مي رسد؟
72- در صورت اصالح بودجه بر اس��اس مادة 28 آيين نامة مالي ش��هرداري، مراتب در تفريغ بودجه به ش��وراي ش��هر گزارش 

مي گردد؟
73- آيا در تهيه و تنظيم بودجه، درآمدها به هفت طبقه و هر طبقه به چند گروه و در قالب هر گروه منابع درآمدي شهرداري 

بر اساس دستورالعمل وزارت كشور برآورد شده است؟
74- براي درآمدهاي دريافتني در واحد درآمد، دفتر تفكيك درآمد نگهداري مي شود؟

75- در دفتر تفكيك درآمد، درآمدهاي قطعي سال قبل با بودجة مصوب سال جاري و درآمدهاي وصول شده مقايسه و گزارش 
درآمدهاي روزانه به شهردار گزارش مي گردد؟

76- آيا در شهرداري دفترچه تعرفه اي است كه در آن انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيلة شهرداري 
و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود، درج مي گردد؟

77- آيا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ عوارض صورت مي گيرد، در دفتر تعرفه مذكور منعكس مي شود؟
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78- كلية درآمدها و عوارض دريافتي شهرداري مجوز قانوني دارد؟
79- تطبي��ق وض��ع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفة عوارض درآمدها و تعيين و تش��خيص بدهي م��ؤدي كه به عهدة مأموران 

تشخيص مي باشد، از طرف افراد ديگر يا مميزين مربوطه كنترل مي گردد؟
80- به موجب مادة 32 آيين نامة مالي شهرداري ها، شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض نيست؛ مگر در مواردي 
كه به تشخيص كميسيون منظور در مادة 77 قانون اصالح پاره اي از مواد الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1344، 
مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي فرد به طور يك جا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال 
تجاوز نكند، با بهرة متداول بانك ملي ايران تقسيط شود. ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كلية بدهي است. 

در مورد اصالح مفاد اين قانون آيا »قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت« رعايت مي شود؟
- آيا در اين مورد شهرداري براي شناسايي بدهي از حساب هاي مستقل و گروه  حساب ها استفاده مي نمايد؟

81- آي��ا در ش��هرداري دفتر كنترل اعتبارات بودجه ش��ده نگهداري مي ش��ود و همه ماه��ه نمودار آماري و مقايس��ه اي تهيه 
مي گردد؟

82- در دفت��ر اعتب��ارات، اعتبارات برنامه ها در قالب وظايف، اعتبار فعاليت ها در قالب برنامه ها، اعتبار فصول هزينه در قالب هر 
فعاليت، اعتبار مواد در قالب فصول و اعتبار رديف در قالب مواد هزينه نگهداري مي شود؟

83- در دفتر اعتبارات، اعتبارات طرح ها در قالب برنامه ها و برنامه ها در قالب پروژه ها نگهداري مي شود؟
84- مراحل هزينه ها، ش��امل مرحلة اول، درخواس��ت خريد، مرحلة دوم، برآورد قيمت، مرحلة سوم، اجازة خرج، مرحلة چهارم، 
تأمين اعتبار، مرحلة پنجم، تعهد، مرحلة ششم، تسجيل، مرحلة هفتم، حواله )اجازة پرداخت(، مرحلة هشتم، درخواست وجه از خزانة 

شهرداري، مرحله نهم، پرداخت، به ترتيب و به طور كامل رعايت مي گردد؟
85- ايجاد تعهد، تش��خيص )اجازة خرج( و صدور حواله به ش��رح فوق در صالحيت ش��هردار مي باشد؛ آيا كساني كه از طرف 

شهردار به آنان تعويض اختيار مي گردد، كتبًا به طور منجز اين اختيارات به آنها تفويض شده است؟
86- آيا پرداخت پيش پرداخت و يا علي الحساب با رعايت كامل قانون انجام مي گيرد؟

87- آيا شوراي شهر با توجه به تبصرة بند 3 اصالحي مادة 45 قانون شهرداري، اختيارات تصويب و نظارت در معامالت را تا 
ميزان معين به شهرداري واگذار نموده است؟

88- آيا دستورالعمل حسابداري، بودجه، تفريغ بودجه، تهيه و تنظيم بودجه، موضوع مادة 36 آيين نامة مالي شهرداري از طرف 
وزارت كشور به شهرداري ابالغ شده است؟

89- آيا اصل جامعيت در بودجة شهرداري رعايت مي شود؟
90- آيا در بودجه، درآمد و يا هزينه  اي تهاتر مي گردد؟

91- آيا كلية درآمدهاي شهرداري حاصل از هر نوع درآمد، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد، به هر عنوان حتي 
به طور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري به مصرف مي رسد؟

92- آيا حس��اب جاري تمركز درآمدهاي ش��هرداري )خزانه شهرداري( از حس��اب جاري هزينه ها )شامل هزينه هاي عمراني، 
هزينه هاي جاري و يا هزينه هاي اختصاصي( جدا نگهداري مي شود و از اين بابت كاماًل تفكيك شده اند؟

93- آيا صندوقدار يا كسي كه وجه هزينه ها را پرداخت مي نمايد، هنگام پرداخت، نسبت به هويت و اهليت دريافت كنندة وجه 
صحت و اصالت امضاكننده را شناسايي مي كند؟
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94- آيا حس��اب هاي مس��تقل براي وجوه اماني، عمومي، اختصاصي و س��رمايه در ش��هرداري نگهداري مي ش��ود و عمليات 
حسابداري در اين مورد اعمال مي گردد؟

95- در صورت استقراض شهرداري تصويب نامة شوراي شهر اخذ مي گردد؟
96- آيا اموال اختصاصي شهرداري با استفاده از حساب هاي مستقل و گروه حساب ها در دفاتر شهرداري نگهداري مي شود؟

97- آيا اموال عمومي شهرداري بر اساس آمار، طبق دستورالعمل وزارت كشور شناسايي و در دفتر مربوطه منعكس مي گردد؟ 
و نيز دفتر اموال و مستغالت شهرداري بر اساس قانون، مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه نگهداري مي شود؟ 

98- طبق دستورالعمل حسابداري شهرداري ها كه در اجراي مادة 43 آيين نامة مالي شهرداري از طرف وزارت كشور تدوين و 
براي اجرا به كلية شهرداري ها ابالغ شده است، از نقطه نظر مباني ثبت فعاليت هاي مالي، روش حسابداري در شهرداري هاي كشور 
روش نقدي مي باش��د. آيا در اجراي مفاد قانون، درآمدهاي ش��هرداري از جمع اقالم وصول شده تا پايان سال مالي و نيز هزينه ها از 

جمع اقالم پرداخت شده تا پايان دورة عمل بودجه كه 15 ارديبهشت ماه سال بعد مي باشد، تشكيل شده است؟
99- آيا در مورد درآمدهايي كه عماًل برگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر شده است و يا دين مؤدي نسبت به آنها تحقق پيدا 
مي كند، حساب هاي مستقل و گروه حساب ها تشكيل و در آنها ثبت مي گردد تا اقالمي از درآمدهاي مذكور كه در طول سال مالي 

وصول نشده است، در صورت لزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجة بعد منظور شود؟
100- آيا در مورد هزينه ها آن قس��مت كه در طول س��ال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايان دورة عمل بودجه صورت 
نگرفته اس��ت، در حس��اب هاي مستقل و گروه حساب هاي ش��هرداري منظور مي گردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجه به عنوان 

پرداخت ديون پادار به تصويب مي رسد، پرداخت شود؟
101- آيا جمع اقالم درآمدهاي وصول نشده و هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده تا پايان دورة عمل بودجه در گزارش هاي 
مال��ي ش��امل: صورت درآمد و هزينه، مازاد، ترازنامه، صورت مقايس��ة درآمدها و هزينه هاي بودجه ش��ده ي��ا درآمدها و هزينه هاي 

قطعي شده درج گرديده است؟
102- آيا در مورد معامالت جزئي، متصدي خريد يا كس��ي كه وظيفة مذكور به او محول ش��ده با حكم كتبي ش��هردار به اين 

سمت منصوب شده است؟ 
103- آيا متصدي خريد در مورد معاملة جزئي كه بهاي جنس و اجرت كار را به نحو ممكن و با مسؤوليت خود به دست آورده، 

موافقت كتبي مقامات زير را جلب مي كند؟
الف- در شهرداري هايي كه درآمد ساالنة آنها تا 10 ميليون ريال است، موافقت شهردار

ب- در شهرداري هايي كه درآمد ساالنة آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است، موافقت متصدي امور مالي
ج- در شهرداري هايي كه درآمد ساالنة آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است، موافقت رئيس كارپردازي

104- آيا نام و نام خانوادگي، امضا و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشندة جنس يا انجام دهندة 
كار در ذيل سند ذكر مي شود؟

105- آيا در مورد معامالت متوس��ط، متصدي خريد حداقل از س��ه نفر فروش��ندگان كاال يا انجام دهندگان كار به طور جداگانه 
اس��تعالم كتبي كه مش��عر بر تعيين و تصريح نوع و مش��خصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و 

مدت تحويل باشد، اخذ مي كند؟
106- آيا فروشندگان كاال يا انجام دهندگان كار، حداقل بهاي ممكن را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعالم 
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بها ذكر و با قيد تاريخ امضا مي  كنند؟
اينها فقط نمونه هايي از كنترل هاي داخلي در رابطه با پرسشنامة كنترل داخلي مي باشد. بديهي است حسابرس شهرداري  اين 
نمونه ها و ساير مواردي را كه شناسايي خواهد نمود، با اصول متداول كنترل هاي داخلي معمول مي دارد و ضمن طبقه بندي الزم، 

بر حسب فعاليت هاي شهرداري، هر دسته را در جاي خود به كار مي برد تا آگاهي كاملي از آن به دست آيد.
موارد فوق كامل نيس��ت و فقط آن قس��مت از عمليات حسابرس��ي كه جنبه عمومي دارد، تشريح شده است كه در ادامه به آن 

خواهيم پرداخت.
اولين پرسش��نامه اي كه حس��ابرس تهيه و مديرمالي ش��هرداري يا هر مؤسسة ديگر از مؤسس��ات تابعه بدان پاسخ خواهد داد، 
پرسش��نامة عمومي دربارة نمودار و جدول، اطالعاتي از وضع س��ازماني و قس��مت هاي مختلف حسابداري و وظايف آنها و سيستم 

حسابداري و گردش كار در امور مالي است.

پرسش��نامة كنترل داخلي، عنوان مدركي است كه براي كسب اطالعات از چگونگي كنترل داخلي، شهرداري تحت حسابرسي 
مورد استفادة حسابرسان قرار مي گيرد.

اين پرسشنامه متشكل از تعدادي پرسش و پاسخ است كه براي سهولت تكميل و قاطعيت پاسخ ها، سؤاالت مندرج در آن طوري 
طرح مي ش��ود كه پاس��خ به آنها عمومًا نياز به توضيحات زيادي نداشته باشد و از كلماتي نظير »بلي« يا »خير« و يا »مورد ندارد« 

تجاوز نكند. اين پرسشنامه  بايد با همكاري يكي از افراد مطلع از كنترل هاي داخلي در شهرداري تكميل شود.
پرسشنامه هاي كنترل داخلي  بايد بر حسب موضوع طبقه بندي شود؛ به طوري كه در مورد هر قسمت از فعاليت هاي شهرداري 
مسوؤل مربوطه پاسخگوي آن باشد. حسابرس براي كسب اطالع از كنترل هاي داخلي مي تواند نمودارهاي جريان كار را نيز تهيه 
كند. اين روش بيشتر در مورد عمليات اداري و حسابداري مخصوص، مانند جريان خريد خدمات و هزينه هاي مربوط به خريد كاال 
و انجام پيمانكاري )مناقصه، مزايده( و يا درآمدها كاربرد دارد. لذا، عالوه بر تكميل پرسش��نامة كنترل داخلي، از نمودارهايي كه به 

»نمودار جريان كار« موسوم است نيز استفاده مي گردد.
به طور كلي اين پرسشنامه ها عبارتند از:

1- پرسشنامة عمومي
2- پرسشنامة عمليات نقدي

3- پرسشنامة مربوط به صندوق دستي )تنخواه گردان(
4- پرسشنامة كنترل داخلي سرمايه گذاري شهرداري در ساير مؤسسات

5- پرسشنامه هاي درآمد و اسناد دريافتي
6- پرسشنامه هاي مربوط به چك هاي مدت دار

7- پرسشنامة كنترل داخلي در مورد ملزومات و موجودي انبار به طور اعم و اخص
8- پرسشنامة كنترل داخلي دارايي هاي ثابت اختصاصي و عمومي

9- پرسشنامة كنترل داخلي دربارة:
الف- پيش پرداخت هزينه ها
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ب- هزينه هاي معوق
ج- علي الحساب ها و انواع آن

10- پرسشنامه هاي كنترل داخلي در مورد هزينه هاي عمراني، شامل طرح ها و پروژه ها و نيز قراردادهاي مربوطه.

برنامة حسابرسي در شهرداري ها
تعريف:

بند 7-1 از فصل اول دس��تورالعمل حسابرس��ي شهرداري ها كه در اجراي مادة 44 آيين نامة مالي شهرداري، مصوب 12 تيرماه 
1346، به وس��يلة وزارت كش��ور تدوين و پس از تصويب جهت اجرا به كلية ش��هرداري هاي كش��ور ابالغ شده، برنامة حسابرسي 

شهرداري را چنين تعريف نموده است: 
»برنامة حسابرس��ي عبارت اس��ت از صورت مش��روح اقدامات و بررسي هايي كه بايد بر اس��اس پيش بيني زماني قبلي توسط 

حسابرس انجام گيرد تا داليل و شواهد كافي به منظور تأييد و اطمينان وي در مورد صحت اطالعات به دست دهد.«
در تعريفي ديگر برنامة حسابرسي چنين بيان شده است:

»يك برنامة حسابرس��ي عبارت اس��ت از فهرست كارهاي حسابرس��ي كه بايد انجام شود؛ به گونه اي كه روش هاي الزم براي 
اثبات هريك از اقالم صورت هاي مالي، شامل صورت »درآمد و هزينه«، صورت »مازاد«، صورت »ترازنامه« و نيز صورت »مقايسة 
درآمدها و هزينه هاي بودجه ش��ده با درآمدها و هزينه هاي قطعي ش��ده« را مش��خص و زمان الزم براي اجراي هر روش را تعيين 

كند.
لذا پس از مراحل انجام حسابرسي، تحقيق و تشكيل پروندة حسابرسي و نيز ارزيابي كنترل هاي داخلي، نوبت به تهيه و تنظيم 

برنامة حسابرسي خواهد رسيد. 
اولين باري كه حسابرس��ي يك شهرداري انجام مي ش��ود،  بايد برنامه اي كامل و جامع براي تمامي فعاليت ها شهرداري تدوين 
گ��ردد. در اي��ن برنامه تمام عمليات، برنامه ها، فعاليت ها، طرح ها و پروژه ها، اعم از عمراني و جاري ش��هرداري به تفصيل تش��ريح 

مي گردد. 
در برنامة حسابرس��ي تاريخ، نام رس��يدگي كننده و زمان واقعي صرف ش��ده براي هر س��رفصل درج و نيز محلي براي امضاي 

حسابرس و هريك از كاركنان حسابرس مشخص مي شود.
برنامة حسابرسي كاماًل محرمانه بوده و كاركنان شهرداري و يا مؤسسات وابسته كه صورتحساب ها و دفاتر و مدارك آنان مورد 
بررس��ي و رس��يدگي قرار مي گيرد، به هيچ  وجه نبايد از سرفصل ها و محتويات برنامة حسابرسي شهرداري مطلع شوند و بدانند كه 
عمليات رسيدگي تا چه حد انجام شده يا خواهد شد؛ در غير اين صورت ممكن است به جنبه هاي مختلف برنامة حسابرسي آگاهي 

يافته راه فرار و تقلب را پيدا كنند.
حدود و گس��تردگي برنامة حسابرس��ي بستگي به ارزيابي كنترل هاي داخلي در ش��هرداري دارد. چنانچه سيستم كنترل داخلي 
ش��هرداري ضعيف يا فاقد مدارك كافي و قانوني و يا داراي مدارك ناقص باش��د، يا كاركنان واحد حس��ابداري از تحصيالت الزم، 
سابقة كار و نيز كفايت الزم برخوردار نباشند و يا شهرداري فاقد حسابرسي داخلي باشد، بديهي است حجم رسيدگي به مراتب بيشتر 
و گس��تردگي و حدود برنامة حسابرس��ي به مراتب مفصل تر از شهرداري اي خواهد بود كه تعداد كاركنان آن كافي و از يك سيستم 

حسابرسي داخلي و مؤثر برخوردار است.
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در مراحل اولية برنامه ريزي كار حسابرس��ي، تنها يك برنامة حسابرس��ي مقدماتي كافي به نظر مي رسد؛ به اين معني كه وقتي 
برنامة حسابرسي يك بار تهيه شد و كلية نكات الزم در آن قيد گرديد، ديگر احتياج نيست حسابرس در دفعات بعدي دوباره جزئيات 

عمليات را رسيدگي و حسابرسي را شناسايي و معلوم نمايد. 
ولي بايد دانس��ت هرچند قانون و دس��تورالعمل هاي شهرداري در كل كشور يكس��ان است، فعاليت هاي شهرداري ها در شرايط 
گوناگون جغرافيايي و طبيعي بسيار متفاوت بوده و حسابرسان شهرداري ها بايد با روشن شدن نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل هاي 
داخلي1 و يا تغيير قانون و آيين نامه هاي مالي، هر بار در برنامة اوليه تعديل الزم را معمول دارند. حسابرس با مراجعه به روزنامه هاي 

رسمي كشور از اين تغييرات قانوني آگاه خواهد شد و از صورت جلسات و مصوبات شوراي شهر نيز نبايد غافل گردد.

مواردي كه در برنامة زماني حسابرسي شهرداري ها بايد گنجانيده شود
بند 19 از فصل چهارم دستورالعمل حسابرسي شهرداري ها كه در اجراي مادة 44 آيين نامة شهرداري مشتمل بر 8 فصل و 42 

بند به تصويب وزارت كشور رسيده و جهت اجرا به كلية شهرداري ابالغ شده است.
گنجانيدن موارد زير را در برنامة زماني حسابرسي شهرداري ها الزامي مي داند:

1- حساب اموال و ماشين آالت شهرداري و چگونگي حفظ و نگهداري آن
2- حساب اوراق بهادار و ساير سرمايه گذاري  هاي شهرداري

3- حساب وجوه نقدي، تنخواه گردان، وجوه بانكي )حساب هاي جاري(
4- حساب هاي دريافتني و اسناد دريافتني و بدهكاران و بررسي ماندة آنها

5- حساب هاي موجودي اموال و انبار
6- حساب هاي خريد )هزينه ها(

7- حساب هاي پيش پرداخت ها و بيمه و دارايي هاي غيرمشهود
8- حساب هاي اسناد پرداختني و بستانكاران و بررسي ماندة آنها

9- حساب هاي درآمد
10- حساب هاي حقوق و دستمزد پرداختي و ساير هزينه ها

11- بررسي برنامه ها و فعاليت هاي شهرداري و تعيين نسبت پيشرفت آنها يا به عبارت ديگر، حساب هاي بودجه اي شهرداري 
و مقايسة آنها با اعتبارات مصوب و هزينه هاي انجام شده. 

رس��يدگي به حس��اب هاي بودجه اي شهرداري از اهم وظايف قانوني حسابرس مي باشد و در صورت كوتاهي و يا آسان گرفتن، 
مطمئناً حس��ابرس با چالش هاي قانوني مواجه خواهد ش��د؛ چرا كه قانون به مقايسة هزينه ها و درآمدهاي بودجه شده با هزينه ها و 
درآمدهاي قطعي شده توجه ويژه مبذول مي دارد و اينجاست كه صاحبنظران، »حسابرسي شهرداري« و يا دولتي را به »قانون رسي« 
تعبي��ر مي كنن��د. »اصل تخصيص بودجه« كه به موجب آن تمام ارق��ام مندرج در قانون بودجه  بايد به همان وضع و ترتيبي كه در 
قانون بودجه و جداول منضم به آن تعيين گرديده و به تصويب شوراي شهر يا مجلس قانونگذاري رسيده و اجازة دريافت و پرداخت 

1 - كنترل داخلي در دستورالعمل حسابرسي شهرداري ها، مصوب وزارت كشور، چنين تعريف شده است:
- كنترل داخلي مجموعة اقدامات يا روش هايي است كه به منظور نيل به اهداف زير در شهرداري ها انجام مي شود:

1- حفظ و مواظبت از منابع مالي و اقتصادي شهرداري در مقابل اتالف و اختالس و عدم كارايي مسؤوالن
2- افزايش دقت و صحت آمار و گزارش هاي مالي

3- ترغيب و تشويق كاركنان به پيروي از مقررات و خط مشي هاي شهرداري و تعيين ميزان اجراي آن
4- تعيين ميزان كارايي عمليات در هريك از واحدهاي شهرداري
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آن داده شده است، وصول و يا به مصرف برسد. لذا طبق اين اصل هزينه هاي هر وظيفه بايد در قالب عمليات همان برنامه و همان 
مواد هزينه به مصرف برسد. اصل تخصيص هيچگونه تغيير يا انعطاف و جابجايي را نمي پذيرد و خود را موظف و متعهد مي دارد به 
همان صورتي كه به تصويب قوة مقننه )شوراي شهر( رسيده است، به مرحلة اجرا درآورد و تغيير يا اصالح بودجه امكان پذير نيست 

مگر به موجب قانون مربوطه. مادة 28 آيين نامة مالي شهرداري ها موارد استثنا را چنين عنوان مي كند: 
ش��هرداري مي توان��د اعتبارات مصوب در بودجه براي هريك از مواد هزينه ي��ا فعاليت هاي داخل در يك وظيفه را تا ده درصد 

تقليل يا افزايش دهد؛ به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب بر آن وظيفه تجاوز نشود. 
بديهي است شهردار بايد موارد استفاده از اختيارات قانوني خود را در يادداشت هاي تفريغ بودجه به شوراي شهر گزارش نموده 

و حسابرس با بررسي هاي خود به اين موضوع توجه نمايد.

محتويات برنامة حسابرسي
فصل پنجم از دستورالعمل حسابرسي وزارت كشور براي شهرداري ها در مورد محتويات برنامة حسابرسي چنين مقرر مي دارد:

- طبق مواد مندرج در بند 19 از فصل چهارم دستورالعمل حسابرسي شهرداري ها، 
حسابرس بايد در برنامة حسابرسي، در هر مورد اقدامات زير را انجام دهد.

الف( در مورد اموال و ماشين آالت:
1- موازنة حساب اموال و ماشين آالت در دفتر معين يا حساب دفتر كل

2- رسيدگي به مالكيت قانوني اموال و تأسيسات و تجهيزات
3- رسيدگي به افزايش اموال و ماشين آالت در طي سال

4- رسيدگي به اموال و تأسيسات كه طي سال كنار گذاشته شده اند
5- بررسي عين اموال و ماشين آالت مهمي كه طي دورة مالي افزوده شده است

6- تجزيه و تحليل حساب هزينة تعميرات و نگهداري و توجه به اقالم هزينه هاي غيرمتداول
7- بررسي روش هاي موجود در مورد ابزار و لوازم كار

8- رسيدگي به وضعيت اموالي كه مورد استفاده نيست
9- بررسي شرايط بيمه نامه ها

10- بررسي درآمد حاصل از اجارة زمين، ساختمان و اموال
11- تجزيه و تحليل روش حساب هاي مستقل و گروه حساب ها براي دارايي ها

12- مقايسة ماندة اموال و تأسيسات باقيماندة سال قبل
13- موازنة حساب دارايي هاي ثابت، سرمايه گذاري، دارايي هاي اهدايي و ساير دارايي ها با ماندة مازاد تخصيص يافته

الزم به يادآوري است كه رابطة زير همواره بايد برقرار باشد:

ساير دارايي ها + دارايي هاي اهدايي + سرمايه گذاري + دارايي هاي ثابت = مازاد تخصيص يافته

ب( در مورد اوراق بهادار و ساير سرمايه گذاري ها:
1- تهية صورتي از اوراق بهادار
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2- بررسي اوراق بهادار موجود
3- اخذ تأييد در مورد اوراق بهادار نزد اشخاص و مسؤوالن واحدها و مشاغل مربوط

4- تجزيه و تحليل حساب هاي درآمد مربوط به اوراق بهادار
5- بررسي ارزش جاري اوراق بهادار در تاريخ حسابرسي

6- موازنه نامة حس��اب اوراق بهادار و ساير س��رمايه گذاري ها با حساب دفتر كل مازاد تخصيص يافته و معين سرمايه گذاري در 
ساير مؤسسات شهرداري

ج( در مورد وجوه نقدي و حساب جاري:
1- كنترل جمع ستون هاي دفتر دريافت هاي نقدي و همچنين انتقاالت آن به دفتر كل
2- مقايسة وجوه نقدي و چك هاي توديعي به بانك با اسناد دريافت چك وجوه نقدي

3- مطابقت عمليات بانكي براي يك يا چند ماه با عمليات نقدي در دفاتر
4- شمارش و تهية صورتجلسة كلية وجوه نقدي موجود

5- بررسي مقطع زماني پايان دورة مالي از نظر دريافت ها و پرداخت ها
6- استفادة كتبي از بانك در مورد وضعيت حساب هاي بانكي و دريافت صورتحساب بانكي

7- تهية صورت مغاير بانكي
8- مقايسة چك هاي پرداخت شده با صورت مغايرت بانكي قبلي و با دفاتر پرداخت نقدي

9- بررسي هرگونه چكي كه مقدار آن قابل مالحظه يا غير عادي بوده و به كاركنان شهرداري پرداخت شده است
10- بررسي هرگونه چكي كه احتمااًل در وجه حامل صادر شده است

11- بررسي چك هاي بي محل و ساير مبالغي كه توسط بانك از حساب سازمان برداشت شده است
12- رسيدگي به چك هايي كه بيش از 30 روز از موعد آن گذشته و براي دريافت به بانك ارائه نشده است

13- رسيدگي به هرگونه وجه نقدي كه احتمااًل ذخيره يا بلوكه شده است و نحوة انعكاس آنها در صورت مالي پايان دوره
14- بررس��ي و رس��يدگي به »حساب وجوه نامشخص بانكي«، يعني وجوهي كه به حس��اب درآمد و ساير حساب هاي بانكي 

شهرداري به وسيله اشخاص نامشخص واريز شده است

د( در مورد حساب هاي دريافتني )بدهكاران( و اسناد دريافتني:
1- تهية صورت اقالم دريافتني به حسب مدت براي انواع حساب هاي دريافتني و اسناد دريافتني در تاريخ حسابرسي، بررسي 

اسناد دريافتني موجود و اخذ تأييد در مورد اسنادي كه نزد اشخاص است
2- اخذ تأييد در مورد حساب هاي دريافتني از بدهكاران يا تماس مستقيم با آنها
3- تهية صورتحساب هاي دريافتني از كاركنان شهرداري و تجزيه و تحليل آن

4- حصول اطمينان از اينكه حذف اسناد دريافتني نكول شده قباًل مورد تصويب مقامات ذيربط قرار گرفته است
5- رسيدگي به وثايق مربوط به اسناد دريافتني و ارزشيابي آنها

6- اسناد صادره توسط كاركنان يا مديران شهرداري تا تاريخ حسابرسي تجديد شده است يا خير؟

533اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



7- بررسي اين موضوع كه آيا اسناد دريافتني بلندمدت و كوتاه مدت به طور صحيح گزارش شده است يا خير؟
8- بررسي درآمد بهرة تحقق يافته و معوق )در مورد اسناد دريافتني(

9- تجزيه و تحليل حساب ها و اسناد دريافتني وصول نشده
10- بررس��ي كفايت و صحت ذخيره براي درآمدهاي قابل وصول و موازنة آن با حس��اب مازاد تخصيص نيافته در دفتر كل و 

معين
11- بررسي نحوة گزارش حساب هاي دريافتي در صورت هاي مالي

هـ ( در مورد موجودي ها:
1- ش��ركت در تنظي��م برنامة موجودي برداري و طرح و بررس��ي ف��رم موجودي برداري و فرم صورت ريز موجودي، بررس��ي 

دستورالعمل صادره به افراد شركت كننده در موجودي برداري و انتخاب زمان موجودي برداري
2- بازديد از نحوة موجودي برداري

3- شمارش بعضي اقالم موجودي ها به طور نمونه و مقايسة آن با نتايج موجودي برداري
4- بررسي نحوة نگهداري موجودي متعلق به پيمانكاران و سايرين

5- بررسي آن دسته از اقالم موجود در انبار كه جزء ساير حساب هاي دارايي محسوب مي گردد
6- بررسي مقطع زماني پايان دورة مالي خريد از طريق رسيدگي به صورتحساب ها

7- بررسي روش قيمت گذاري موجودي ها
8- بررسي دقت محاسبات به كمك جمع زدن بعضي از ستون ها و كنترل جمع هاي كل

9- مقايسة نتايج موجودي برداري عيني با دفتر جنسي و نقدي
10- مقايسة موجودي هاي سال جاري با سال قبل

11- تعيين تعداد اقالم در هر گروه از موجودي ها به ترتيب زير:
××× موجودي اول دوره     

اضافه مي شود:
××× خريد طي دوره     
××× كل موجودي     

كسر مي شود:
)×××( مصرفي ضمن سال    
××× موجودي در پايان دوره     

12- بررسي خريدهاي سفارش داده شده
13- بررسي موجودي اول دوره و مقايسة آن با موجودي اول دورة قبل

14- بررسي و رسيدگي به حساب هاي مستقل و گروه حساب ها و مقايسة آن در دفتر كل و دفتر معين مازاد تخصيص نيافته
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و( در مورد خريد:
1- انتخاب نمونه اي از سفارشات خريد از بايگاني قسمت خريد

2- بررسي درخواست خريد و همچنين نحوة تصويب اجازة سفارش خريد در نمونة انتخابي
3- بررسي گزارش دريافت )تحويل( و سند پرداخت و صورتحساب مربوط به هر خريد

4- بررسي صورتحساب فروشندگان از نظر تصويب، قيمت و شرايط و همچنين محاسبات آنها
5- مقايسة قيمت ها و مقادير در صورتحساب فروشنده، سفارش، خريد و گزارش دريافت )تحويل(

6- رسيدگي به انتقال از دفتر روزنامه به دفتر كل و يا انتقال از روي اسناد به دفاتر معين
7- بررسي مناقصه هاي مختلف و ذكر دليل عدم قبول ارزان ترين پيشنهادات در صورت وجود

8- تطبيق خريد با مقررات معامالت شهرداري و صورت برداري از كلية استثنائات براي رسيدگي بيشتر
9- بررس��ي و انتخ��اب نمونه اي تأمين اعتبار در دفاتر اعتبارات و اطمينان از اينك��ه خريدهاي موردنياز منطبق با رديف، ماده، 

فعاليت، برنامه و وظايف مربوط در بودجه مي باشد
10- بررسي درخواست هاي خريد از نظر مقايسة شمارة هر درخواست با دفتر ثبت در دبيرخانة شهرداري

11- بررسي چند درخواست به صورت نمونة آماري مبني بر امضاي متصدي دفتر اعتبارات و رديف و صفحة دفتر مذكور
12- بررس��ي چند نمونه از درخواس��ت هاي خريد كه خريداري و دفتر اعتبارات به حساب هزينه هاي قطعي منظور و تعديالت 

الزم اعمال شده است
13- بررسي چند نمونه از درخواست هايي كه خريداري نشده و الغاي آنها در دفاتر اعتبارات

ز( در مورد پيش پرداخت بيمه:
1- تهية صورتي از پيش پرداخت هاي بيمه

2- بررسي بيمه نامه ها و تطبيق جزئيات آنها با صورت تهيه شده شامل:
1-2- نام مؤسسة بيمه گر و شمارة بيمه نامه

2-2- اقالمي كه در قرارداد ذكر شده
3-2- ارزيابي اقالم مندرج در قرارداد

4-2- كل حق بيمه
5-2- مدت بيمه

6-2- مبلغ بيمه اي كه دورة قبل به حساب هزينه منظور شده است
7-2- مبلغ بيمه اي كه در دوره حسابرسي پرداخت شده است

3- مقايسة پيش پرداخت ها با دفتر كل و حساب هاي مستقل و گروه حساب ها در حساب مازاد تخصيص نيافته
4- تجزيه و تحليل پيش پرداخت بيمه:

××× ماندة پيش پرداخت و تاريخ شروع استفاده از بيمه   
××× اضافه مي شود: خريد بيمه طي دوره مالي   
××× جمع كل پيش پرداخت      
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)×××( كسر مي شود:  هزينه بيمه منقضي شده    
 ××× ماندة پيش پرداخت بيمه      

5- تشخيص اينكه آيا بيمه نامه ها براي حفاظت وسايل شهرداري كفايت مي كند

ح( در مورد ساير پيش پرداخت هاي هزينه:
1- حسابرس با توجه به نحوة وجوه پيش پرداخت در شهرداري، موارد مورد نياز را كه بايد بررسي نمايد به روال فوق در برنامة 

حسابرسي مي گنجاند.

ط( در مورد اسناد پرداختني
1- تهية صورتي از اسناد پرداختني شامل:

پرداخت كننده، مبلغ اسمي سند، نرخ بهره، تاريخ صدور، تاريخ سررسيد، بهرة پرداخت شده 
2- مقايس��ة س��وابق اسناد پرداختني با حساب اس��ناد پرداختني در دفتر كل از طريق حساب مستقل و گروه حساب ها و موازنة 

مازاد تخصيص نيافته و تعهدات ايجادشده
3- اخذ تأييد براي اس��ناد موعدرس��يده و وثايق مربوط از طريق ارتباط مستقيم با بانك ها يا افرادي كه اسناد به نام آنها صادر 

شده است
4- بررسي پروندة اسناد پرداخت شده در طول دورة مالي و مقايسة پرداخت سوابق اوليه

ي( در مورد حساب هاي پرداختني )بستانكاران(
1- رس��يدگي به انتقاالت از دفاتر ثبت اوليه به حس��اب هاي دفتر كل و تهية تراز آزمايش��ي از حساب هاي پرداختني در تاريخ 

حسابرسي
2- تطبيق تراز آزمايش��ي با حس��اب دفتر كل و حس��اب مس��تقل و گروه حس��اب و موازنه با معين مربوطه در حس��اب مازاد 

تخصيص نيافته
3- بررسي ماندة حساب هاي بعضي از بستانكاران و مدارك مربوطه از قبيل صورت وضعيت پيمانكاران

4- تطبيق بدهي ها با صورتحساب هاي ماهانة بستانكاران
5- مقايسة پرداخت هاي نقدي بعد از آخرين تراز با ماندة حساب هاي پرداختني

6- جستجوي آن دسته از حساب هاي پرداختني كه ثبت نشده اند و صورتحساب هايي كه مغايرت دارند
7- تهية صورت كاالها يا وسايلي كه هنوز صورتحساب آنها نرسيده است

ك( در مورد درآمدها:
1- بررسي نمونه هايي از هريك از انواع درآمدها و قبوض آنها، فيش بانكي با مراجعه به پروندة مؤدي

2- بررسي پيش آگهي و اعالميه هاي درآمد
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3- بررسي در تخفيفات و بخشودگي ها
4- تجزيه و تحليل انواع درآمدها و مقايسة آن با درآمد در دو سال گذشته

5- تهية صورتي از ساير درآمدها
6- بررسي دفتر تفكيك درآمد و مقايسة آن با بودجة مصوب و درآمدهاي قطعي سال قبل و درآمدهاي وصولي سال جاري

7- بررسي به صورت نمونه گيري آماري چند درصدي پرونده ها مؤدي عوارض و محاسبات مربوط به درآمد
 

ل( در مورد حقوق و دستمزد
1- رسيدگي مفصل به سوابق پرداخت حقوق و دستمزد در يك دوره يا بيشتر شامل نكات زير:

رسيدگي ادارة كارگزيني به نام، نرخ دستمزد يا حقوق و سوابق نگهداري شده 
2- رسيدگي به گزارش زمان كاركرد منعكس در كارت هاي ساعت و مقايسة آن با گزارش هايي كه به وسيلة سرپرستان امضا 

شده است
3- تعيين اساس كسور از حقوق و دستمزد و مقايسة آن با كسوري كه عماًل كسر شده است

4- مقايسة حقوق هاي پرداختي با آنچه به حساب هاي كاركنان سپرده شده است
5- مقايسة خالص حقوق هاي پرداختي با هزينه هاي توديع شده بابت كار به پروژه ها و فعاليت ها و مراكز هزينه

6- بررسي محاسبات ليست حقوق ها و دستمزدها
7- بررسي كلية پرداخت هاي بعدي بابت حقوق هاي تسويه نشده 

8- بررسي تعداد ليست حقوق و دستمزد پرداختي در طول سال كه نبايد از تعداد دوره هاي پرداخت تجاوز كند
9- رسيدگي به نوسانات غيرعادي در حقوق و دستمزدها و حق كميسيون ها

10- بررسي روش مورد عمل در كنترل حضور و غياب كاركنان
11- بررسي كسور بازنشستگي و مقايسة آن با خط مشي هاي مربوط به بازنشستگي

12- مقايسة ثبت پرداخت حقوق و دستمزد در دفتر كل با دفاتر ثبت اوليه
13- اطالع از اينكه آيا دستور مدوني دائر بر منع استفاده از كسور بازنشستگي و ساير كسور مربوط به كاركنان براي احتياجات 

ديگر وجود دارد؟

م( در مورد هزينه ها:
1- تهية صورتي شامل مقايسة هزينه هاي پيش بيني شده با هزينه هاي واقعي

2- مقايسة هزينه هاي ماهانه با هزينه هاي دورة قبل بر حسب كل مبلغ و درصد درآمد
3- تهية صورتي از كلية اختالف هاي مهم در هزينه  هاي جاري يا هزينه هاي دورة قبل

4- تهية صورت مقايسه اي از كلية هزينه هاي پيش پرداخت شده
5- بررسي انتقال اقالم پيش پرداخت ها از حساب هاي پايان سال به حساب هاي هزينه

6- بررسي ثبت هاي برگشتي در زمان بستن حساب ها
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توضيح الزم:
- برنامة زماني حسابرسي بايد به نحوي تنظيم و اجرا گردد كه تا پايان ارديبهشت هر سال به صورتحساب هاي نهايي ساالنه 

و تفريغ بودجة شهرداري رسيدگي و تنظيم شهردار گردد. اين صورتحساب ها عبارتند از:
1- صورت درآمد و هزينه

2- صورت مازاد
3- صورت ترازنامه

4- صورت مقايسة درآمدها و هزينه هاي بودجه شده با درآمد و هزينه هاي قطعي شده
در برنامة حسابرسي مصوب وزارت كشور، به هزينه هاي عمراني و كنترل بودجه، چه از لحاظ حسابداري و چه از لحاظ كنترل 
آماري، اشاره اي نشده است. يكي از موارد مهم و قانوني كه حسابرسان منتخب شوراها بايد به آن توجه كنند، حسابرسي حساب هاي 
بودجه اي يا حس��اب هاي اعتباري و همچنين حس��اب هاي مربوط به هزينه هاي عمراني و تعيين حد نصاب موضوع مادة 68 قانون 

شهرداري بر مبناي 60 درصد هزينه هاي جاري و 40 درصد هزينه عمراني است.

ن( در مورد حساب هاي بودجه اي )حساب هاي اعتباري(
1- بررس��ي و رس��يدگي به اينكه آيا بودجة شهرداري در دفتر اعتبارات بر حسب وظيفه و در قالب هر وظيفه برنامه و در قالب 
هر برنامه فعاليت ها و در قالب هر فعاليت، طرح هاي عمراني و پروژه ها و يا فصول هزينه، مادة هزينه  و رديف ها ثبت شده است و 

با بودجه ابالغي مطابقت دارد
2- بررس��ي و رس��يدگي به اينكه بودجة ابالغي به عنوان يك فعاليت مالي بر اساس وظيفه ها، برنامه ها، فعاليت هاي جاري و 

طر ح هاي عمراني در دفتر روزنامه ثبت و به دفتر كل و معين نقل شده است
3- بررسي و رسيدگي آماري به اينكه در دفتر اعتبارات موارد هزينه به طور صحيح از اعتبارات مربوط كسر و بموقع مانده گيري 

شده است
4- بررس��ي و رس��يدگي به اينكه آيا بودجة تنظيمي و ابالغي در نتيجة ثبت در دفتر اعتبارات و حس��ابداري طبق دستورالعمل 

بودجة وزارت كشور مي باشد
5- بررسي اينكه طبقه بندي درآمد و طبقه بندي هزينه منطبق با دستورالعمل بودجة وزارت كشور هست

6- بررسي حساب هاي اعتبار تخصيصي و حساب تنخواه گردان حسابداري و اطمينان از ثبت عمليات حسابداري آنها 
7- بررس��ي اين موضوع كه آيا هزينه ها روزانه، ماهانه و يا هر ش��ش ماه يكبار و در پايان س��ال، از طريق دفتر روزنامه به دفتر 

كل و معين اعتبارات انتقال مي يابد يا همزمان با ثبت هزينه، هزينه ها از ماندة اعتبارات كسر مي گردد
8- بررس��ي اين موضوع كه آيا همه ماهه آمار اعتبارات انجام ش��ده از دفتر اعتبارات اس��تخراج و جهت اطالع و اقدام الزم به 

شهردار گزارش مي شود
9- آيا گزارش دفتر اعتبار قبل از ارائه به شهردار با تراز آزمايشي دفتر كل و دفاتر معين مطابقت داده مي شود

10- بررس��ي اين موضوع كه آيا در صورت انجام هزينه و يا كس��ري بودجه از طرف متصدي دفتر اعتبارات مراتب جهت اقدام 
قانوني به شهردار گزارش شده است

11- آيا فرم دفتر اعتبارات به طريقي طراحي ش��ده اس��ت كه بتوان اطالعات الزم را كس��ب نمود. اين اطالعات عبارتند از: 
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بودجة مصوب به تفكيك هر وظيفه، برنامه، فعاليت جاري و طرح هاي عمراني، اعتبارات تعهدشده، هزينه هاي قطعي شده، تعديالت 
انجام شده و باالخره ماندة اعتبارات بهنگام

12- بررسي شمارة درخواست خريد، تاريخ ثبت درخواست در دفتر اعتبارات و ساير اطالعات كه بايد در دفتر اعتبار ثبت شده 
باشد

13- بررسي اينكه هزينه هاي عمراني از محل هزينه هاي جاري و به عكس تأمين اعتبار نشده باشد

س( در مورد طرح هاي عمراني )وظيفة خدمات عمران شهري(
- مرحلة اول: انتخاب پيمانكار

1- بررس��ي اين موضوع كه آيا اعتبار الزم در مورد هر پروژه تصويب و بودجة تصويبي پس از ابالغ در دفتر اعتبارات و دفاتر 
مالي، كل، روزنامه و دفاتر معين ثبت مي گردد

2- آيا مبلغ اعتبار پيش بيني ش��ده در برنامة پنجس��الة ش��هرداري براي سال جاري، س��ال هاي آينده و نيز كل اعتبار درج شده 
است

3- يادداشت برداري از مشخصات فني هر پروژه كه بايد اجرا و در شناسنامة پروژه درج  گردد
4- آيا برآورد اوليه كه برابر نقش��ه و مش��خصات فني و موارد يادش��ده در شناسنامة پروژه مي باش��د، با رعايت فهرست بهاي 

قيمت هاي پايه تهيه شده است. و تعدادي از آيتم ها با قيمت پايه مقايسه و كنترل مي شود.1
5- دقت در اينكه با توجه به منطقة اجراي پروژه، ضريب منطقه و با توجه به نوع فهرس��ت بها ضريب تجهيز كارگاه، ضريب 

سختي كار، ضريب ارتفاع درست انتخاب شده باشد
6- در مجموع ضرايب، باالسري، منطقه اي، تجهيز كارگاه، سختي كار، ارتفاع و به خصوص ضريب پيمانكار )پلوس يا مينوس، 

تخفيف با افزايش قيمت( به صورت صحيح و منطقي در برآورد اوليه اعمال شده باشد
7- دقت شود تاريخ تحويل اسناد مناقصه مغاير با زمان آگهي مناقصه نباشد؛ يعني پيمانكار وقت كافي براي خريد اسناد مناقصه 

و تكميل و تحويل آن به شهرداري يا مهندسان مشاور داشته باشند
8- زمان تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانة شهرداري و آدرس آن كاماًل مشخص شود

9- در صورت انجام مناقصة محدود، با توجه به دفتر ارسال مراسالت دقت شود كه دعوتنامه ها به آدرس دعوت شده پست شده 
باشد. به عبارت ديگر، ممكن است دعوتنامه ها به يك نفر داده شده و به تعدادي از دعوت شدگان ارسال نشده باشد.

10- در صورت امكان، اسامي دعوت شدگان كنترل و وضعيت پيمانكاران دعوت شده بررسي شود. ممكن است پيمانكاري داراي 
چند شركت پيمانكاري باشد و با تعدادي از پيمانكاران دعوت شده نسبت نزديك داشته باشد

11- اين كنترل مي تواند از طريق تماس تلفني با كلية دعوت ش��دگان عملي ش��ود )بر اس��اس آدرس و شماره تلفن اعالم شدة 
سازمان مديريت(

12- پيمانكاران دعوت شده، از افراد حقيقي يا حقوقي باصالحيت  سازمان مديريت بوده و در رشتة مربوطه تشخيص صالحيت 
شده باشند

13- مدت زمان تعيين ش��ده براي تحويل اس��ناد طوري باشد كه پيمانكاران به راحتي بتوانند فرم ها را تكميل و تحويل نمايند 

1 - مقررات و روش هاي اجرايي طرح هاي عمراني، چاپ اول، تاليف و تنظيم سيد نعمت اهلل عسكري، انتشارات ديوان محاسبات كشور 
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)حداقل 10 روز(؛ يعني امكان شركت همه پيمانكاران در مناقصه موجود باشد
14- دقت شود كه تمام پاكت هاي تحويلي به دبيرخانه در روز گشايش دعوتنامه تحويل كميسيون مناقصه شود و عمداً يا سهواً 

پاكتي در بايگاني باقي نماند
15- با توجه به صورتجلسة كميسيون مناقصه رعايت:
1-15- كمترين قيمت پيشنهادي انتخاب شده باشد.

2-15- ضمانتنامة شركت در مناقصه موجود باشد.
3-15- مخدوش و مبهم نبودن پيشنهادها مالحظه شود.

4-15- ذكر كلية اسامي دعوت شدگان و قيمت ها و ثبت پيشنهادي آنها در صورتجلسه درج شده باشد.
5-15- كلية افراد دعوت شده با حروف و عدد، بدون خط خوردگي، اعالم قيمت كرده باشند.

6-15- نفر اول و دوم در صورتجلسه قيد شود.
7-15- نتيجة مناقصه بالفاصله مشخص و اعالم گردد. پس از ختم جلسه، عقد قرارداد كتبًا به نفر اول ابالغ شود.

8-15- ضمانتنامة نفر اول و دوم آزاد نشده باشد.
16- دقت شود چند نفر از دعوت شدگان شركت نكرده اند تا اقدامات زير صورت گيرد:

1-16- اگر دعوتنامه به دست افراد شركت نكرده نرسيده است، علت، بررسي و مقصد معلوم شود.
2-16- اگر دعوتنامه رسيده و پيمانكار اقدامي نكرده است، اسامي آنها به سازمان مديريت اعالم شود.

3-16- اگر دعوت شدگان مدارك ناقص ارسال نموده اند، در صورت تعمد، اسامي به سازمان مديريت داده شود.
17- دقت شود فرد برنده و نفر دوم داراي مدارك كامل باشند )قيمت داده شده مخدوش نبوده و ضمانتنامه داشته باشد(.

حسابرسان منتخب شوراي شهر
فصل ششم از دستورالعمل حسابرسي وزارت كشور به حسابرسي از طرف شوراي شهر اختصاص دارد كه عيناً به شرح زير نقل 

مي گردد:
الف( تعيين حسابرس از طرف شوراي شهر:

1- ش��هرداري در صورت لزوم بايد در بودجة س��االنة خود مبلغ مناس��بي بابت پرداخت حق الزحمة حسابرسي منظور و هنگام 
پيشنهاد بودجه از شوراي شهر درخواست كند تا در صورت تمايل با يكي از مؤسسات رسمي حسابرسي قرارداد حسابرسي مستقل 

منعقد نمايند.
2- ش��وراي شهر مي تواند با هريك از مؤسسات رسمي حسابرسي، براي رسيدگي به حساب هاي شهرداري قرارداد حسابرسي 
منعقد كند و يا اگر گروه حسابرسي از طرف وزارت كشور است، از وزارت كشور )استانداري ها( درخواست نمايد گروه مذكور را مأمور 

حسابرسي شهرداري نموده و گزارش رسيدگي خود را به شورا تسليم نمايند.1
3- شهرداري مكلف است در صورت انتخاب حسابرس مستقل از طرف شوراي شهر، ترتيب عقد قرارداد حسابرسي را بدهد و 

حق الزحمة حسابرس را بر اساس موافقت و تصويب شوراي شهر پرداخت نمايد.
ب( طرز عمل حسابرسان تعيين شده از طرف شوراي شهر )حسابرسان مستقل(

1- اين گروه در حال حاضر در وزارت كشور ايجاد نشده است. 
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1- شهرداري بايد گزارش هاي حسابرسي داخلي را براي بررسي و رسيدگي نهايي در اختيار حسابرسان تعيين شده از طرف شورا 
بگذارد و تسهيالت الزم را براي رسيدگي آنها فراهم كند.

2- انتخاب روش حسابرس��ي در مورد حسابرس��ان تعيين شده از طرف شوراي شهر، منوط به قرارداد منعقده با آنها خواهد بود و 
مي توان روش هاي مذكور در فصل چهارم و پنجم اين دستورالعمل )دستورالعمل حسابرسي شهرداري ها( را مالك طرز عمل آنها 

قرار داد.
3- حسابرسان انتخاب شده از طرف شوراي شهر بايد كار خود را طوري انجام دهند كه بتوانند گزارش خود را همراه با گواهي 

و تأييد حساب ساالنة تفريغ بودجة شهرداري تا آخر ارديبهشت ماه براي طرح در شوراي شهر تسليم نمايند.
الزم به يادآوري اس��ت، در مواردي كه قانون ش��هرداري و يا آيين نامة مالي شهرداري ها وزارت كشور را ملزم به تهيه و تدوين 
دستورالعمل مي كند، دستورالعمل هاي مذكور در حكم قانون است و حسابرس بايد مفاد آن را دقيقًا مورد توجه قرار داده و طبق آن 
عمل نمايد. بنابراين موظف است دستورالعمل را به دقت مطالعه كرده و آن قسمت هايي را كه با كارش تماس دارد يادداشت نمايد؛ 

زيرا بعداً نمي تواند به عنوان اينكه از مفاد دستورالعمل اطالع نداشته است از خود سلب مسؤوليت كند.
وزارت كش��ور در اجراي تبصرة ذيل مادة 44 آيين نامة مالي ش��هرداري ها، مصوب 12 تيرماه 1346، دس��تورالعمل حسابرسي 
ش��هرداري ها را مش��تمل بر 8 فصل و 42 بند تصويب و جهت اجرا به كلية شهرداري ها ابالغ نموده است. لذا شوراي هاي شهر در 
قراردادهاي منعقده با مؤسس��ات حسابرس��ي نمي توانند دايرة عمليات و اختيارات حسابرسي را محدودتر كنند؛ ولي مانعي ندارد كه 
عالوه بر حداقل وظايف و اختيارات قانوني عنوان شده در برنامه هاي حسابرسي، وظايف و اختيارات اضافي به او بدهند. همچنين، 
حسابرس نمي تواند به استناد بعضي از موارد قانون و دستورالعمل هاي حسابرسي شهرداري ها از زير بار مسؤوليت قانوني خود 

شانه خالي كرده و آن را به دستورالعمل حسابرسي شهرداري ها محدود نمايد.

تشكيل گروه حسابداري متخصص
به موجب بند 3-2 از فصل اول دس��تورالعمل حسابرس��ي ش��هرداري، مصوب وزارت كش��ور، در اس��تان هايي كه وضع حوزة 
اس��تان ايجاب كند، وزارت كشور اقدام به تشكيل يك گروه حس��ابدار متخصص براي انجام حسابرسي هاي داخلي شهرداري ها و 

سازمان هاي تابعه و وابسته در تمام يا تعدادي از شهرداري هاي آن حوزه خواهد نمود.

گزارش ها و صورتحساب هاي مالي ادواري در شهرداري ها و نحوة رسيدگي به آنها
فصل هفتم از دس��تورالعمل حسابرس��ي شهرداري ها مصوب وزارت كشور، به گزارش ها و صورتحساب هاي مالي ادواري كه به 
موجب قانون بايد در ادوار مختلف تهيه و جهت اطالع، بررسي و رسيدگي هاي قانوني به مقامات ذيصالح ارائه گردد، به شرح زير 

اختصاص يافته است.
الف( صورتحساب هاي ماهانه

1- در اجراي مادة 79 قانون ش��هرداري ها، صورتحس��اب هاي درآمد و هزينة ماهانة هر ش��هرداري بايد طوري تنظيم و توسط 
حسابرس داخلي رسيدگي شود كه بتوان آنها را روز پانزدهم ماه همراه با گزارش حسابرسي داخلي به شورا تسليم كرد.

2- شوراي شهر گزارش هاي مالي ماهانه را رسيدگي و در صورتي كه نظرات و مالحظاتي نسبت به آن داشته باشد، براي اجرا 
به شهرداري ابالغ خواهد نمود.
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ب( عملكرد شش ماهه
1- در اجراي مادة 71 قانون شهرداري، گزارش عملكرد شش ماهة اول سال بايد طوري تهيه و توسط حسابرس داخلي رسيدگي 

شود كه بتوان آن را تا روز پانزدهم مهرماه به شورا تسليم نمود و پس از تصويب، ترتيب انتشار آن را داد.
2- ش��ورا گزارش هاي عملكرد شش ماهه را بر اس��اس گزارش هاي مالي ماهانه كه همه ماهه تسليم گرديده است، با مالحظة 

گزارش حسابرس داخلي مورد رسيدگي و تصويب قرار خواهد داد.
3- گزارش عملكرد شش ماهة دوم هر سال با موافقت شوراي شهر ممكن است همراه با احتساب ساالنة تفريغ بودجة شهرداري 

مورد رسيدگي و تصويب قرار گيرد.
ج( تفريغ بودجة ساالنه

1- تفريغ بودجة س��االنة ش��هرداري بايد طوري تهيه و توسط حس��ابرس داخلي و حسابرسان تعيين شده از طرف شوراي شهر 
)حسابرسان مستقل( رسيدگي گردد كه بتوان آن را در اجراي مادة 79 قانون شهرداري تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي 

به شوراي شهر تسليم نمود.
2- شوراي شهر گزارش هاي حسابرسان داخلي و حسابرسان تعيين شده از طرف خود )شورا( را بررسي و در صورت تمايل پاره اي 
از موارد را راسًا رسيدگي خواهد كرد و نسبت به تصويب تفريغ بودجه )صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد، صورت ترازنامه، صورت 

مقايسة درآمد و هزينه هاي بودجه شده با درآمد و هزينه هاي قطعي شده( اقدام خواهد نمود.
فرم ها و يادداشت هاي حسابرسي

فرم ها و يادداشت هاي حسابرسي ابزاري است براي رسيدن حسابرس به هدف. هدف حسابرس تهيه و تنظيم گزارش حسابرسي 
با مراجعه به اس��ناد و مدارك و ش��واهد و دفاتر يك مؤسسه بيان مي شود؛ به نحوي كه بتواند پس از رسيدگي به صورتحساب هاي 

ارائه شده نسبت به آنها اظهار نظر حرفه اي كند.
در حرفة حسابرس��ي، مانند هر حرفة ديگر، ابزار كار مش��خصي وجود دارد كه به نام فرم ها و يادداش��ت هاي حسابرسي ناميده 
مي ش��ود. اين فرم ها و يادداش��ت ها به طور معمول عبارتند از: برنامة حسابرس��ي؛ كاربرگ حسابرسي؛ صورت ارزيابي كاربرگ ها و 
يادداشت هاي حسابرسي؛ صورت ريز اشكاالت و ايرادات يا دفتر يادداشت هاي حسابرسي؛ صورت تعيين ميزان تأخير حسابرسي هاي 
انجام ش��ده؛ صورت حساب هاي اساس��ي ش��امل )صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد، صورت ترازنامه، صورت مقايسة درآمدها و 
هزينه هاي بودجه شده با درآمد و هزينه هاي قطعي شده(؛ پرسشنامة كنترل هاي داخلي؛ يادداشت هاي خالصه شده از صورت جلسات 
ش��وراي ش��هر. فرم ها و يادداشت هاي حسابرس��ي از يك طرف مبناي تهية گزارش نهايي حسابرسي و از طرف ديگر تنها مدرك 

حسابرس براي دفاع از حدود رسيدگي و دقت حرفه اي است كه در رسيدگي خود مبذول داشته است.
از آنجا كه تمام مطالب و حقايقي كه در گزارش نهايي حسابرس��ي مندرج اس��ت از فرم ها و يادداشت هاي تهيه شده ضمن رسيدگي 
استخراج مي شود، به جرأت مي توان گفت بدون فرم ها و يادداشت هاي جامع تهيه و تنظيم گزارش نهايي حسابرسي غيرممكن است.

روش ها و تكنيك هاي حسابرسي
همان طور كه مي دانيم هدف نهايي حسابرس��ي، بررسي صورتحس��اب هاي نهايي يك مؤسسه و اظهار نظر حرفه اي در مورد 
آنهاست؛ صورتحساب هايي كه بر اساس اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري تهيه و تنظيم شده است و اظهار نظر حرفه اي كه 

بايد دربارة درستي و منصفانه بودن آن بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده و متداول حسابرسي ابراز گردد.
در اين مبحث مي خواهيم بدانيم حسابرس��ان چگونه مي توانند از رس��يدگي هاي معمول خود به نتيجة نهايي، يعني اظهار نظر و 
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ابراز عقيدة حرفه اي دربارة درستي و منصفانه بودن صورتحساب هاي مالي برسند. يعني بدون آنكه وارد جزئيات رسيدگي حسابرسان 
در موارد مختلف شويم، ماهيت اين رسيدگي ها را به طور كلي تجزيه و تحليل كنيم.

صاحبنظران حسابرس��ي را يك پروژة تحقيقاتي مي دانند و بر اين باورند كه در اين پروژه حس��ابرس ابتدا اطالعاتي را كه براي 
رس��يدگي الزم مي داند جمع آوري كرده و س��پس آنها را به شكل مناسبي طبقه بندي مي كند و پس از اتمام اين تحقيقات و كسب 

اطالعات و مدارك و شواهد مي تواند به قضاوت علمي نسبت به مجموعة اطالعات موجود برسد.
خالصه اينكه مي توان گفت هدف از كلية اين رس��يدگي ها گردآوري يكس��ري اطالعات و مدارك اس��ت كه حسابرس پس از 
طبقه بندي و مربوط س��اختن آنها به يكديگر، دربارة آنها قضاوت كرده و به آن »عقيدة حرفه اي« كه نس��بت به صورتحساب هاي 

مالي اظهار خواهد كرد، مي رسد.
لذا ابتدا به مداركي كه براي يك دورة حسابرس��ي مورد اس��تفاده است به اجمال خواهيم پرداخت، سپس در مورد تكنيك هاي 

موردنظر به بحث خواهيم نشست.

اسناد و مدارك و شواهد حسابرسي
مداركي كه حس��ابرس بر اس��اس آنها اظهار نظر مي كند از »مس��تندات« ثبت اولية تك تك معامالت در دفاتر ش��روع و به 
صورتحس��اب هاي پايان دورة مالي منتهي مي ش��ود. بديهي اس��ت هرچه كنترل داخلي قوي تر باشد، حسابرس براي اظهار نظر به 
مدارك كمتري احتياج دارد و بالعكس. وقتي كنترل داخلي ضعيف باشد، حسابرس بايد مدارك بيشتري را مورد بررسي قرار دهد.

اين مدارك براي رسيدگي به حساب هاي شهرداري به قرار زير است:
الف( مداركي كه در اجراي قانون و مقررات و دستورالعمل هاي وزارت كشور در داخل شهرداري تهيه مي گردد:

1- درخواست خريد، برآورد قيمت، اجازة خرج )تشخيص(، تامين اعتبار، تعهد، تسجيل، حواله )اجازة پرداخت(، درخواست وجه 
از خزانة شهرداري و باالخره پرداخت هزينه و نيز بودجة مصوب كه مهم ترين سند است.

2- قبض انبار، برگ استعالم بها، صورتجلسة تحويل كاال و انجام خدمات، حوالة انبار، برگ مأموريت، اعالمنامة خزانه، ليست 
حقوق، كارت كارگري، برگ تشخيص عوارض مؤدي، قراردادهاي شهرداري با اشخاص ثالث )پروندة قراردادها(، سند هزينه، سند 
حسابداري، تراز آزمايشي، صورت مغايرت بانكي، سند مالكيت اموال منقول و غيرمنقول، صورتجلسة كميسيون مادة 100، مصوبات 

شوراي شهر، پرونده هاي مؤديان عوارض، قراردادها و احكام حقوقي، اسناد مناقصه و مزايدة سپرده هاي شركت در مناقصه.
ب( اسناد و مداركي كه از طريق اشخاص خارج از شهرداري ارائه مي گردد:

فاكتور خريد، صورت وضعيت پيمانكار كار، بارنامه ها، اس��ناد گمركي، اس��ناد دريافتي، چك هاي مدت دار، صورتجلس��ة تحويل 
موقت و دائمي پيمانكار احكام قضايي، رسيد سپرده هاي دريافتي. حسابرس به مداركي مي تواند بيشتر اعتماد كند كه مستقاًل توسط 

منابع خارج از تشكيالت شهرداري تهيه شده باشد.
ج( دفاتر مالي و آماري شامل:

دفت��ر كل، دفت��ر روزنامه، دفاتر معين، دفتر اعتبارات، دفتر تفيك درآمدها، دفتر انبار، دفتر اموال، دفتر تعرفة نرخ عوارض. دفاتر 
فوق و اعداد مندرج در دفترها از مدارك قابل اطمينان هستند؛ مشروط بر اينكه سيستم كنترل داخلي در نگهداري و ثبت اين دفاتر 

كامل و قابل قبول باشد.
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د( داليل و مدارك عيني و قياسي
علم پيدا كردن به چيزي و آگاهي يافتن از آن به دو روش امكان پذير است؛ يكي از طريق استقرا و ديگري قياس. استقرا يعني 
تفحص و جستجو و تحقيق و كنجكاوي كردن در امري يا مطلبي، قريه به قريه رفتن و با چشم ديدن و با دست لمس كردن است 

و به حقيقت رسيدن.
و قي��اس يعن��ي چي��زي را با چيز ديگري اندازه و برابر كردن از روي مش��ابهت، دو چيز را باهم س��نجيدن، و نيز مقايس��ات و 

نسبت ها.
ش��مارش و بازديد بعضي از اقالم دارايي ها و پروژه هاي عمراني و طرح هاي انتفاعي و غيرانتفاعي براي اثبات وجود آنها مثال 
خوبي براي داليل و مدارك عيني و استقرايي است. وجود اسناد دريافتني، ضمانتنامه هاي بانكي، موجودي وجوه نقد و تنخواه گردان، 

اسناد و اوراق بهادار از طريق شمردن اثبات مي گردند.
وج��ود يك دس��تگاه خودرو در صورت اع��زام آن به مأموريت از طريق قياس قابل اثبات اس��ت. وجود فاكتورهاي هزينه بابت 
اتومبيل مذكور در تاريخ هاي نزديك ش��امل هزينة س��وخت، تعميركاربراتور، تعويض شمع و پالتين، هزينه هاي پنجرگيري و ساير 

هزينه هايي از اين قبيل، خود گواه بر وجود عيني خودروست.
به طور خالصه، بررسي استقرايي و قياسي دارايي ها وجود آنها را ثابت مي كند، ولي دليل كافي و قاطع بر مالكيت آنها نيست؛ 
بنابراين اس��تفاده از داليل عيني، با وجودي كه بهترين روش ثابت كردن وجود دارايي خواهد بود، بايد با س��اير مدارك و اس��ناد 

اثبات كننده نيز همراه باشد.
لذا، بررسي عيني اعم از استقرا و يا قياس در مورد بعضي از دارايي ها قابل اجراست و در مورد بعضي ديگر، مثل بدهي بدهكاران 

و ساير دارايي هاي غيرمشهود قابل اتكا نمي باشد.
هـ( پرسش و پاسخ يا اطالعات شفاهي

اظهارات اشخاص ثالث به صورت شفاهي و حتي كتبي مي تواند براي تأييد امر يا واقعه اي كه تحت رسيدگي است قابل اتكا  و 
از اين جهت كمك مؤثري براي رس��يدگي باش��د. تأييدية بدهكاران كه پرسشي به پاسخ كتبي حسابرس است، مانند تأييد سازمان 
ماليات ها و يا سازمان تأمين اجتماعي در مورد پرداخت بيمه و ماليات هاي تكليفي مي باشد. اين اظهارات زماني معتبر است كه دست 

اول و بدون واسطه از اشخاص صاحب صالحيت به دست حسابرس رسيده باشد.
و( بودجة مصوب، دفتر اعتبارات و دفتر تفكيك درآمد

مهم ترين و پرارزش ترين داليل و مدارك و شواهد حسابرسي در شهرداري ها بودجة مصوب، دفتر اعتبارات و دفتر كنترل درآمد 
يا دفتر تفكيك درآمدهاي وصول ش��ده اس��ت؛ مش��روط بر اينكه اين مدارك قانوني با دفاتر امور مالي در واحد حسابداري مطابقت 
و تأيي��د گ��ردد. در صورت نبود چنين مداركي در ش��هرداري و مغاي��رت ارقام و اعداد آن با اطالعات موجود در واحد حس��ابداري، 
صورتحس��اب ها و گزارش هاي مالي شامل صورت درآمد و هزينه ، مازاد، صورت ترازنامه و صورت مقايسة درآمدهاي بودجه شده با 

درآمد و هزينه هاي قطعي شدة شهرداري فاقد اعتبار بوده و حسابرس  بايد مراتب را به عنوان يك بند در گزارش خود درج نمايد.
بودجة مصوب، دفتر اعتبارات، و نيز دفتر تفكيك درآمد، از جمله مدارك محكم حسابرس��ي در ش��هرداري ها به شمار مي آيد و 

حسابرسان  بايد به آن توجه خاص مبذول دارند.
انواع روش  ها و تكنيك هاي حسابرسي

تا اينجا با اسناد و مدارك و شواهد قابل اتكا براي حسابرسي به منظور قبول يا رد مندرجات صورت هاي مالي تا حدودي آشنا 
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شديد. نحوة دستيابي به اين اسناد را روش  هاي حسابرسي مي گويند و كلية نكاتي كه در هر برنامة حسابرسي درج مي گردد، متشكل 
از دس��توراتي در همين زمينه اس��ت. حسابرس از دو طريق به صحت و سقم صورتحس��اب هاي مالي يك مؤسسه پي خواهد برد؛ 
يكي از طريق صورتحس��اب هاي مالي به مدارك ثبت اوليه، يعني از كل به جزء رس��يدن و ديگري از رس��يدگي به مدارك و اسناد 
ثبت اوليه به ارقام و اعداد مندرج در گزارش هاي مالي؛يعني از جزء به كل رس��يدن كه روش اول به روش آمريكايي و روش دوم 

به روش انگليسي موسوم است.
انواع روش  ها و تكنيك هاي حسابرسي عبارت اند از:

- كنترل معمولي
- سند رسي

- اثبات
– كنترل هاي معمولي

ب��راي اطمين��ان از صحت عمليات دفترداري، مانده گيري و اس��تخراج تراز آزمايش��ي و جلوگيري از اش��تباه، از روش هايي در 
حسابرسي استفاده مي شود كه به آن كنترل هاي معمول يا رديابي مي گويند.1

به عبارت ديگر، در هر نوع حسابرس��ي عمليات زيادي از قبيل مقابلة حس��اب ها و رسيدگي به جمع اقالم و غيره وجود دارد كه 
در مجموع آنها را كنترل هاي معمولي مي نامند.

كنترل جمع ستون هاي دفتر روزنامه و نقل اقالم ثبت شده به دفتر كل و معين و كنترل مانده هاي دفتر كل و نيز نقل صحيح 
آنها به تراز آزمايشي، از جمله كنترل هاي معمولي است. حدود و مقدار و حجم كنترل هاي معمولي در هر شهرداري بستگي زيادي 

به شرايط مخصوص فعاليت مالي و وضع كنترل داخلي آن دارد.
در مواردي كه حجم عمليات در يك شهرداري زياد باشد، حسابرس نمي تواند تمام فعاليت هاي مالي ثبت شده در دفتر روزنامه 
و نقل ش��ده به دفتر كل و دفاتر معين را به طور كامل كنترل كند؛ بنابراين با در نظر گرفتن كنترل هاي داخلي اقدامات خود را به 
صورت نمونه گيري آماري انجام خواهد داد. نمونه گيري هاي انتخابي بايد جامع و همه جانبه باشد؛ به طوري كه از نتيجة آنها بتوان 

وضع نسبي و عمومي شهرداري را به تصوير كشيد.
در صورتي كه بر اثر اين كنترل ها و نمونه هاي آزمايش��ي مش��خص گردد نواقص يا س��وءظن هايي وجود دارد، حسابرس بايد 

تصميم بگيرد در شرايط موجود حدود حسابرسي خود را تا چه اندازه گسترش دهد.
در مورد حسابرس��ي شهرداري ها كه به موجب قانون الزامي است، حسابرس در صورت وقوع چنين مواردي بايد دقت بيشتري 
داشته باشد و كنترل هاي معمولي را بسط دهد. مثاًل اگر اشتباهي در دفتر تفكيك درآمد مشاهده شود، ممكن است با يك تذكر به 
مسؤول مربوطه موضوع خاتمه يابد؛ ولي در صورتي كه در اعمال قانون، محاسبات عوارض اين اشتباه مشاهده گردد، بدون شك 

قضيه شكل ديگري دارد و احتياج به تحقيقات و بررسي بيشتري است.
اين كنترل معمولي و جزئيات آن بايد در برنامة حسابرس��ي قيد گردد بديهي اس��ت از كنترل معمولي و اجراي آن و درج آن در 
برنامه حسابرسي نبايد اين انتظار را داشته باشيم كه اصول متداول و قابل قبول رعايت شده و دارايي و بدهي هاي مندرج در ترازنامه 
همان است كه وضع مالي شهرداري نشان مي دهد و قانون و مقررات و مراحل انجام هزينه در مورد يك فعاليت مالي در تهية سند 

حسابداري ديده شده است و هزينه ها و درآمدهاي شهرداري همان است كه در حساب ها مشاهده مي گردد. 

1- نقل از كتاب حسابرسي، تأليف شادروان اسماعيل عرفاني، انتشارات دانشكدة حسابداري شركت ملي نفت ايران 
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اين كار به روش  هاي ديگري نياز دارد كه به آنها سند رسيد و اثبات گفته مي شود كه به تفصيل به آن خواهيم پرداخت. هرچند 
يكي از مهم ترين مباحث حسابرس��ي، كنترل معمولي يا رديابي اس��ت، ولي اين مهم تنها مهم ترين بحث حسابرسي نمي باشد؛ به 
خصوص زماني كه تراز آزمايش��ي دفتر كل يا دفاتر معين قباًل تهيه و موازنه ش��ده باش��ند. مهم اين است كه اطمينان حاصل شود 
اين موازنه س��اختي نيس��ت. در اين صورت حسابرس بايد علل و عوامل مؤثر در اين اختالف را كشف و در يادداشت هاي خود قيد 

نمايد.
در رديابي و كنترل هاي معمولي، حسابرس بايد از عالئم و نشانه هاي ويژه استفاده كند. استفاده از مدادهاي رنگي كه به راحتي 

اثر آنها پاك نشود، وسيله اي مؤثر است و در اين رابطه روان نويس هاي رنگي بهتر خواهد بود.
يكي از موارد در كنترل معمولي، توجه به تراشيدگي، قلم خوردگي و غيره است كه بايد مد نظر قرار گيرد. در صورتي كه براي 
موازانة تراز آزمايشي از »حساب معلق« استفاده شده باشد، موارد مندرج در آن بايد كشف و به سرعت رفع شود و با كشف منشاء 

اين اختالف، حساب مذكور فوراً تسويه گردد.
از موارد ديگري كه حين انجام كنترل داخلي بايد معمول گردد، كنترل تراز افتتاحيه و تراز اختتاميه و نقل حس��اب هاي دائمي 
شهرداري از يك سال به سال مالي بعد مي باشد. در اين ارتباط ممكن است تقلباتي شده باشد كه در صورت عدم توجه به آن بعداً 
براي حسابرس مسؤوليت هاي قانوني و حرفه اي ايجاد كند و يا الاقل مدتي وقت او را بيهوده تلف نمايد. اغلب اختالف حساب ها 

در انتقال مانده ها از ستوني به ستون ديگر و يا از صفحه اي به صفحه ديگر به وجود مي آيد و در همين جاها كشف مي گردد.
در س��اير كتب حسابرس��ي از كنترل معمولي به عنوان »محاس��بة مجدد« ياد مي ش��ود و در مورد آن چنين توضيح داده شده 

است:
روش محاس��بة مجدد، در عين حال ساده ترين و قاطع ترين تكنيك حسابرس��ي در موارد محاسباتي است. اگر حسابرس براي 
اطمينان از صحت يك محاس��به يا جمع يك دفتر، عمل رياضي مربوطه را خود تكرار كند، جوابي كه به دس��ت خواهد آورد به هر 

حال كاماًل قاطع خواهد بود و به عنوان يك مدرك حسابرسي كافي و كامل است.
بايد توجه داشت كه در هر حسابرسي از اين روش بسيار زياد استفاده مي شود؛ چرا كه تنها راه تأييد صحت جمع دفاتر و صحت 
محاس��بات مختلف از قبيل پاداش كاركنان، بهره و غيره، تكرار محاس��بات مربوطه توسط خود حسابرس است. به همين علت اين 

تكنيك بسيار اهميت دارد؛ اگرچه اجراي آن اكثراً به كارمندان مبتدي و كارآموز سپرده مي شود.1

سندرسي
يكي از روش  هايي كه حسابرس بايد در برنامة حسابرسي خود به آن توجه نمايد، »سندرسي« است. به هر چيزي كه بتوان به 

آن استناد كرد، سند گفته مي شود و به اسناد و مدارك و شواهدي كه مورد قبول مدعي قرار گيرد، اسناد مثبته گويند.
به طور كلي چيزي كه به آن اعتماد كنند، نوش��ته اي كه وام يا طلب كس��ي را معين كند يا مطلبي را ثابت نمايد، س��ند تلقي 

مي گردد2 و در اصطالح حسابرسي به هر مدرك و شاهدي كه يك معامله را تأييد كند، سند مي گويند. 
به عنوان مثال، براي سندرسي يك قلم ثبت شده در روزنامه راجع به خريد ماشين آالت، بايد مدارك سفارش خريد، قرارداد خريد 

و فاكتور فروشنده، گزارش تحويل، پرداخت مبلغ فاكتور خريد و كلية اسناد مربوط مورد بررسي قرار گيرد.
بنابراين سندرسي را مي توان به شرح زير تعريف كرد:

1- كتاب حسابرسي، نوشتة نصراله مختار، انتشارات مؤسسة حسابرسي مختار و همكاران 
2- فرهنگ فارسي عميد 
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»سندرسي عبارت است از تأييد مبلغ مندرج در صورتحساب ها و گزارش هاي مالي با مراجعه به اسناد و مدارك مثبته«
بديهي اس��ت بعضي از اقالم حس��ابداري فاقد اسناد مثبته مي باش��د و عرفاً نمي توان در مورد آنها سند ارائه نمود. اينگونه اسناد 
عبارتن��د از بعض��ي معامالت و خريده��اي جزئي، مانند احتياجات ش��هرداري براي مصارف آبدارخانه، خريد تمبر پس��ت، پرداخت 
هزينه هاي اياب ذهاب و غيره. به هر حال، حسابرس در چنين مواردي بايد با توجه به وضع كنترل داخلي، از اطالعات خود استمداد 
جويد. لذا چنانچه مبالغ پرداختي جزئي بوده و خارج از حد معمول نباش��د و اس��ناد حسابداري نيز داراي امضاي مسؤوالن باشد و يا 
در بعضي پرداخت ها كه سندي براي رد و بدل شدن احتياج نيست، حسابرس نبايد سند مطالبه كند؛ ولي در تمام مواردي كه طبق 

عرف و عادت و يا به موجب قانون يا ساير مقررات سند رد و بدل مي شود، حسابرس بايد آن را مطالبه نمايد.
سندرس��ي از لحاظ انجام خدمات حسابرس��ي كار پيش پاافتاده و بي اهميتي نيس��ت و بايد آن را مهم ترين قس��مت حسابرسي 

دانست؛ چون رسيدگي به واقعيت معامالت و تأييد عمليات با توجه به مدارك و اسناد مربوط به آن است.
سندرسي بايد با توجه مخصوص و با دقت كامل انجام پذيرد، البته حجم كار و انتخاب نحوة رسيدگي به طور كامل يا آزمايشي 

بستگي به نظر حسابرس و برداشت او از بررسي و كنترل داخلي دارد.
اهم نكاتي كه در سندرسي شهرداري ها بايد مورد توجه حسابرس قرار گيرد، عبارتند از:

1- مراحل انجام هزينه ها به دقت صورت پذيرد و رعايت شود.
2- اعتبار الزم قباًل تأمين و مراتب در دفتر اعتبارات ثبت شده باشد.

3- مراحل انجام درآمد به طور كامل و با رعايت مقررات و قانون انجام شده باشد.
4- درآمدهاي وصولي در دفتر تفكيك درآمد ثبت شده باشد.

5- در ثبت حساب ها از اصل حساب هاي مستقل و گروه حساب ها استفاده شده باشد.
6- در ثبت اوليه و تش��خيص حس��اب به عنوان بدهكار و بستانكار، حساب درآمدها و نيز هزينه ها در سرفصل هاي قانوني خود 

منظور شده باشد.
عدم رعايت مراتب فوق بايد از سوي حسابرس به عنوان يك بند در گزارش عنوان گردد و احتمااًل گزارش حسابرس را مشروط 
و در مواردي شايد مردود مي كند؛ مثاًل هزينه اي عمراني كه در هزينه هاي جاري ثبت شده يا هزينة وظيفة خدمات امور اداري در 
وظيفة خدمات شهري منظور گرديده باشد و يا اينكه درآمدها در سرفصل طبقه و گروه و يا رديف هاي درآمدي صحيح منظور نشده 

يا هزينه ها در فصول هزينه و مواد هزينه و يا رديف هزينه به درستي ثبت نگرديده باشد.
خالصه اينكه معامله بايد به طور صحيح ثبت ش��ده باش��د؛ يعني هم از لحاظ اصول و موازين پذيرفته شده و متداول حسابداري 
و هم از لحاظ مقررات قانوني و س��رفصل هاي بودجه ش��ده منطبق با دستورالعمل وزارت كشور در شهرداري درست به ثبت رسيده 

باشد. اين مهم ترين موضوع سندرسي در شهرداري هاست.
همان طور كه گفته شد، »سندرسي عبارت است از رسيدگي به واقعيت معامالت و تأييد صحت پيكري هاي حساب با مراجعه 
به اسناد و مدارك مربوطه«؛ بنابراين زماني كه سوءظن ايجاد شده يابيم تقلب مي رود، به طور كلي موضوع مهم، منعكس نشدن 
بعضي فعاليت هاي مالي شهرداري در دفاتر است، نه فقدان اسناد مربوطه؛ زيرا از طرفي معمواًل شخص متقلب سعي مي كند براي 
تمام اقالم ثبت شده در حساب ها اسنادي ولو ساختگي ارائه دهد و از طرف ديگر سعي خواهد نمود هيچگونه مدركي از فعاليت هاي 

مالي در سوابق و پروژة شهرها باقي نگذارد.
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اثبات
يكي از روش  هاي حسابرس��ي، اثبات مي باش��د. در اين مرحله، حسابرس بايد بداند آيا اقالم مندرج در ترازنامه، شامل دارايي ها، 
بدهي ها و مازاد شهرداري، متعلق به شهرداري است؟ در صورتي كه متعلق به شهرداري است، ارزش آنها با ارزش اقالم مندرج در 

ترازنامه منطبق است؟ آيا دارايي ها از لحاظ مالكيت متعلق به شهرداري مي باشد؟ اين اقدامات حسابرس را اثبات مي نامند.
وجود و ملكيت دارايي ها بايد هر زمان قابل رسيدگي باشد؛ به اين معني كه بايد ديد اقالمي كه به عنوان دارايي نشان داده شده 
در واقع وارد انبار گرديده و در دفاتر مربوطه منعكس شده است يا خير؛ آيا اسناد دريافتي و يا چك هاي مدت دار به طور كامل قابل 
وصول مي باشد و آيا دارايي در حقيقت متعلق به شهرداري هست يا نه. براي تعيين ملكيت الزم است به اسناد مالكيت، گواهينامه 

و صورتجلسة تحويل و تحول مراجعه شود.
با انجام كنترل معمولي و نيز سندرسي مي توان مشخص نمود كه در تاريخ ترازنامه چه دارايي ها و بدهي ها و مآاًل مازادي بايد 

وجود داشته باشد.
ولي وظيفة حسابرس با كنترل هاي معمولي و سندرسي خاتمه نخواهد يافت، بلكه بايد بداند دارايي ها و بدهي هايي كه در پايان 
دورة مالي نش��ان داده مي ش��ود، متعلق به شهرداري است و آيا بدهي هاي شهردار با رعايت كامل مقررات و تأمين اعتبار الزم و با 

تصويب باالترين مقام شهرداري صورت گرفته است؟
اين عمل را اثبات مي نامند و آن را نبايد با سندرسي كه گاها به طور يكجا و توأم انجام مي شود، اشتباه كرد.

»اثبات« عبارت اس��ت از تأييد صحت پيكرهائي كه در ترازنامه منعكس گرديده اس��ت، اين پيكرها معمواًل همان دارايي ها و 
بدهي ها در آخر س��ال مي باش��ند؛1 ولي ترازنامه ها ممكن است شامل بعضي اقالم ديگر نيز باشد كه جنبة دارايي و بدهي ندارد؛ از 

قبيل مازاد اعم از تخصيص يافته و تخصيص نيافته.  حساب هاي مستقل و گروه حساب ها

نقش قانون در حسابرسي دولتي و شهرداري ها
يكي از اصول متداول و پذيرفته شدة حسابداري دولتي G.A.S.B »اصل تقدم قانون بر اصول است«. به موجب اين اصل در 
صورتي كه بين اصول حسابداري و قانون مغايرتي وجود داشته باشد، اجراي قانون مقدم بر اصول خواهد بود؛ لذا حسابرسان دولتي 
با در نظر گرفتن اين اصل، برنامة حسابرس��ي خود را تدوين مي كنند. به عنوان مثال، به موجب مادة 23 قانون محاس��بات عمومي، 
مصوب 1366/6/31، روش حسابداري دولتي در ايران روش نقدي تعديل شده است. به موجب اين روش فقط پرداخت هايي كه بعد 
از ايجاد تعهد انجام شده اند، به حساب هزينه و درآمدهايي كه عماًل وصول گرديده اند، به حساب درآمد منظور مي شوند و چنانچه 
از مفاد مادة 23 مستفاد مي گردد، هزينه عبارت از پرداخت هايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد .... صورت مي گيرد. 
يعني دو شرط الزم و كافي تعهد و پرداخت، براي شناسايي هزينه ها در قانون لحاظ شده است. بنابراين، چنانچه مؤسسات دولتي 

يا شهرداري ها خالف اين قانون عمل كنند، حسابرس  بايد آن را به عنوان يك بند در گزارش خود عنوان نمايد.
هرچند روش حس��ابداري تعهدي براي مؤسسات داراي س��رمايه و بازرگاني كامل ترين روش تلقي مي گردد، ولي انجام آن در 
مؤسس��ات فاقد س��رمايه امكان پذير نيست. به عنوان مثال، ش��هرداري نمي تواند به علت عدم سرمايه ابتدا خياباني را آسفالت كند، 
س��پس هزينة انجام ش��ده را از ش��هروندان مطالبه نمايد. ايجاد اين تعهد نه تنها خالف قانون، بلكه خالف اصول نيز هس��ت؛ زيرا 

1- نقل از كتاب حسابرسي، تاليف شادروان اسماعيل عمراني، انتشارات دانشكدة حسابداري  شركت ملي نفت ايران
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بودجه بايستي بر اساس اصل تقدم درآمد بر هزينه تهيه و تنظيم و سپس به شورا پيشنهاد گردد. حسابرس دولتي بايد اجراي اصل 
حساب هاي مستقل و گروه حساب ها را كه در قانون شهرداري و دولتي بر آن تأكيد شده است، در سرفصل مهم برنامة حسابرسي 
خود قرار دهد. به موجب قانون ش��هرداري ها، حس��اب هاي مستقل براي وجوه شهرداري، ش��امل حساب هاي مستقل براي وجوه 
عمومي، حس��اب هاي مس��تقل براي وجوه سرمايه اي و نيز حساب هاي مستقل براي وجوه اماني، بايد به طور كامل رعايت گردد و 
تخلف از آن جرم محس��وب مي ش��ود. به طور كلي، بايد گفت حسابرسي شهرداري ها و حسابرسي دولتي نوعي قانون رسي است تا 

حسابرسي و به اين عنوان نيز بايد ناميده شود.
در ش��هرداري ها براي هريك از حس��اب هاي مستقل از يكي از مباني حس��ابداري تعهدي، نقدي، تعهدي تعديل شده يا نقدي 

تعديل شده بايد استفاده نمود.
به عنوان مثال، به موجب قانون محاسبات عمومي، روش حسابداري در مورد »حساب هاي مستقل براي وجوه عمومي« روش 
نقدي تعديل ش��ده و به موجب قانون تجارت، در مورد »حس��اب هاي مستقل براي وجوه سرمايه« تعهدي و روش حسابداري براي 

وجوه اماني حسب مورد مي باشد.
يكي از وظايف اصولي و اساسي و قانوني ذيحسابان شهرداري، عالوه بر مصوبات شوراي شهر، مراقبت و نظارت بر امور مالي 
و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب ها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سالمت آنهاست و نظارت بر حفظ 
اس��ناد و دفاتر مالي، نگاهداري و تحويل و تحول وجوه، نقدينه ها و س��پرده ها و اوراق بهادار و همچنين نگاهداري حساب اموال و 
نظارت بر اموال مذكور و نيز اختيار و مس��ؤوليت تش��خيص و انجام تعهد و تس��جيل و حواله بر عهدة شهردار )خزانه دار شهرداري( 
و مس��ؤوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات، با عامل خزانة ش��هرداري، يعني ذيحس��اب مي باشد كه نتيجة اين 
اقدامات قانوني در بودجة مصوب منعكس و نتيجة اجراي بودجة مصوب در تفريغ بودجة شهري تجلي مي كند و رسيدگي به تفريغ 

بودجه نيز طبق قانون از وظايف حسابرس منتخب شوراست.
چنانچه در اثر س��هل انگاري و يا عدم رس��يدگي حسابرس، اقالم تفريغ بودجه تأييد و گواهي شود و شوراي شهر در اثر اعتماد 
به گزارش حسابرس تفريغ بودجه را تصويب نمايد و شهرداري و اشخاص طرف حساب با آن از اين بابت متحمل خسارتي شوند، 

حسابرس در برابر اين خسارات احتمالي مسؤول و قابل تعقيب مي باشد.
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1- براساس دستورالعمل حسابرسي شهرداري ها مصوب وزارت كشور حسابرسي شهرداري را تعريف نمائيد.
2- به موجب ماده 44 آئين نامه مالي شهرداري ها مصوب رسيدگي و مميزي حساب شهرداري ها در سه مرحله انجام 

خواهد گرديد مراحل رسيدگي را نامبرده در مورد هر يك توضيح دهيد.
3- فرق بين مميز، حسابرس داخلي و حسابرس مستقل يا حسابرس خارجي را بيان نمائيد. هر يك از اين حسابرسان 

تحت نظر چه فضايي در شهرداري انجام وظيفه مي نمايند.
4- دستورالعمل حسابداري صادره از طرف وزارت كشور كه براساس ماده 42 آئين نامه مالي شهرداري تهيه و تصويب 
و جهت اجرا به كليه ش��هرداري ها ابالغ ش��ده روش و مبناء حسابداري ش��هرداري ها تعهدي و يا نقدي تعريف نموده 

است؟
5- به موجب ماده 43 آئين نامه مالي ش��هرداري ها وزارت كش��ور مكلف اس��ت دس��تورالعمل جامعي در مورد روش 
متحدالش��كل حس��ابداري و طبقه بندي حساب ها و نمونة اوراق و دفاتر حس��اب و گزارش هاي مالي و مميزي قبل از 
پرداخت هزينه ها در شهرداري هاي كشور تنظيم و براي اجرا ابالغ كند مميزي قبل از پرداخت چيست و در دستورالعمل 

وزارت كشور چگونه تعريف شده است.
6- نكاتي كه حسابرس در حسابرسي نخستين در شهرداري ها بايد موردنظر قرار دهد كدام است.

7- نمونة مكاتبه با حسابرس قبلي و نامه داليل حرفه اي را تدوين نمائيد.
8- پرونده ها حسابرسي چيست و كاربرد آن در حسابرسي شهرداري ها كدام است.

9- كنترل داخلي در شهرداري را بيان نمائيد و در هر مورد مسائلي ارائه دهيد.
10- اصول اوليه كنترل داخلي و معيار ارزيابي كنترل هاي داخلي را شرح دهيد.

11- در مورد دستورالعمل حسابرسي وزارت كشور در مورد شهرداري ها و پرسشنامه كنترل هاي داخلي حسابرسي در 
شهرداري توضيح دهيد.

12- يك نمونة پرسشنامه كنترل داخلي براي بودجه و امول مالي و اموال تنظيم نمائيد.
13- برنامة حسابرسي در شهرداري چگونه تهيه مي شود مراحل آن را بيان نمائيد.

14- مواردي كه در برنامه زماني حسابرسي شهرداري ها بايد گنجانيده شود كدام است.
15- در مورد محتويات برنامه حسابرسي توضيح دهيد.

سؤاالت فصل
دوم حسابرسي 
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16- حسابرسي در مورد حساب هاي بودجه اي چگونه انجام مي شود.
17- حسابرسان منتخب شوراي شهر چه شرايطي بايد داشته باشند و هزينة حسابرسي به موجب قانون به عهده چه نهادي خواهد 

بود.
18- نظر خود را در مورد تأسيس يك مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي و غيره شهرداري از طرف سازمان شهرداري و دهياري هاي 

كشور بيان نمائيد.
19- گزارش ها و صورتحساب هاي مالي ادواري در شهرداري ها و نحوة رسيدگي به آنها را توضيح دهيد.

20- فرم ها و ياداشت هاي حسابرس كدام است.
21- اسناد و مدارك و شواهد حسابرسي در شهرداري ها را از لحاظ قانوني و اصولي حسابرسي نام ببريد.

22- انواع روش هاي حسابرسي در شهرداري ها را بيان نمائيد.
23- سندرسي چيست و فرق آن با كنترل معمولي و اثبات كدام است.

24- نقش قانون در حسابرسي دولتي و شهرداري ها با استناد به مواد قانوني بنويسيد.
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ضــــمائــم و 
پيـــوســـت ها



مقدمه
اين پيوست ها به منظور آگاهی كاربران و دانشجويان و مدرسان از دستورالعمل های بودجه 
و حس��ابداری ش��هرداری ها و نيز آگاهی از طبقه بندی عمليات بودجه و طبقه بندی هزينه ها و 
درآمدهای ش��هرداری كه در اجرای مادة 25 قانون ش��هرداری ها به وسيلة وزارت كشور تهيه و 

جهت اجرا به كلية شهرداری ها ابالغ شده است، ضميمه می گردد.
يادآوری اين نكته ضروری اس��ت كه تا زمان چاپ كتاب حاضر دستورالعمل جديدی ابالغ 

نگرديده و آخرين دستورالعمل همچنان به قوت خود باقی است.
به موجب دستورالعمل حسابداری كه در اجرای مادة 43 آيين نامه مالی شهرداری ها، مصوب 
12 تيرماه 1346، تهيه و به وس��يلة وزارت كش��ور به تمامی شهرداری ها ابالغ شده است، كلية 
شهرداری ها هنگام تنظيم بودجه و نگهداری حساب اعتبارات بودجه موظف خواهند بود عناوين 
و ش��ماره های قراردادی آنها را رعايت كنند و ش��هرداری هايی كه فاقد بعضی وظايف، برنامه ها 
و فعاليت ه��ا ي��ا درآمدها و هزينه های مندرج در فهرس��ت های طبقه بندی باش��ند، بايد از ذكر 
شماره های قراردادی و عناوين مربوط در بودجه خودداری نمايند. در صورتی كه در هر شهرداری 
بر حس��ب مقتضيات محلی، برنامه ها، فعاليت ها يا درآمدهايی وجود داشته باشد كه در فهرست 
طبقه بندی به وضوح ذكر نش��ده است، بايد با رعايت طبقات مندرج در فهرست، رديف مناسبی 

برای آنها در نظر گرفته، شمارة قراردادی آنها را مشخص نمايند.
فرم ها و صفحات بودجه بايد طوری دنبال يكديگر قرار گيرد كه تا حد امكان ترتيب شمارة 
طبقه بندی وظايف و برنامه ها و فعاليت ها در آن رعايت ش��ده باشد و چارت سازماني شهرداری 

نيز بايد به نحوی تهيه شود و به تصويب برسد كه اين ترتيب را تسهيل نمايد. 
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پيـــوســت شماره 1

طبقه بندی عمليات در بودجة شهرداری

555اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



الف( طبقه بندی عمليات بر اس��اس اولين دس��تورالعمل بودجة برنامه ای وزارت كشور به تفكيك طبقه بندی وظايف، برنامه ها و 
فعاليت های شهرداری

100– امور عمومی شهرداری
)111- انتخاب انجمن شهر 112- دبيرخانه انجمن شهر( 110– انجمن شهر   

)121- شهردار 122- معاونان 123- دفتر شهردار( 120- شهردار و معاونان و دفتر شهردار 
)131- امور حقوقی 123- دادگاه ها 132- اجرائيات 134- بازرسی عمومی( 130- امور حقوقی و دادگاه و اجرائيات 

)141- كارگزينی 142- آموزش( 140- كارگزينی و آموزش  
)151- طرح و برنامه 152- تش��كيالت و روش ها 153- آمار 154- انتش��ارات  150- طرح و بررسی ها   

155- روابط عمومی(
)161- س��اختمان و تس��هيالت و تأسيسات س��اختمان 162- تنظيمات خدمات  160- خدمات اداری   

163- نگهداری وسايط نقليه 164- بوفه و آبدارخانه(
)171- بودج��ه و اعتب��ارات 172- درآمد 173- خريد و ت��داركات 174- اعتبار  170- امور مالی   

175- خزانه و صندوق 176- حسابداری 177- مميزی و حسابرسی 178- اموال(
200- طراحی شهر و خدمات مهندسی و نظارت ساختمانی و شهرسازی

)211- آمار و بررس��ی 212- طرح های تفصيلی 213- مطالعات بلندمدت 214-  210- طراحی شهر   
عمليات جاری(

)221- نقش��ه برداری 222- نقشه كش��ی و طراحی 223- محاسبات فنی 224-  220- خدمات مهندسی   
نظارت های اجرايی(

)231- رسيدگی به نقشه های تفكيكی و صدور اجازه تفكيك( 230- تفكيك اراضی   
)241- رسيدگی و صدور پروانة ساختمانی 242- نظارت ساختمان و تأسيسات( 240- پروانة ساختمانی   

)251- نظ��ارت گذربن��دی 252- نظارت منطقه بندی 253- نظارت تأسيس��ات  250- نظارت شهرسازی و منطقه بندی 
عمومی شهر(

)261- پاركينگ های شهرداری 262- پاركينگ های خصوصی 263- پاركومتر( 260- پاركينگ   
300- خيابان سازی و آسفالت

)311- احداث معابر 312- توسعة معابر 313- تسطيح معابر و شن ريزی 310- احداث توسعه و تسطيح معابر  
)321- آسفالت خيابان های اصلی 322- آسفالت كوچه ها و معابر فرعی( 320- آسفالت    

)331- جدول سازی 332- مجاری آب باران زيرزمينی( 330- جدول سازی   
)341- آسفالت پياده روها 342- موزائيك و فرش پياده روها( 340- پياده روسازی   

)351- لكه گيری و روكش آس��فالت خيابانی 532- لكه گيری و روكش آس��فالت  350- تعميرات و لكه گيری  
كوچه ها و خيابان های فرعی 353- لكه گيری و روكش پياده روها

400- خدمات بهداشت شهری
)411- رفت و روب معابر 412- برف روبی 413- نظافت زمين های باز( 410- رفت و روب و نظافت شهر  
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)421- محل زباله 422- تبديل زباله به كود 423- دفن يا چال كردن يا سوزاندن  420- جمع آوری و حمل ودفع زباله 
زباله ها(

)431� بازرسی های بهداشتی 432- نظارت های بهداشتی 433- امور درمانی( 430- خدمات بهداشتی و درمانی  
)441- ذب��ح دام 442- حم��ل گوش��ت 443- خري��د و فروش دام گوش��تی و  440- كشتارگاه   

گوشت(
)451- حمل ميت 452- تغسيل 453- كفن و دفن( 450- گورستان و غسالخانه  

���������� 460- مبارزه با آلودگی هوا 
500- پارک سازی و درختكاری و زيبايی شهر

)511- ايجاد پارك 512- توسعه پارك های موجود 513- نگهداری پارك ها( 510- پارك ها – توسعه و نگهداری 
)521- درختكاری 522- نگهداری درخت( 520- درخت كاری معابر )ايجاد و نگهداری( 

)531- ميدان سازی 532- مجسمه و نصب آن 533- نگهداری ميادين( 530- ميادين و تزئينات شهری  
)541- چراغانی 542- جشن ها 543- پذيرايی و مهمانی ها( 540- چراغانی و جشن ها  
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600- حفاظت شهر
�������� 610- جلوگيری از وقوع حريق 

�������� 620- اطفاي حريق 
)631- ايجاد و تعميرات س��يل بند 632- ديوارهای س��احلي 632- سدس��ازی و  630- سيل بند و سيل گير  

نگهداری مسيل ها(
�������� 640- دفاع غيرنظامی 

650- رفع خطر از ساختمان های شكسته
�������� و كهنه و مزاحم 

)661- مطالعات ترافيك 662- طرح های اجرايی ترافيك( 660- ترافيك    
700- آب، فاضالب، برق، گاز

)711- تهيه و تصفية آب 712- واگذاری انش��عاب و توزيع 713- فروش وصول  710- آب     
آب بها(

)721- ش��بكة فاضالب 722- تصفيه خانة فاض��الب 723- وصول كارمزد دفع  720- فاضالب    
فاضالب(

)731- تولي��د و انتقال نيرو 732- توزيع نيرو و واگذرای انش��عاب 733- وصول  730- برق شهر    
بهاي برق(

)741- نصب تأسيسات روش��نايی معابر 742- مصرف برق برای روشنايی معابر  740- روشنايی معابر   
743- تعميرات تأسيسات و تعويض المپ(

�������� 750- گاز 
800- خدمات اجتماعی

)811- بازرس��ی نرخ و اوزان 812- مباشرت در ش��عبه نيازمندی ها و نظارت در   810- امور اصناف و پيشه وران  
شهر 813- ايجاد بازارهای شهرداری( نرخ ها        

)821- خانه سازی 822- تجديد بنای محله های قديمی ونوسازی( 820- خانه سازی، تجديد بنا  
)831- كمك به توريس��م 832- هتل 833- رس��توران 834- س��اير تأسيسات  830- جلب سياحان و هتل و مهمانخانه 

توريستی(
)841- اتوبوس��رانی 842- تاكس��يرانی 843- وس��ايل نقلي��ة زيرزمينی 844-  840- حمل  و نقل شهری  

متفرقه(
850- امور ورزشی و تربيتی و تفريحات سالم)851- ورزشی 852- تربيتی 853- تفريحات سالم(

)861- موزه و  آثار باستانی 862- نمايشگاه ها 863- كتابخانه ها( 860- موزه ها و نمايشگاه ها  
900- خدمات تعاونی و خيريه

)911- شيرخوارگاه 912- پرورشگاه( 910- شيرخوارگاه و پرورشگاه  
)921- اردوی كار 922- نوانخانه( 920- اردوی كار و نوانخانه  
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)931- كم��ك به غربا 932- كمك به محصلي��ن 933- كمك به خانواده های  930- كمك های تعاونی و خيريه  
بی بضاعت(

)941- كمك به جمعيت هالل احمر 942- كمك به جمعيت خيريه 943- كمك  940- كمك به مؤسسات خيريه   
به ساير مؤسسات خيريه(

توضيحات:
1- كليه اقدامات و عمليات هر شهرداری به شرح جدول فوق، به 9 وظيفه تقسيم گرديده كه هر وظيفه مشتمل بر چند برنامه 

و هر برنامه مركب از چند فعاليت می باشد.
2- در شماره های قراردادی سه رقمی اين جدول، رقم اول سمت چپ نشان دهندة شمارة وظيفه، رقم دوم نشان دهندة برنامه های 

داخل در هر وظيفه و رقم سوم نشان دهندة شمارة فعاليت های داخل در هر برنامه می باشد.
3- در صورتی كه يك برنامه مركب از چند طرح باشد، طرح های وابسته به آن با شمارة سه رقمی مربوط به آن فعاليت و با درج 

شمارة مسلسل طرح در سمت راست آن، بعد از يك مميز مشخص می گردد.
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ب( طبقه بندی عمليات بر اس��اس دومين دستورالعمل بودجة برنامه ای وزارت كشور به تفكيك، طبقه بندی وظايف، برنامه ها و 
فعاليت های شهرداری ها

به موجب اين دستورالعمل بودجة برنامه ای وزارت كشور وظايف نه گانة پيشين به سه وظيفه به شرح زير طبقه بندی و مفاد مادة 
68 قانون شهرداری در آن لحاظ شده است.

10000- وظيفة خدمات اداری )از محل اعتبارات جاری(
11000- برنامة امور اداری

1- فعاليت انتخابات و ادارة امور شورای اسالمی شهر
2- فعاليت ادارة امور دفتر شهردار و معاونان و مشاوران

3- فعاليت حراست و روابط عمومی
4- فعاليت ارزشيابی، بازرسی و رسيدگی به شكايات

5- فعاليت خدمات اداری )كارگزينی، دبيرخانه، بايگانی(
6- فعاليت خدمات مالی )حسابداری و اموال وصول درآمد، مميزی وصول درآمد، نوسازی و كارپردازی(

7- فعاليت برنامه ريزی، تشكيالت و روش های آموزش
8- فعاليت امور حقوقی و امالك

9- فعاليت نظارت و كنترل )اجرائيات، رفع سد معبر و پليس ساختمان(
10- فعاليت خدمات كامپيوتری و خريد تجهيزات

20000- وظيفة خدمات شهری )از محل اعتبار جاری(
21000- برنامة رفت و روب و نظافت شهر

1- فعاليت رفت  و روب و نظافت شهر
2- فعاليت جمع آوری و دفع زباله

3- فعاليت دفع حيوانات مزاحم
22000- برنامة نگهداری و بهبود محيط شهری

1- فعاليت ادارة امور كشتارگاه ها
2- فعاليت ادارة امور پارك ها و فضای سبز

3- فعاليت ادارة امور گورستان ها
4- فعاليت پالك كوبی و نامگذاری

23000- برنامة امور آتش نشانی و خدمات ايمنی و حفاظت شهر
1- فعاليت جلوگيری از وقوع و اطفاي حريق

2- فعاليت رفع خطر از ساختمان های شكسته، قديمی و مزاحم
3- فعاليت نگهداری و اليروبی مسيل ها

4- فعاليت هدايت آب های سطحی
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5- فعاليت نگهداری و مراقبت از شبكة فاضالب
24000- برنامة بهبود ترافيك شهری

1- فعاليت ترافيك شهری )مطالعات و سرپرست سيستم حمل و نقل و ترافيك(
2- فعاليت ادارة امور پاركينگ ها و پاركومترها

25000- برنامة حمل و نقل شهری
1- فعاليت اتوبوسرانی و مينی بوسرانی

2- فعاليت تاكسيرانی
3- فعاليت ادارة امور حمل و نقل زيرزمينی )مترو(

26000- برنامة خدمات اجتماعی
1- فعاليت ادارة امور هتل ها و رستوران  های وابسته به شهرداری

2- فعاليت نگهداری مجتمع های تفريحی وابسته به شهرداری
3- فعاليت كمك در امور ورزشی، تفريحات سالم و نظارت بر امور سينماها

27000- برنامة توزيع آب آشاميدنی
1- فعاليت نگهداری شبكة آب

2- فعاليت واگذاری انشعابات جديد
3- فعاليت قبض و وصول آب های مشتركين

28000- برنامة شهرسازی و نظارت بر توسعه و عمران شهر
1- فعاليت صدور پروانة ساختمانی مسكونی تجاری و غيره

2- فعاليت رسيدگی به نقشه های تفكيكی و صدور اجازة تفكيك
3- فعاليت ساير امور مربوط به برنامة شهرسازی و نظارت بر توسعة عمران شهرها

30000- وظيفة عمران شهری )از محل اعتبارات عمرانی(
31000� برنامة »برنامه ريزی توسعة شهری«

1- طرح تهيه و تصويب طرح های جامع و هادی و تفصيلی )تهية عكس های هوايی، تبديل عكس به نقشه، تهية نقشة بهنگام، 
تجديدنظر در طرح های جامع و هادی و...(

2- طرح تملك اراضی مورد نياز برای اجرای طرح های توسعه و عمران شهری
32000- برنامة ايجاد توسعه و تأسيسات فاضالب شهری )در حدود وظايف قانونی(

1- طرح مطالعات مربوط به فاضالب و جمع آوری آب های سطحی
2- طرح ايجاد و توسعة تجهيزات شبكة فاضالب و جمع آوری و دفع آب های سطحی

33000- برنامة بهبود عبور و مرور شهرها
1- طرح زيرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر

2- طرح پياده روسازی
3- طرح احداث و تكميل پل بر روی رودخانه های داخل شهرها و احداث و تكميل زيرگذر در معابر شهری
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4- طرح احداث و تكميل پاركينگ های عمومی
5- طرح احداث سيستم های حمل  و نقل )مترو، تراموا و...(

6- طرح ايجاد مسيرهای ويژة اتوبوسرانی عمومی
7- طرح خريد اتوبوس و مينی بوس
8- طرح خريد دستگاه های پاركومتر

34000- برنامة ايجاد و توسعة تأسيسات آب آشاميدنی شهرها
1- طرح توسعه و ترميم شبكه  های توزيع آب شهر

2- طرح احداث منبع ذخيرة آب
3- طرح حفر و تجهيز چاه های آب آشاميدنی

4- طرح ايجاد و تكميل و تجهيزات تصفيه خانة آب آشاميدنی
35000- برنامة ايجاد تأسيسات حفاظتی شهرها

1- طرح احداث، تكميل و تجهيزات ساختمان مركزی و ايستگاه های آتش نشانی
2- طرح سيل بند، سيل برگردان و ديوار ساحلی

3- طرح خريد ماشين آالت و تجهيزات آتش نشانی
36000- برنامة بهبود محيط شهری

1- طرح احداث پارك، ايجاد فضای س��بز و كمربند س��بز در محدودة اس��تحفاظی شهر و حاشية شهر، خيابان و درختكاری در 
معابر

2- طرح دفن، سوزاندن و تبديل زباله به كود آلی
3- طرح خريد وسايل نقليه و ماشين آالت حمل و دفع زباله

37000- برنامة ايجاد اماكن و فضاهای ورزشی، تفريحی فرهنگی و توريستی

1- طرح احداث شهر بازی
2- طرح احداث اماكن ورزشی

3- طرح احداث كتابخانه
4- طرح احداث هتل، متل و رستوران

5- طرح ايجاد ساير تأسيسات و مجتمع های ورزشی، تفريحی و توريستی
6- طرح احداث سينما و تئاتر

38000- برنامة ايجاد ساير تأسيسات و تسهيالت شهری
1- طرح احداث و تكميل ساختمان های اداری و تعميرات اساسی و نوسازی

2- طرح احداث و تكميل كشتارگاه 
3- طرح احداث و تكميل گورستان و غسالخانه

4- طرح احداث و تكميل حمام بهداشتی
5- طرح احداث توالت های عمومی
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6- طرح احداث و تكميل بازار روز
7- طرح احداث و تكميل ميادين ميوه و تره بار
8- طرح احداث و تكميل ترمينال مسافربری

9- طرح احداث و تكميل مجتمع كارگاهی
10- طرح احداث و تكميل سردخانه و كارخانه يخسازي

11- طرح احداث و تكميل كارخانة نان ماشينی
12- طرح احداث پمپ بنزين

13- طرح احداث كارخانة آسفالت و تجهيزات مربوطه
14- طرح احداث تأسيسات سنگ شكن و ترميم شن و ماسه و تجهيزات مربوطه

15- طرح احداث كارگاه های توليد تيرچه بلوك و تجهيزات مربوطه
16- طرح احداث كارگاه ها و كارخانجات توليد مصالح ساختمانی
17- طرح احداث انبارها و سيلوهای نگهداری مصالح ساختمانی

18- طرح خريد ماشين آالت عمرانی
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ج( طبقه بندی عمليات بر اساس اصالح  بخشی از دومين دستورالعمل بودجة برنامه ای شهرداری های ايران 1380
در دس��تورالعمل اصالح  بخش��ی از دومين دستورالعمل بودجة برنامه ای شهرداری ها، »وظيفة خدمات اداری«، »وظيفة خدمات 

شهری« و »وظيفة عمران شهرداری« به شرح زير اصالح و تعديل شده است:
1- وظيفة خدمات اداری: چون اين وظيفه خود به خود دربرگيرندة وظايف و فعاليت های اصلی ش��هرداری نيس��ت و تنها 
اجرای وظيفه ها و برنامه های اصلی ش��هرداری را تس��هيل می كند، لذا معمواًل طبقه بندی برنامه ای آن منطبق بر فعاليت واحدهای 
اداری مختلف اس��ت و تعريف خدمات اداری ش��هرداری جز حجيم شدن بودجة شهرداری نتيجه ای در بر نخواهد داشت. بنابراين، 

برآورد هزينة كلية فعاليت های اداری شهرداری در قالب كلی »وظيفة خدمات اداری« تعيين می شود.
2- وظيفة خدمات شهری: قالب كلی برآورد هزينة فعاليت های خدمات شهری شهرداری »وظيفه« است، ولی با توجه به 
اينكه اين وظيفه طبق فهرست طبقه بندی وظايف و فعاليت های شهرداری پيوست اين دستورالعمل به برنامه تقسيم شده، چنانچه 
در بعضی از ش��هرداری های بزرگ حج��م فعاليت بعضی از برنامه های زيرمجموعة اين وظيفه ايج��اب نمايد كه برآورد هزينه آن 

جداگانه نشان داده شود، نحوة انجام كار در بند 10-1-4 و 5 توضيح داده شده است.
20000- وظيفة خدمات شهری )از محل اعتبارات جاری(

21000- برنامة رفت و روب و نظافت شهر
21010- فعاليت رفت و روب و نظافت شهر

21020- فعاليت جمع آوری و دفع زباله
21030- فعاليت دفع حيوانات مزاحم

22000- برنامة نگهداری و بهبود محيط شهری
22010- فعاليت ادارة امور كشتارگاه ها

22020- فعاليت ادارة امور گورستان
22030- فعاليت ادارة امور پارك ها و فضای سبز

22040- فعاليت پالك كوبی و نامگذاری
23000- برنامة امور آتش نشانی و خدمات ايمنی و حفاظت شهر

23010- فعاليت انجام عمليات اطفای حريق
23020- فعاليت انجام عمليات امداد و نجات

23030- فعاليت امور اجرايی آموزش و پيشگيری
23040- فعاليت رفع خطر از ساختمان های شكننده و قديمی و مزاحم

23050- فعاليت نگهداری و اليروبی مسيل ها
23060- فعاليت هدايت آب های سطحی

23070- فعاليت نگهداری و مراقبت از شبكة فاضالب ها
24000- برنامة بهبود ترافيك

24010- فعاليت امور ترافيك شهری )مطالعات و مديريت سيستم حمل و نقل ترافيك(
24020- فعاليت ادارة امور پاركينگ ها و پاركومترها
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25000- برنامة حمل و نقل شهری
25010- فعاليت ادارة امور اتوبوسرانی و مينی بوسرانی

25020- فعاليت ادارة امور تاكسيرانی
25030- فعاليت ادارة امور حمل و نقل زيرزمينی )مترو(

26000- برنامة شهرسازی و نظارت بر توسعه و عمران شهر
26010- فعاليت امور صدور پروانه های ساختمانی، تجاری و غيره

26020- فعاليت رسيدگی به نقشه های تفكيكی و صدور اجازة تفكيك
26030- فعاليت امور مربوط به برنامة شهرسازی و نظارت بر توسعة عمران شهرها

در مقايس��ه با طبقه بندی وظيفه خدمات شهری دس��تورالعمل قبل، مالحظه می گردد برنامة خدمات اجتماعی )مشتمل بر سه 
فعاليت( و نيز برنامة توزيع آب آشاميدنی )مشتمل بر سه فعاليت( حذف و در پي آن دو فعاليت به برنامة امور آتش نشانی و خدمات 

ايمنی اضافه شده است. ساير برنامه ها و فعاليت ها در قالب برنامه ها به قوت خود باقی است.

30000- وظيفة عمران شهری )از محل اعتبارات عمرانی(
31000-  برنامة »برنامه ريزی توسعة شهری«

31010- طرح تهيه و تصويب طرح های جامع و هادی و تفصيلی
31020- طرح تملك اراضی و امالك مورد نياز اجرای توسعه و عمران شهری

31030- طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری
32000- برنامه هدايت و دفع آب های سطحی داخل شهری

32010- طرح احداث كانال های دفع آب های سطحی
32020- طرح بهسازی مسيل های داخل شهری

32030- طرح مرمت و پوشش انهار 
32040- طرح حفر چاه در معابر داخل شهر

33000- برنامة حمل  و نقل و بهبود عبور و مرور شهری
33010- طرح زيرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر

33020- طرح پياده روسازی
33030- طرح احداث و تكميل پل روی رودخانه و تكميل زيرگذر معابر شهری

33040- طرح احداث و تكميل پاركينگ های عمومی
33050- طرح احداث سيستم های حمل  و نقل عمومی )مترو، تراموا و...(

33060- طرح خريد اتوبوس و مينی بوس و قطعات يدكی
33070- طرح خريد و نصب دستگاه های پاركومتر

33080- طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قديمی شهر
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33090- طرح كمك به اتوبوسرانی
33100- طرح بهبود ترافيك

33110- طرح جامع ساماندهی حمل ونقل شهری
33120- طرح احداث ميادين

33130- طرح احداث كمربندی داخل شهری
33140- طرح كمك به ساير سيستم های حمل  و نقل عمومی

34000- برنامة ايجاد تأسيسات حفاظتی شهرها
34010- طرح احداث و تكميل تجهيزات ساختمان مركزی و ايستگاه های آتش نشانی

34020- طرح سيل بند، سيل برگردان و ديوار ساحلی
34030- طرح خريد ماشين آالت و تجهيزات آتش نشانی

35000- برنامة بهبود محيط شهری
35010- طرح احداث پارك، ايجاد فضای سبز و كمربند حاشية خيابان ها و درختكاری در معابر

35020- طرح احداث مراكز انباشت و بازيافت و دفن، سوزاندن و تبديل زباله و كود آلی
35030- طرح خريد وسايط نقليه و ماشين آالت حمل و دفع زباله

35040- طرح بهبود محيط بافت های قديمی شهر
36000- برنامة ايجاد اماكن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توريستی

36010- طرح احداث شهر بازی
36020- طرح احداث اماكن ورزشی

36030- طرح احداث كتابخانه
36040- طرح ايجاد ساير تأسيسات و مجتمع های ورزشی و تفريحی و توريستی

37000- برنامة ايجاد ساير تأسيسات و تسهيالت شهری
37010- طرح احداث، تكميل و توسعة ساختمان های اداری

37020- طرح احداث و تكميل كشتارگاه
37030- طرح احداث و تكميل گورستان و غسالخانه

37040- طرح احداث و تكميل حمام بهداشتی
37050- طرح احداث توالت های عمومی
37060- طرح احداث و تكميل بازار روز

37070- طرح احداث و تكميل ميادين ميوه و تره بار
37080- طرح احداث و تكميل ترمينال مسافربری

37090- طرح احداث و تكميل مجتمع كارگاهی
37100- طرح احداث خانه های ارزان قيمت
38000- برنامة ايجاد تأسيسات درآمدزا
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38010- طرح احداث هتل، متل و رستوران
38020- طرح احداث سينما و تئاتر

38030- طرح احداث و تكميل سردخانه و كارخانة يخسازی
38040- طرح احداث و تكميل نانوايی

38050- طرح احداث پمپ بنزين
38060- طرح احداث كارخانة آسفالت و تجهيزات مربوطه

38070- طرح احداث تأسيسات سنگ شكن و توليد شن و ماسه و تجهيزات
38080- طرح احداث كارگاه های توليد تيرچه بلوك و تجهيزات مربوطه

38090- طرح احداث ساير كارگاه ها و كارخانجات توليد مصالح ساختمانی
38100- طرح احداث انبارها و سيلوهای نگهداری مصالح ساختمانی

38110- طرح خريد ماشين آالت عمرانی و تعميرات اساسی
3820- طرح احداث باسكول

3830- ساير طرح های توليدی
مقايسة وظيفة عمران شهری در دستورالعمل اصالحی با دستورالعمل صادره در سال 1370، نشان می دهد كه تعداد برنامه های 
موجود همان هش��ت برنامه در قالب وظيفة عمران ش��هری اس��ت و فقط عنوان بعضی از برنامه ها، مثل »برنامة ايجاد و توسعه و 
تأسيس��ات فاضالب ش��هری« كد 32000، به عنوان »برنامة هدايت و دفع آب های س��طحی داخل شهری« تغيير يافته و بعضی 

طرح ها نيز حذف و طرح های ديگری كه با زيرمجموعه آن برنامه همگن است، اضافه شده است.
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پيـــوســت شماره 2

طبقه بندی درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار در بودجة شهرداری
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الف( طبقه بندی درآمد و س�اير منابع تأمين اعتبار بر اس�اس اولين دس�تورالعمل بودجة برنامه ای وزارت 
كشور به تفكيك هر طبقه و منابع مالی شهرداری ها در قالب هر طبقه:

در اين دستورالعمل درآمدها و منابع مالی شهرداری های كشور به نه طبقه به شرح جدول مربوطه تقسيم گرديده است كه هر 
طبقه شامل چند منبع است. شماره های قراردادی درآمدها دورقمی است كه اولين رقم سمت چپ نشان دهندة شمارة طبقه می باشد 

و رقم دوم سمت راست شماره منبع داخل در هر طبقه را مشخص می سازد.
10- سهمية شهرداری از پرداخت های وزارت كشور

11- عوارض جايگزين دروازه ای
12- عوارض متفرقه كه به وسيلة وزارت كشور جمع آوری و بين شهرداری ها توزيع می شود.

20- عوارض توأم با ماليات وصولی در محل
21- مواد نفتی

22- سهم شهرداری از ماليات بر درآمد
����� -23

24- عوارض قند و شكر انحصاری
25- عوارض اسناد رسمی

26- عوارض گمركی و حق هوايی
29- ساير عوارض توأم با ماليات

30- عوارض بر ساختمان ها و اراضی
31- عوارض نوسازی

32- عوارض بقايای سطح شهر و ساختمان ها و اراضی
33- حق مرغوبيت

34- ساير عوارض وصولی از ساختمان ها و اراضی
40- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

41- عوارض اتومبيل
42- عوارض بر ساير وسايط نقليه

43- عوارض بليط مسافرت
44- عوارض گذرنامه

45- عوارض تلفن
49- ساير عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

50- عوارض بر پروانه ها، كسب و فروش و تفريحات
51- عوارض سينما و نمايش

52- عوارض كسب و پيشه وران و حق صدور پروانه
53- عوارض پروانه های ساختمانی
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54- عوارض آگهی ها
55- عوارض اماكن عمومی

56- عوارض فخاري
57- عوارض پالژها و محل های تفريح

58- عوارض مشروبات غيرالكلی و كارخانجات
59- ساير عوارض وصولی از صدور پروانة كسب و فروش و تفريحات

60- درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات
61- فروش اموال غيرمنقول شهرداری

62- فروش اموال منقول و اقساط
63- فروش زباله
64- حق آسفالت

65- عوارض جمع آوری زباله
66- درآمدهای حاصل از پاركينگ و پاركومتر

67- حق تجديد و تعميرات آسفالت كه به وسيلة مؤسسات شكافته می شود
68- ساير درآمدهای حاصل از فروش خدمات

70- درآمد تأسيسات شهرداری و جرايم و تخلفات
71- درآمد تأسيسات آب متعلق به شهرداری
72- درآمد تأسيسات برق متعلق به شهرداری

73- عوارض وصولی از مصرف برق
74- درآمد كشتارگاه

75- درآمد غسالخانه و گورستان و حمل اموات
76- درآمد پارك ها و محل های تفريح متعلق به شهرداری

77- درآمد دادگاه ها
78- جرايم تخلفات رانندگی و تخلفات شهری و غرامت ها و جريمة غيبت كاركنان

79- ساير درآمدهای )بند 70(
80- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

81- مال االجاره های دريافتی و دكه ها
82- حق ورود به تأسيسات شهرداری

83- بهرة وجوه سپرده و سود سرمايه گذاری در مؤسسات
90- كمك بالعوض و هدايا و وام ها و استفاده از موجودی های دوره های قبل

91- كمك بالعوض دريافتی از وزارت كشور
92- كمك بالعوض دريافتی از ساير مؤسسات عمومی و دولتی
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93- هدايای دريافتی از اشخاص و مؤسسات حقوقی
94- وام های داخلی

95- وام ها و اعتبارات خارجی
96- استفاده از موجودی های نقدی دوره های قبل

97- ساير درآمدهای حاصل از كمك و وام
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ب- طبقه بندی درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بر اساس دومين دستورالعمل بودجة برنامه ای وزارت كشور به تفكيك هر طبقه 
و منابع مالی شهرداری ها در قالب هر طبقه:

در دومين دس��تورالعمل درآمد و س��اير منابع تأمين اعتبار بودجة برنامه وزارت كش��ور هيچ گونه تغييری در س��اختار طبقه بندی 
درآمدها مالحظه نمی گردد و فقط نكاتی به شرح زير در آن آمده است:

1- درآمدهای شناخته ش��دة حاصل از عوارض، خدمات و س��اير منابع مالی شهرداری ها به 9 طبقه تقسيم می شود كه هر طبقه 
از درآمدها ش��امل منابع مختلف همگن می باش��د و عناوين آنها به موجب فرم پيش بينی درآمد و فرم ضميمة دس��تورالعمل مذكور 

مشخص شده است.
2- كد شناس��ايی منابع درآمد شهرداری دورقمی است كه رقم سمت چپ نمايندة طبقة درآمد و رقم سمت راست نشان دهندة 

رديف منبع درآمدی می باشد.
3- چنانچه غير از درآمدهای مذكور در اين دس��تورالعمل منابع درآمد ديگری در ش��هرداری ها وجود داشته باشد، مراتب بايد به 
دفتر برنامه ريزی عمرانی وزارت كش��ور اعالم ش��ود تا با توجه به طبقات نه گانة درآمد كه مناس��ب با آن اختصاص داده شدهاست، 

ابالغ شود.
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ج – طبقه بندی درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بر اساس اصالح  بخشی از دومين دستورالعمل بودجة برنامه ای شهرداری های 
ايران 1380

به موجب فهرست شماره 2 طبقه بندی درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار شهرداری به شكل زير صورت گرفته است.
1000- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر(

1100- درآمدهای ناشی از عوارض وصولی توسط ساير مؤسسات
1101- عوارض مواد نفتی

1102- عوارض اسناد رسمی
1103- عوارض گاز

1104- عوارض گمركی و حق هوايی
1105- عوارض آب بهای مشتركين

1106- عوارض تلفن
1107- عوارض گذرنامه

1108- عوارض بليط هواپيمايی
1109- ساير موارد

1200- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )عوارض بر ساختمان ها و اراضی(
1201- عوارض سطح شهر

1202- عوارض پروانه های ساختمانی
1203- عوارض مازاد تراكم

1204- عوارض تفكيك اراضی و ساختمانی
1205- عوارض بالكن و پيش آمادگی
1206- عوارض معامالت غيرمنقول

1207- ساير موارد
1300- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )عوارض بر ارتباطات و حمل  و نقل(

1301- عوارض شماره گذاری ساليانة موتورسيكلت و ساير وسايط نقليه
1302- عوارض بليط مسافرت و باربری
1303- عوارض معامالت وسايط نقليه

1304- عوارض معاينة اتومبيل
1305- عوارض ثبت نام آزمايش رانندگی
1306- عوارض صدور پروانة تاكسيرانی

1307- ساير موارد
1400- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )عوارض بر پروانه های كسب، ورزشی و خدماتی(
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1401- عوارض سينما و نمايش
1402- عوارض بر اماكن عمومی )هتل، مسافرخانه و غيره...(

1403- عوارض بر پروانة كسب و پيشه و حق صدور پروانه
1404- عوارض دستگاه های قاليبافی

1405- عوارض صيد و شكار و شيالت
1406- عوارض پالژها و محل های تفريحی

1407- عوارض بر قراردادها
1408- عوارض توليد يا فروش محصوالت توليدی

1408- عوارض فخاری و ساير مصالح ساختمانی
1410- عوارض بر محصوالت محلی )از قبيل چای، مركبات، گالب گيری، چرم و غيره...(

1411- عوارض بر نوشابه ها
1412- عوارض ذبح دام و طيور

1413- عوارض صادرات كاال
1414- عوارض بر دفترچة تعاونی مرزنشينان

1415- عوارض حق الطبع
1416- عوارض ميادين دواب

1417- عوارض ميادين ميوه و تره بار
1418- عوارض بر باسكول ها

1419- عوارض سه درصد حق نظارت مهندسان ناظر ساختمان و ساير حق نظارت ها
1420- ساير موارد

2000- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
2100- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی )عوارض وصولی توسط شهرداری و ساير مؤسسات(

2101- عوارض نوسازی
2102- عوارض حذف پاركينگ

2103- عوارض شماره گذاری خودروهای سواری
2104- عوارض ساليانة خودروهای سواری

2105- افزايش عوارض ساليانة خودروهای سواری
2106- عوارض حق بيمة آتش سوزي

2107- ساير موارد
2200- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی )سهميه از عوارض وصولی متمركز(

2201- سهميه از عوارض يك درصد كارخانجات
2202- سهميه از يك درصد و سه درصد عوارض خودرو
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2203- سهميه از عوارض وصولی متمركز وزارت كشور
2208- ساير موارد

3000- بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
3100- درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری

3101- حق آسفالت و لكه گيری و ترميم حفاری
3102- حق كارشناسی و فروش نقشه ها
3103- درآمد حاصل از خدمات بازرگانی

3104- درآمد حاصل از خدمات پيمانكاری
3105- درآمد حاصل از نقل و انتقال تاكسی

3106- درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
3107- درآمد حاصل از آگهی های تجاری

3108- درآمد حاصل از خدمات آماده سازی
3109- درآمد حاصل از فروش بليط

3110- درآمد ناشی از ارائه خدمات مينی بوسرانی و تاكسيرانی
3111- درآمد يارانة شهرداری های همجوار

3112- درآمد سرويس های دربستی
3113- درآمد حاصل از خدمات فنی

3114- درآمد ناشی از ارائه خدمات آموزشی
3115- ساير موارد

3200- درآمد تأسيسات شهرداری
3201- درآمد اتوبوسرانی و مينی بوسرانی

3202- درآمد هتل، مهمانسرا، پالژ و ساير مراكز رفاهی شهرداری
3203- درآمد كشتارگاه

3204- درآمد غسالخانه و گورستان
3205- درآمد پارك ها

3206- درآمد حاصل از فروش محصوالت كارخانجات
3207- درآمد حاصل از فروش محصوالت كارخانة آسفالت

3208- درآمد حاصل از تأسيسات معدن
3209- درآمد حاصل از فروش گل و گياه و ساير محصوالت

3210- درآمد حاصل از ساير تأسيسات شهرداری
3211- ساير موارد

4000- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
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4100- درآمد حاصل از وجوه شهرداری
4101- درآمد حاصل از سرمايه گذاری در بخش عمومی

4102- درآمد حاصل از سرمايه گذاری در بخش خصوصی
4103- درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری

4104- ساير موارد
4200- درآمد حاصل از اموال شهرداری

4201- درآمد حاصل از مال االجارة ساختمان ها و تأسيسات
4202- درآمد حاصل از كراية ماشين آالت و وسايط نقليه

4203- درآمد حاصل از پاركينگ و پاركومترها
4204- حق ورود به تأسيسات شهرداری

4205- درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی
4206- ساير موارد

5000- كمك های اعطايی دولت و سازمان های دولتی
5100- كمك های اعطايی دولت و سازمان های دولتی

5101- كمك بالعوض جاری دولت
5102- كمك بالعوض عمراني دولت

5103- اعتبار خريد اتوبوس و لوازم يدكی از بودجة كشور
5104- ساير كمك های اعطايی دولت و ساير سازمان های دولتی

5105- ساير موارد
6000- اعانات و هدايا و دارايی ها

6100- اعانات و كمك های اهدايی اشخاص و سازمان های خصوصی
6101- خودياری شهروندان و هدايای دريافتی

6102- ساير اعانات و كمك ها از اشخاص و سازمان های خصوصی
6103- ساير موارد

6200- كمك و اعانات دريافتی از مؤسسات عمومی غيردولتی
6201- كمك جاری از مؤسسات عمومی

6202- كمك عمرانی از مؤسسات عمومی
6203- ساير موارد

6300- اموال و دارايی هايی كه به طور اتفاقی يا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گيرد
6301- جريمة كميسيون مادة صد

6302- جرايم تخلفات ساختمانی و شهر و غرامت ها
6303- ضبط سپرده های مطالبه نشده
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6304- ضبط سپرده های معامالت شهرداری
6305- حق اعتبار تاكسی

6306- حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر
6307- حق تشرف

6308- جريمة قطع اشجار )درختان( شهری و غرامت ها
6309- جريمة سد معبر

6310- درآمد حاصل از تغيير كاربری ها
6311- ساير موارد

7000- ساير منابع تأمين اعتبار
7100- وام دريافتی

7101- وام دريافتی از وزارت كشور
7102- وام دريافتی از بانك ها

7103- وام دريافتی از ساير مؤسسات
7104- ساير درآمدها

7200- فروش اموال شهرداری
7201- فروش اموال غيرمنقول

7202- فروش اموال منقول و اسقاط
7203- فروش سرقفلی

7204- فروش حقوق انتفاعی
7205- ساير درآمدها

7300- ساير منابع
7301- مازاد درآمد بر هزينة دوره های ماقبل

7302- مازاد درآمد بر هزينة دورة قبل
7303- بازدريافت وام های اعطايی

7305- ساير درآمدها
7400- 80 درصد عوارض و درآمدهای وصولی در حريم استحفاظی شهرها

7401- 80 درصد عوارض و درآمدهای وصولی در حريم استحفاظی
7402- ساير درآمدها
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پيـــوســت شماره 3

طبقه بندی هزينه در بودجة شهرداری
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الف( طبقه بندی هزينه ها بر اساس اولين دستورالعمل بودجة برنامه ای وزارت كشور به تفكيك طبقه بندی فصول چهارگانه 
و مواد بيست گانه در اين دستورالعمل آمده است:

هزينه های شهرداری های كشور به چهار فصل و 20 ماده به شرح اين جدول تقسيم گرديده است كه هر فصل شامل چند ماده 
و هر ماده مش��تمل بر چند جزء می باش��د. شماره ها چهاررقمی است كه رقم سمت چپ نشان دهندة شمارة فصل و رقم دوم و سوم 

نشان دهندة شمارة ماده و رقم چهارم )اولين رقم سمت راست( شمارة جزء از ماده و فصل مربوطه را مشخص می سازد.
1000- فصل اول: هزينه های پرسنلی

1010- مادة 1: حقوق و دستمزد
1011- مستخدمين ثابت )تابع آيين نامة استخدامی شهرداری ها(

1012- مستخدمين موقت )تابع آيين نامة استخدامی شهرداری ها(
1013- مستخدمين رسمی )تابع مقررات استخدامی كشوری(

1014- كارگران )مشمول قوانين كار و بيمه های اجتماعی(
1015- ساير كاركنان و خدمات )كاركنان خارجی و حق الشور و حق التحقيق و حق التدريس و دانشجويان كارآموز(

1020- مادة 2: مزايا و كمك ها
1021- فوق العاده يا مزاياي شغل )مزايايی كه به مناسبت شغل و مقام به كاركنان پرداخت می گردد؛ صرف نظر از اينكه در چه 

طبقه اي باشند.(
1022- پاداش

1023- فوق العادة اضافه كار
1024- فوق العادة اشتغال خارج از مركز، بدهی آب و هوا، اشتغال خارج از كشور

1025- كمك ها )حق بيمة كاركنان، سهم شهرداری بابت كسور بازنشستگی كاركنان، سهم شهرداری بابت پس انداز كاركنان( 
كمك هاي نقدی، تعاونی كاركنان، هزينة تحصيل كاركنان – مدد معاش - هزينه های درمانی و غيره...

1029- س��اير مزايا و فوق العاده های كاركنان )مزايا و فوق العاده هايی كه خارج از موارد كمك ها و فوق العاده ها باش��د( – از فرم 
شماره 3 پيوست دستورالعمل برای برآورد پيش بينی هزينة پرسنلی استفاده می گردد.

2000- فصل دوم: هزينه های اداری
2030- مادة 3: هزينة سفر مأموريت، حمل و نقل و ارتباطات

2031- مأموريت و حمل  و نقل اش��خاص )هزينه های س��فر، فوق العادة مأموريت يا اياب و ذهاب، خريد بليط مسافرت، كراية 
اتومبيل سواری، هزينة سفر و فوق العادة مسافرت های خارج از كشور، فوق العادة انتقال كاركنان رسمی و نظاير آن(

2032- حمل  و نقل اشيا )اثاث كشی و نظاير آن(
2033- ارتباطات )حق اشتراك صندوق های پستی، عنوان تلگرافی، حق اشتراك كاريير، هزينة پست و تلگراف و تلفن(

2040- مادة 4: اجاره و كرايه
2041- اجارة ساختمان و زمين

2042- اجاره و كراية ماشين آالت )مانند ماشين های محاسباتی، آمارگيری، ابزارآالت اداری(
2050- مادة 5: خدمات قراردادی اداری و جاری
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2051- نگهداری و تعميرات جزئی ساختمان ها و تأسيسات )تعميرات جزئی ساختمان ها و تجهيزات آنها شامل: تجديد رنگ و 
نقاش��ی، مرمت پش��ت بام، تعمير درب و پنجره و قفل، تعميرات و نگهداری محوطة ساختمان ها و تأسيسات و پارك ها، هزينه های 

نگهداری باغچه و چمن و درخت، اعم از محوطة ساختمان های اداری يا غيراداری و پارك های عمومی و معابر(
2052- نگهداری و تعميرات وسايط نقليه )شامل تعميرات وسايط نقليه، اعم از اجرت كار و قطعاتی كه تعويض می شود، حق 

بيمه، كراية گاراژ، هزينة سرويس و غيره(
2053- نگهداری و تعميرات ماشين آالت )تعمير و تعويض قطعات يدكی ماشين آالت، اعم از ماشين آالت و وسايل نصب شده 

در كارگاه ها، تراكتور، بولدوزر، ماشين آسفالت پزی، سنگ شكن و نظاير آن(
2054- نگهداری و تعميرات وسايل اداری )تعمير و تعويض وسايل اداری، تعمير و تعويض وسايل يدكی، ابزار و لوازم، اعم از 

اداری و فنی(
2055- مطبوعات و انتشارات )شامل هزينه های مربوط به تهية دفاتر و اوراق اداری و فنی از قبيل پول كاغذ و دستمزد چاپ 
و صحافی و نظاير آن، هزينة آگهی های اداری برای انجام مناقصه و مزايده و استخدام، چاپ و انتشار ميدان عمليات شهرداری و 

نظاير آن(
2056- تبليغات: كلية هزينه های تبليغاتی چنانچه در شهرداری انجام شود، در اين قسمت منظور می گردد.

2057- تشريفات: هزينة پذيرايی، جشن و چراغانی، مهمانی ها و هزينة سفر
2058- چنانچه تحقيق و بررسی در مورد ديگر هزينه های مربوط به انجام مطالعات و تحقيقات و بررسی ها به علل مختلف، از 
جمله قرارداد با يك فرد يا مؤسسه ای قابل تفكيك و تقسيم بين مواد مختلف هزينه نباشد، اعتبار آن يكجا در اين قسمت منظور 

می شود؛ البته غير از مطالعات و بررسی ها برای ايجاد تأسيسات كه در مادة 9 منظور می گردد.
2059- ساير خدمات، حق الوكاله، حق  مشاوره، حق الزحمة تهية مطالب آموزشی و مقاالت، حق شركت در جلسات و كميسيون ها، 
حق التدريس، هزينة بانكی، خريد دسته چك و سفته و هزينة انتقال وجوه، هزينه های ثبتی، حقوقی و قضايی، حق عضويت و نظاير 

آن.
2060- مادة 6: سوخت، برق، آب

2061- سوخت، شامل هزينة خريد نفت و گاز، گازوئيل و ساير مواد مصرفی برای مصرف دستگاه های تهوية حرارت مركزی، 
بخاری، چراغ و غيره )غير از وسايط نقلية موتوری(

2062- روشنايی، شامل هزينة مصرف برق و حق  اشتراك ماهانه و بهاي برق مصرفی و روشنايی معابر
2063- آب، شامل حق اشتراك و بهای آب آشاميدنی، يخ و خريد برای مزارع و باغات و پارك ها

2064- سوخت و ساير مواد مصرف شدنی وسايط نقلية موتوری، شامل بنزين، روغن گازوئيل، ضديخ و امثال آن
2065- س��وخت و س��اير مواد مصرف ش��دنی ماش��ين آالت، ش��امل بنزين، نفت، گازوئيل، روغن و س��اير مواد مصرفی برای 

ماشين آالت
2070- مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدنی

2071- كاالهای مصرف شدنی برای نگهداری اموال، شامل خريد لوازم برای نگهداری ابنيه و تجهيزات از قبيل گچ، آجر، قفل، 
كليد، شير آب، صابون، حوله، كرباس و غيره؛ خريد لوازم برای نگهداری وسايل نقليه، لوازم يدكی، الستيك، المپ، شمع، پالتين، 

سر شمع و باطری و غيره؛ خريد لوازم يدكی برای نگهداری ماشين آالت.
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2072- كاالهای مصرف ش��دنی برای امور مطبوعات و تبليغات و تش��ريفات، ش��امل بهای كاالهای مصرف شدنی برای امور 
مطبوعاتی و تبليغاتی و كاالهايی كه برای امور تشريفاتی خريداری می شود؛ مانند مواد غذايی، تحفه و هدايا.

2073- لوازم خواب و پوشاك از قبيل تشك، پتو، لحاف، ملحفه و پوشاك از قبيل لباس رو و زير، جوراب، كفش و كاله.
2074- حيوانات و نباتات: ش��امل خود حيوانات و نباتات برای مصرف در آزمايش��گاه ها يا نمونه ای يا اداری )چنانچه خريد آنها 
برای تكثير و توليد بيشتر باشد، جزء هزينه های سرمايه ای منظور می شود( خريد نباتات شامل نهال، بذر، تخم و نشاء نبات، سموم، 

كود و لوازم كارخانه، قيچی باغبانی، داس، شن كش، مواد غذايی الزم برای نگهداری حيوانات.
2075- مواد و كاالهای مصرف شدنی برای ساير عمليات.

2080- مادة 8: هزينه های پيش بينی نشده
2081- هزينه هايی كه اعتبار آنها ضمن س��اير مواد بودجه پيش بينی نش��ده باش��د، انجام اين قبيل هزينه ها در طول س��ال با 

پيشنهاد شهردار و تصويب انجمن شهر خواهد بود.
3000- فصل سوم: هزينه های سرمايه ای

3090- مادة 9: مطالعة ايجاد ساختمان و تأسيسات
3091- مطالعه: شامل هزينه های مربوط به مطالعات نقشه ها و ماكت ها و جدول برآورد برای ايجاد ساختمان و تأسيسات

3092- حق النظاره ها: ش��امل وجوهی كه به مهندس��ان ناظر يا ش��ركت هايی كه امر نظارت ساختمان و تأسيسات را بر عهده 
دارند، پرداخت می شود.

3100- مادة 10: خريد ساختمان، زمين حقوقی انتفاعی
3101- خريد زمين: ش��امل بهای زمين برای ايجاد س��اختمان و يا ايجاد پارك ها و توس��عه و ايجاد معابر و هزينه های ثبتی و 

محضری
3102- خريد ساختمان: شامل بهای ساختمان و تجهيزات و هزينه های ثبتی و محضری )در صورتی كه بهای زمين از بهای 

ساختمان قابل تفكيك نباشد، مجموع در اين ماده ثبت می شود(
3103- حقوق انتفاعی: ش��امل بهای حقوق انتفاعی و ارتفاقی از قبيل حق راه، حق آب، حق تش��رف، س��رقفلی و حق انشعاب 

برق و تلفن و آب.
3110- مادة 11: ساختمان

3111- ايجاد ساختمان: كلية  هزينه های مربوط به خريد خدمات و كاالها برای ايجاد ساختمان و تجهيزات جزئی منصوب در 
آن )به جز هزينه هاي مطالعاتی منظور در مادة 9( در اين ماده منظور می شود

3112- تعميرات اساسی در ساختمان و تجهيزات آن: شامل تعميرات كلی در ساختمان يا نو كردن قسمتی از آن و يا تعميرات 
كلی

3113- آماده كردن زمين: شامل هزينة آماده ساختن زمين از قبيل تعويض خاك، شخم زنی تسطيح
3120- مادة 12: ماشين آالت و تجهيزات عمده

3121- خريد ماشين آالت: شامل بهای ماشين های ثابت، از قبيل كارخانه مراكز توليد نيرو و برق و دستگاه های مركزی تلفن، 
دستگاه های تهويه و آسانسور، بهای ماشين های متحرك شامل وسايط نقليه

3122- لوازم فنی و تجهيزات عمده: ش��امل لوازم عمدة آزمايشگاهی، بيمارستانی، تختخواب، لوازم عمده، آزمايشگاه،( وسايل 
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و لوازم يدكی و مصرف نشدنی ماشين  های متحرك
3130- مادة 13: ساير كاالهای مصرف نشدنی

3131- كاالی مصرف نش��دنی مانند بهای خريد مبل، ميز، صندلی، ماش��ين تحرير و حس��اب، استنسيل، فتوكپی، دستگاه  آب 
سردكن، كولر آبی و گازی، پرده، تلفن و امثال آن

3132- حيوانات و نباتات: شامل خريد حيوان يا نبات برای تكثير و همچنين نهال نشا و بذر و پياز گل.
3133- كتاب برای تكميل كتابخانه ها: شامل اعتبار خريد كتاب برای كتابخانه ها و اشيای هنری

3140- مادة 14: خريد مصالح و لوازم ساختمانی و تأسيساتی
3141- خريد مصالح و لوازم ساختمانی و تأسيساتی شامل آجر، آهك، سيمان

3150- مادة 15: وام يا مشاركت در سرماية بخش خصوصی و عمومی
3151- وام به بخش خصوصی و عمومی شامل وام هايی است كه مؤسسات خصوصی و عمومی به افراد داده می شود.

3152- مش��اركت در س��رماية بخش خصوصی: ش��امل اعتباراتی اس��ت كه به س��رمايه گذاری در بخش خصوصی و عمومی 
اختصاص می يابد

4160- مادة 16:كمك و اعانه و پرداخت های ديگر، بخش عمومی
4161- كمك و اعانه به بخش عمومی: ش��امل اعتباراتی اس��ت كه به موجب قوانين و مقررات با مصوبات شوراي شهر برای 

كمك به مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت يا عام المنفعه منظور مي گردد
4162- ماده دو پرداختی از درآمد شهرداری به وزارت كشور به موجب مادة 82 قانون شهرداری ها

4170- مادة 17: كمك و اعانة بخش خصوصی
4171- كمك و اعانه به مؤسس��ات خيريه ش��امل اعتباراتی اس��ت كه به موجب قوانين و مقررات با مصوبات شوراي شهر به 
منظورهای خاص برای كمك به مؤسس��ات خصوصی، اعم از انتفاعی و غيرانتفاعی، تعاونی و خيريه در نظر گرفته می ش��ود )نكته 

عمده در اين مورد مؤسسات خيريه است(
4180- مادة 18: بازپرداخت وام و پرداخت بهرة وام

4181- بازپرداخت بهره وام و اصل آن در اين ماده منظور می گردد.
4190- مادة 19: پرداخت های انتقالی به كاركنان

4191- پرداخت به كاركنان غيرشاغل، شامل حقوق و مزاياي آماده به خدمت و حقوق ايام تعلق
4192- پاداش پايان خدمت و بازخريد خدمت.

4200- ماده 20: ديون و تعهدات
4201- ديون با محل 
4202 ديون بال محل
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ب( طبقه بندی هزينه ها بر اساس دومين دستورالعمل بودجة برنامه ای وزارت كشور به تفكيك طبقه بندی فصول چهارگانه 
و مواد بيست گانه

طبقه بندی هزينه در دومين دستورالعمل بودجة وزارت كشور به موجب مادة 23 و 25 آيين نامة مالی شهرداری تدوين و جهت 
اجرا به كلية ش��هرداری ها ابالغ گرديد كه بر اس��اس همان طبقه بندی دستورالعمل قبلی شامل فصول چهارگانه و مواد بيست گانه 

می باشد. در اين دستورالعمل آمده است: 
هزينه های جاری شهرداری ها به چهار فصل و 20 ماده تقسيم می شود كه هر فصل شامل چند ماده و هر ماده مشتمل بر چند 
جزء به عنوان »رديف هزينه« می باشد. در اين دستورالعمل نيز كد شناسايی هزينه های جاری شهرداری ها عددی چهار رقمی است 

كه رقم سمت چپ نمايندة فصل، دو رقم وسط نشان دهندة مادة هزينه و رقم سمت راست نمايانگر »رديف هزينه« می باشد.
آنچه در اين دس��تورالعمل وارد شده، طبقه بندی هزينه های عمرانی شهرداری هاست كه در قالب برنامه، طرح و پروژه به شش 

سرفصل هزينه به شرح زير تقسيم شده ا ست:
- خدمات قراردادی

- مطالعه برای ايجاد ساختمان و تأسيسات
- خريد اراضی و مستحدثات و حقوق ارتفاقی

- ساختمان و ماشين آالت
- تجهيزات و ماشين آالت
- ساير هزينه های جانبی

583اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



ج – طبقه بندی هزينه ها بر اس�اس س�ومين دستورالعمل بودجة برنامه ای وزارت كش�ور، موسوم به دستورالعمل اصالحی 
1380 به شرح زير است:

در دس��تورالعمل اخير »هزينه های جاری« در قالب فصول چهارگانه و مواد بيس��ت گانه بدون ش��رح تفصيلی »مواد هزينه« و 
»رديف« و با تأكيد بر تفكيك و جداسازی حقوق و مزايای شهردار از حقوق و مزايای ساير كاركنان می باشد.

شرح هزينه كد طبقه بندی    
فصل اول: هزينه های پرسنلی     1000   

مادة 1: حقوق، اجرت و دستمزد     1010  
رديف 1- حقوق شهردار    1011  

رديف 2- حقوق كارمندان رسمی    1012  
رديف 3- حقوق كارمندان ثابت    1013  

رديف 4- دستمزد كارگران رسمی    1014  
رديف 5- دستمزد كارگران روزمزد    1015  

رديف 6- حقوق يا اجرت كاركنان قراردادی    1016  
رديف 7- حقوق مأموران انتظامی    1017  

مادة 2: مزايا، فوق العاده ها و كمك ها    1020  
رديف 1- مزايای شهردار    1021  

رديف 2- مزايای كارمندان رسمی    1022  
رديف 3- مزايای كارمندان ثابت    1023  
رديف 4- مزايای كارگران رسمی    1024  
رديف 5- مزايای كارگران روزمزد    1025  

رديف 6- مزايای كاركنان قراردادی    1026  
رديف 7- مزايای مأموران انتظامی    1027  

رديف 8-          ..........................................    1028  
رديف 9- فوق العادة اضافه كار ساعتی، جمعه كاری و نوبت كاری    1029  

رديف 9/1- حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری،        1029/1  
حق بيمة تأمين اجتماعی، حق بيمة درمانی

رديف 9/2- كمك غيرنقدی، كمك عائله مندی، بن كاالهای اساسی كارگران   1029/2  
رديف 9/3- پاداش و عيدی   1029/3  
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فصل دوم: هزينه های اداری    2000  
مادة 3: مأموريت، هزينة سفر، حمل  و نقل و ارتباطات    2030  

رديف 1- مأموريت و هزينة سفر داخل كشور    2031  
رديف 2- مأموريت و هزينة سفر خارج از كشور    2032  

رديف 3- هزينة سفر و فوق العادة نقل مكان كاركنان    2033  
رديف 4- حمل  و نقل، پست و تلگراف و تلفن    2034  

  
مادة 4: اجاره بها و كرايه    2040  
رديف 1- اجارة ساختمان    2041  

رديف 2- اجارة زمين    2042  
رديف 3- كراية ماشين های اداری    2043  

رديف 4- كراية ماشين آالت و وسايط نقليه    2044  
  

مادة 5: خدمات قراردادی    2050  
رديف 1- نگهداری و تعميرات جزئی ساختمان و تأسيسات    2051  

رديف 2- نگهداری و تعميرات وسايل اداری    2052  
رديف 3- نگهداری و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه    2053  

رديف 4- هزينة چاپ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهی، عكس(    2054  
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پيـــوســت شماره 4

طبقه بندي اقتصادي هزينه ها 
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فصل اول: جبران خدمات كاركنان000 10
حقوق و دستمزد 100 10
10 101
10 102
10 103
10 104
10 105
10 106
10 107

 10 199

حقوق و دستمزد كاركنان رسمي 
حقوق و دستمزد كاركنان غيررسمي

حقوق و دستمزد كارگران مشمول قانون كار 
حقوق و دستمزد كاركنان خارجي 

حقوق و دستمزد ايام مرخصي 
حق التدريس
حق التحقيق

ساير حقوق و دستمزد 

فوق العاده ها و مزاياي شغل200 10
 10 201
10 202
10 203
10 204
10 205
10 206
10 207
10 208
10 209
10 210
10211
10212
10213

فوق العاده شغل 
فوق العاده مخصوص 

فوق العاده سختي محيط كار
فوق العاده بدهي آب و هوا

تفاوت تطبيق
فوق العاده محروميت از تسهيالت زندگي

فوق العاده محل خدمت
فوق العاده اشتغال از مركز
كمك هزينه عائله مندي

كمك هزينه اوالد
حق سرپرستي 

همطرازي
حق جذب 
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10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10299

فوق العاده جذب مناطق محروم 
اضافه كار

پاداش
عيدي 

فوق العاده نوبت كاري
حق محروميت از مطب

حق مسكن
كارانه

كشيك
سايز مزايا و فوق العاده ها 

فصل دوم: استفاده از كاالها و خدمات 20000
20100
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20199

مأموريت و نقل و انتقال كاركنان
هزينه سفر 

فوق العاده روزانه
كرايه وسايل نقليه

بهاي بليط مسافرت
هزينه نقل مكان

عوارض خروج از كشور
هزينه گذرنامه

ساير هزينه هاي مأموريت و نقل مكان 

حمل و نقل و ارتباطات20200
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20201
20202
20203
20204
20205
20206
20207
20208
20299

حمل كاال و اثاثيه دولتي 
بيمه كاال

حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني
حمل و نقل نامه ها و امانات پستي

حق اشتراك صندوق هاي پستي در داخل و خارج از كشور
تلفن و فكس

اجاره خطوط مخابراتي
اينترنت

ساير حمل و نقل و ارتباطات

نگهداري و تعمير دارايي هاي ثابت20300
20301
20302
20303

ساختمان و مستحدثات
ماشين آالت و تجهيزات )اعم از ساكن و متحرك(

وسايط نقليه

ساير دارايي هاي ثابت 20399

20400
20401
20402
20403
20404
20405
20406
20407
20499
20500

نگهداري و تعمير وسايل اداري 
ميز و صندلي و مبلمان

ماشين حساب
ماشين تحرير

دستگاه فتوكپي
لوازم صوتي و تصويري

لوازم سرمايش و گرمايش
رايانه

ساير وسايل اداري 
چاپ و خريد نشريات و مطبوعات
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20501
20502
20503
20504
20505
20599

چاپ نشريات و مطبوعات
چاپ دفاتر و اوراق اداري

چاپ آگهي هاي اداري
خريد نشريات و مطبوعات
خريد دفاتر و اوراق اداري

ساير هزينه هاي چاپ و خريد نشريات و مطبوعات

تصويربرداري و تبليغات 20600
20601
20602
20603
20604
20699

عكاسي
فيلمبرداري

هزينه خدمات تبليغاتي مانند خطاطي، نقاشي و ...
آگهي هاي تبليغاتي

سايز هزينه هاي تبليغاتي

تشريفات20700
20701
20702
20703
20799

هزينه پذيرايي
جشن و چراغاني 

حق سفره
ساير هزينه هاي تشريفاتي 

هزينه هاي قضايي، ثبتي و حقوقي20800
20801
20802
20803
20804
20899
20900

حق وكالت
حق مشاوره

هزينه هاي ثبتي 
هزينه هاي قضايي

ساير هزينه هاي قضايي، ثبتي و حقوقي
هزينه هاي بانكي 
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20901
20902
20903
20904
20999

خريد دسته چك
خريد سفته

هزينه انتقال وجوه
نگهداري اسناد و اشياي قيمتي در بانك ها

ساير هزينه هاي بانكي 

آب و برق و سوخت 21000
21001
21002
21003
21004
21005
21099

آب )آشاميدني و تصفيه نشده( و يخ
سوخت هاي حرارتي )نفت سفيد، گازوئيل، گاز، نفت كوره(

سوخت وسايل نقليه موتوري )بنزين، روغن موتور، گازوئيل، نفت كوره( 
سوخت ماشين آالت سنگين )بنزين، روغن موتور، گازوئيل، ضديخ(

برق
ساير آب و برق و سوخت 

مواد و لوازم مصرف شدني 21100
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21107
21108
21109
21110
21111
21199

مصالح ساختماني )گچ، آجر، سيمان، آهك و ...(
ابزار و يراق )كليد، قفل، دستگيره و ...(

لوازم و سرويس هاي بهداشتي ) شيرآب، سيفون و ...(
مواد شوينده )صابون، مايع دستشويي، مايع ظرفشويي، پودرهاي شوينده و ...(

لوازم يدكي )مربوط به وسايط نقليه و ماشين آالت و تجهيزات(
كاغذ، مقوا و لوازم التحرير

موادغذايي
موادغذايي براي بيمارستان ها، زندان ها و اردوگاه ها

دارو و لوازم مصرفي پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي و آزمايشگاه ها  
لوازم خواب و پوشاك

كود، سم، بذر و نهال مصرفي
ساير مواد و كاالهاي مصرف شدني

هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي 21200
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21201
21202
21203
21204
21299

حق تاليف
حق ترجمه

خريد كتاب، نشريات، فيلم هاي ويديويي و ساير لوازم و ابزار مشابه
هزينه برگزاري سمينارها و جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي

ساير هزينه هاي مطالعاتي و پژوهشی

حق الزحمه به اشخاص براي انجام خدمات قراردادي21300
21301
21302
21303
21304
21305
21399

اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري
شركت در جلسات

تعليم فنون
حق الزحمه پزشكي

حق الزحمه خدمات اشخاص حقوقي 
ساير اشخاص حقيقي

 
حق عضويت 21400
21401
21402

حق عضويت سازمان ها و مؤسسات بين المللي 
پرداختي هايي كه به موجب قراردادها و يا تعهدات دولت با دس��تگاه ها به مؤسس��ات خارجي انجام مي  

گيرد. 

فصل سوم: هزينه هاي اموال و دارايي30000
سود و كارمزد وام ها و تسهيالت بانكي30100
30101
30102
30103
30104
30199

سود و كارمزد وام هاي داخلي
سود و كارمزد وام هاي خارجي

سود اوراق مشاركت
سود اسناد خزانه

سود ساير اوراق بهادار 
اجاره و كرايه30200
30201
30202
30203
30204

اجاره زمين و اراضي
اجاره ساختمان و ساير مستحدثات

اجاره ماشين آالت و تجهيزات
كرايه لوازم و ابزار مختلف
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فصل چهارم: يارانه 40000
كمك زيان شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت401000
40101
40102

كمك زيان شركت هاي دولتي 
كمك زيان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

پرداخت مابه التفاوت جهت كاال40200
40201
40202
40203
40204
40299

يارانه كاالهاي اساسي
يارانه كود شيميايي، بذر و سموم

يارانه دارو
يارانه داروهاي دامي 

ساير كاالها
پرداخت هاي انتقالي غيرسرمايه اي به شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت40300

40301
40302
50000

شركت هاي دولتي 
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
فصل پنجم: كمك هاي بالعوض 

كمك بالعوض به دولت هاي خارجي50100
50101
50102

سرمايه اي
غيرسرمايه اي

كمك بالعوض به سازمان هاي بين المللي 50200
50201
50202

سرمايه اي
غيرسرمايه اي

كمك بالعوض به ساير سطوح دولتي 50300
50301
50302

سرمايه اي
غيرسرمايه اي 

كمك بالعوض به بخش غيردولتي 50400
50401
50402
50403

كمك و اعانه به مؤسسات غيردولتي 
سرانه هاي دانش آموزان )قابل پرداخت به مؤسسات آموزشي(

ساير كمك هاي بالعوض به بخش غيردولتي 

فصل ششم: رفاه اجتماعي 60000
حق بيمه 60100
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60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
60108
60109
60110
60111
60112
60113
60114

بيمه اجتماعي كارمندان دولت ) تحت پوشش سازمان بازنشستگي(
بيمه درماني كارمندان دولت

بيمه درمان اقشار آسيب پذير 
بيمه درمان روستاييان 

بيمه درمان خويش فرمايان
بيمه اجتماعي كارگران

بيمه اجتماعي نيازمندان
بيمه اجتماعي روستاييان

بيمه درمان نيروهاي مسلح
بيمه درمان ايثارگران

بيمه درمان طالب علوم ديني 
بيمه عمر

بيمه هاي تكميلي
بيمه اجتماعي كارمندان دولت )تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي(

كمك هاي رفاهي به كارمندان دولت60200
60201
60202
60203
60204
60205

60206
60207
60208
60209
60299

كمك هزينه مواد غذايي و نگهداري رستوران 
كمك هزينه بيماري و زايمان

كمك هزينه سرويس حمل و نقل
كمك هزينه مهد كودك

اس��ترداد مخارج انجام ش��ده توس��ط كاركنان براي كاال و خدماتي مثل دارو، پزش��كي، دندانپزشكي و 
صورتحساب بيمارستان
پاداش پايان خدمت

كمك به حساب پس انداز كاركنان دولت
كمك هزينه ورزشي

كمك هزينه تحصيلي كاركنان دولت
ساير كمك هاي رفاهي كارمندان دولت
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60300
60301
60302
60303
60304
60305

كمك هاي رفاهي گروه هاي خاص
مستمري اقشار آسيب پذير

كمك به معلوالن جسمي و ذهني 
كمك به خانواده هاي ايثارگران و خانواده معظم شهدا

كمك موردي به اقشار آسيب پذير و معلوالن
كمك به مراكز غيردولتي و خانواده ها براي نگهداري و توانبخشي معلوالن و سالمندان و بيماران رواني 

مزمن

60306
60307
60308
60399

كمك به رسيدگي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي
كمك به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها

تأمين و تدارك ملزومات مصرفي و ساير امور مربوط به درمان بيماران خاص
ساير كمك هاي رفاهي گروه هاي خاص

كمك هاي رفاهي به دانش آموزان و دانشجويان60400
60401
60402
60403
60404
60405
60406
60407
60499

صندوق هاي رفاه دانشجويان
كمك هزينه تغذيه دانشجويان

كمك هزينه رفت و آمد دانشجويان
كمك هزينه رفت و آمد دانش آموزان

هزينه هاي مربوط به اردوها و وسايل و تجهيزات و جوايز ورزشي و گردش هاي علمي 
كمك هزينه تحصيلي

كمك به تغذيه، پوشاك و لوازم التحرير موردنياز دانش آموزان مناطق محروم و دانش آموزان استثنايي
ساير هزينه هاي رفاهي دانش آموزان و دانشجويان

كمك هاي رفاهي بازنشستگان60500
60501
60502
60503
60504
60505
60506
60507
60599

حق عائله مندي و حق اوالد بازنشستگان و موظفين
افزايش حق عائله مندي و حق اوالد بازنشستگان 60 سال باالتر ازكارافتادگان 

پرداخت بيمه درمان مكمل بازنشستگان لشگري و كشوري
پرداخت حق بيمه عمر و حوادث بازنشستگان لشگري و كشوري

كمك هزينه ازدواج فرزندان بازنشستگان
كمك هزينه فوت بازنشستگان

كمك هزينه سفر بازگشت به موطن اوليه
ساير كمك هاي رفاهي به بازنشستگان

كمك هاي رفاهي به ايثارگران60600
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60601
60602
60603
60699

اجراي قانون حالت اشتغال براي ايثارگران مشمول
كمك به اشتغال خانواده هاي ايثارگران

كمك هاي موردي به خانواده هاي ايثارگران
ساير كمك هاي رفاهي به ايثارگران

ساير هزينه هاي رفاه اجتماعي60900
60901
60902

60903
60904
60999

كمك هزينه ايام بيكاري
هزينه كاركنان فوت شده شامل محل دفن، مراسم كفن و دفن و مراسم ترحيم

كمك هزينه ازدواج
كمك هزينه كاغذ، چاپ و صحافي

ساير هزينه هاي رفاهي

فصل هفتم: ساير هزينه ها70000
پرداخت هاي انتقالي به مؤسسات غيرانتفاعي عرضه كننده خدمات به خانوار70100
ماليات هاي سرمايه اي و غيرسرمايه اي 70200
عوارض اجباري )مانند عوارض شهرداري(70300
جرايمي كه توسط يك واحد دولتي براي سطوح ديگر وضع مي شود70400
جرايم و عوارض دادگاه70500
پرداخت هاي مربوط به جبران صدمات يا لطمات ناشي از سوانح طبيعي70600
پرداخت به كاركنان غيرشاغل )حقوق آماده به خدمت ها در سال هاي بودجه و سال هاي قبل، حقوق ايام 70700

تعليق كاركناني كه به اتهام جرم از كار بركنار شده و پس از اتهام منتسبه برائت حاصل كرده اند(
بازخريد خدمت70800
پرداخت هاي جبراني در خصوص صدمات شخصي يا ملكي وارد شده توسط واحدهاي دولتي 70900
پرداخت هاي انتقالي سرمايه اي براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه كمك دارايي هاي سرمايه اي71000
پرداخت حق بيمه مربوط به بيمه هاي غيرعمر به شركت هاي بيمه71100
اعتباراتي كه به استثناي شقوق وام، مشاركت و افزايش سرمايه  براي سرمايه گذاري به صورت كمك به 71200

مؤسسات عمومي با اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اعطا مي شود )مانند كمك به شهرداري ها(
پرداخت ديون71300
پرداخت هاي مربوط به اهداي عضو71400
پرداخت هاي مربوط به اهداي عضو71500
ساير 71900
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3-8. طبقه بندي اقتصادي هزينه ها و شرح مواد هزينه 
منظور از هزينه آن دسته از داد و ستدهاي دستگاه هاي اجرايي است كه ارزش خالص )ارزش دارايي ها منهاي ارزش بدهي ها(1 
اين دستگاه ها را كاهش مي دهد. بدين ترتيب داد و ستدهايي مانند خريد ساختمان، خريد زمين و ماشين آالت و تجهيزات، خريد ساير 
اقالم مصرف نشدني )اقالمي كه در مدت بيشتر از يك سال به طور مستمر و مكرر مورد استفاده قرار مي گيرند(، تعميرات اساسي در 
ساختمان و تجهيزات، مطالعه براي احداث ساختمان و ايجاد تأسيسات، خريد و تملك اقالم گرانبها )مانند تابلو و ساير آثار هنري، 

سنگ ها و فلزات قيمتي( و امثال آن ها كه »ارزش خالص« دستگاه را كاهش مي دهند در اين طبقه بندي منظور نمي گردند.
هزينه دس��تگاه هاي اجرايي به هفت فصل تقس��يم شده اس��ت كه جايگزين چهار فصل و بيست ماده هزينه هاي جاري فعلي 

مي گردد. اقالم عمده هر فصل به شرح فهرست طبقه بندي اقتصادي هزينه در زير آن آورده شده است. 
مالحظات اساسي فصول هفت گانه مندرج در ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم اليحه بودجه سال 1381 كل كشور به شرح 

زير است: 
مبالغ قابل پرداخت به پيمانكاران، خويش فرمايان و س��اير كاركناني كه كارمند دولت محس��وب نمي ش��وند، بايد در فصل دوم 
هزينه )استفاده از كاالها و خدمات( ثبت گردد. جبران خدمات كاركنان شاغل در طرح هاي سرمايه گذاري، بخشي از سرمايه گذاري 

محسوب مي شود و بايد در فرم هاي مربوط به تملك دارايي هاي ثابت تقويم گردد.
جبران خدمت كاركنان، مخارج مربوط به تأمين وس��ايل و ابزار و لباس هاي مخصوص كار و اقالم مش��ابه را ش��امل نمي شود. 
مبالغ مربوط به اينگونه موارد در فصل دوم )استفاده از كاالها و خدمات( طبقه بندي مي گردد. همچنين، پرداخت هاي مربوط به رفاه 
اجتماعي كه از طرف كارفرمايان به صورت كمك هزينه تحصيلي، آموزش��ي، بيماري، زايمان و موارد مشابه انجام مي گيرد بايد در 

فصل ششم )رفاه اجتماعي( قرار گيرد.
اس��تفاده از كاالها و خدمات، شامل خدمات و كاالهاي خريداري ش��ده براي فروش مجدد نيز مي گردد. كاالها و خدمات قابل 
مصرف براي نگهداري و تعمير دارايي هاي ثابت هم استفاده از كاالها و خدمات محسوب مي شود. همچنين، كاال و خدمات كه در 

امر پژوهش و آموزش كاركنان و امور مشابه مورد  استفاده قرار مي گيرد، در اين فصل طبقه بندي مي گردد. 
كاالها و خدمات خريداري ش��ده توس��ط واحدهاي دولتي و استفاده ش��ده توس��ط كاركنان، مي تواند در فصل »جبران خدمات 
كاركنان« و يا »اس��تفاده از كاال و خدمات« ثبت ش��ود. به طور كلي، زماني كه كاركنان براي انجام وظايف محوله از اين كاالها و 
خدمات اس��تفاده مي كنند، آن ها بايد در فصل »اس��تفاده از كاال و خدمات« طبقه بندي شوند و وقتي كه كاالها و خدمات مزبور در 

اوقات غيرموظف و به طور دلخواه مورد استفاده قرار مي گيرد، جبران خدمت كاركنان محسوب مي گردد.
نگهداري و تعمير دو ويژگي اساسي دارد: 1- فعاليتي است كه مالكان براي استفاده از دارايي هاي ذيربط مجبورند به طور مستمر 

انجام دهند.2- ماهيت دارايي ذيربط را تغيير نمي دهد و فقط شرايط عادي آن را حفظ مي كند.
فصل سوم هزينه )هزينه اموال و دارايي( شامل هزينه هاي به عمل آمده در مورد دارايي )پول، سپرده(، اوراق بهادار، دارايي هايي 
كه متعلق به دولت نيست و اجاره مي گردد. »سود« توسط آن دسته از واحدهاي دولتي كه نوعي بدهي دارند قابل پرداخت است. 
اين بدهي ها شامل سپرده ها و وام ها مي گردد. سود ممكن است مبلغي ثابت و از قبل تعيين شده يا درصدي از اصل بدهي باشد. 
»اجاره« هزينه ايجادشده به واسطه اجاره زمين، ساختمان، دارايي هاي زيرزميني و ساير دارايي ها است. هزينه هاي مربوط به كرايه 

ماشين آالت راهسازي نيز در اين فصل تقويم مي شود.

1– ارزش دارايي ها منهاي ارزش بدهي ها »مازاد« يا »ارزش خالص« ناميده مي شود: حسابداري شهرداري و مديريت امور مالي شهرداري ها در ايران، تأليف پورهنگ بهرامي انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي 
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»يارانه« پرداخت انتقالي يك جانبه اي اس��ت كه دولت براساس سطح فعاليت ها يا ارزش كاالها و خدمات توليدشده و واردشده 
توس��ط ش��ركت هاي دولتي در اختيار آنها قرار مي دهد. يارانه ممكن اس��ت براي تأثيرگذاري بر سطح توليد يا قيمتي كه كاالها به 
فروش مي روند پرداخت گردد. بنابراين، فقط قابل پرداخت به توليد كننده ها اس��ت و به مصرف كنندگان تعلق نمي گيرد. همچنين، 
يارانه شامل پرداخت هاي انتقالي غيرسرمايه اي مي شود. پرداخت هاي انتقالي سرمايه اي در فصل هفتم )ساير هزينه ها( طبقه بندي 

مي شود.
»كمك ه��اي بالع��وض« پرداخت هاي انتقال��ي غيراجباري بين دو واحد دولت��ي و يا تعيين يك واحد دولتي و يك س��ازمان 
بين المللي است. اين كمك ها مي تواند به صورت سرمايه اي يا غيرسرمايه اي باشد. كمك هاي بالعوض به كشورهاي خارجي شامل 
هدايا براي پروژه ها يا برنامه هاي خاص، هدايا براي تأمين بودجه عمومي و يا پرداخت براي تأمين بخش��ي از هزينه ها مي ش��ود. 
كمك هاي اضطراري مربوط به س��وانح طبيعي و پرداخت حقوق كارشناس��ان داخلي مقيم خارج از كش��ور نيز كمك بالعوض به 
كشورهاي خارجي تلقي مي گردد. كمك بالعوض به ساير واحدهاي بخش دولتي، پرداخت هاي انتقالي براي تأمين مالي بعضي از 
وظايفي است كه به صورت اشتراكي توسط سطوح مختلف دولتي )ملي و استاني( انجام مي گيرد. پرداخت هاي انتقالي به واحدهاي 

دولتي و صندوق هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي نيز در اين فصل طبقه بندي مي شوند.
هزينه هاي »رفاه اجتماعي« زماني توس��ط دولت پرداخت مي گردد كه اتفاقات خاص به وقوع مي پيوندد و يا ش��رايط خاصي بر 
كش��ور حكمفرما مي ش��ود كه تأثيري نامطلوب بر رفاه بخشي از خانواده ها دارد. هزينه هاي رفاه اجتماعي براساس نوع برنامه هايي 
كه براي پرداخت آن ها وجود دارد طبقه بندي مي شوند. هزينه هاي مربوط به بيمه هاي اجتماعي از طريق طرح هاي بيمه اجتماعي 

و هزينه  كمك هاي اجتماعي از طريق منابع عمومي دولت تأمين مي گردند.
»س��اير هزينه ها« ش��امل بعضي از پرداخت هاي انتقالي خاص و داد و س��تدهاي هزينه اي كه در شش فصل قبلي طبقه بندي 

نشده  اند، مي باشد.
پرداخت هايي مانند بازپرداخت وام هاي داخلي به سيستم بانكي و بازپرداخت وام هاي خارجي، اعطاي وام به بخش هاي عمومي 
و خصوصي، اعطاي وام و مش��اركت براي س��رمايه گذاري در بخش خصوصي به صورت وجوه اداره ش��ده و صور ديگر، داد و ستد 

هزينه اي محسوب نمي شوند و بايد در فرم مربوط به داد و ستدهاي مالي طبقه بندي شوند. 

طبقه بندي اقتصادي- اعتبارات تملك  دارايي هاي سرمايه اي 

دارايي هاي توليدشده100000
دارايي هاي ثابت110000
فصل اول: ساختمان و مستحدثات110100
ساختمان هاي مسكوني110110
ساختمان هاي غيرمسكوني110120
110121
110122

ساختمان هاي اداري
ساختمان هاي تجاري 

ساير مستحدثات110130
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110131
110132
110133
110134

شاهراه، خيابان، جاده، پل، تونل، راه زيرزميني، خطوط راه آهن و فرودگاه

كانال ها و تونل هاي زيرزميني و ساير مستحدثات مربوط به دارايي هاي زيرزميني 

خطوط مخابراتي، خطوط انتقالي، )سيم نقاله(، خطوط نيرو و خطوط لوله

تأسيسات تفريحي و ورزشي )باشگاه ها و استاديوم ها(
ماشين آالت و تجهيزات مربوط به ساختمان110140
مطالعات مربوط به تملك ساختمان و مستحدثات110180
مخارج جانبي مربوط به تملك ساختمان و مستحدثات110190
فصل دوم: ماشين آالت و تجهيزات110200
ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل110210
110211
110212

ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل موتوري
ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل غيرموتوري

ساير ماشين آالت و تجهيزات110220
110221
110222
110223
110229

رايانه و وسايل جانبي
ماشين آالت راهسازي و ساختماني 

ملزومات اداري غيرمصرفي )ميز و صندلي و...(
ساير 

مطالعات مربوط به تملك ماشين آالت و تجهيزات110280
مخارج جانبي مربوط به تملك ماشين آالت و تجهيزات110290
فصل سوم: ساير دارايي هاي ثابت110300
دارايي هاي مولد110310
110311
110312

حيوانات مولد
گياهان مولد

دارايي هاي ثابت نامشهود110320
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110321
110322
110323
110329

حفاري هاي معدني
نرم افزار رايانه اي

كارهاي ادبي و هنري
ساير دارايي هاي ثابت نامشهود

مطالعات مربوط به تملك ساير دارايي هاي ثابت110380
مخارج جانبي مربوط به تملك ساير دارايي هاي ثابت110390
موجودي انبار120000
فصل چهارم: تغيير در موجودي انبار 120100
120111
120112
120119

غالت
نفت و فراورده هاي نفتي

ساير اقالم استراتژيك
تغيير در موجودي مصالح پاي كار120120
تغيير در ساير موجودي ها120130
120131
120132
120133

1210134

مواد و ملزومات
كارهاي ناتمام

كاالهاي تمام شده
كاالهاي براي فروش مجدد

مطالعات مربوط به تغيير در موجودي انبار120180
مخارج جانبي مربوط به تغيير در موجودي انبار120190
اقالم گرانبها130000
فصل پنجم: اقالم گرانبها130100

سنگ ها و فلزات قيمتي 130110
تابلوهاي نقاشي، مجسمه، كتب خطي، آثار هنري و آنتيك130120
دارايي هاي توليدنشده200000
فصل ششم: زمين210000
منابع آب سطحي210101
اصالحات اساسي كه روي زمين انجام گرفته است210102
ساير 210109
مطالعات مربوط به تملك زمين210180
مخارج جانبي مربوط به تملك زمين 210190
فصل هفتم: ساير دارايي هاي توليدنشده220000
دارايي هاي زيرزميني220100
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220101
220102
220103
220199

نفت و گاز 
كاني هاي فلزي

كاني هاي غيرفلزي
ساير دارايي هاي زيرزميني 

ساير دارايي هاي توليدنشده  مشهود 220200
 220201
220202
220203

منابع زيستي 
منابع آب

فضاي الكترو مغناطيسي 
دارايي هاي توليدنشده نامشهود220300
220301
220302
220303
220304

حق امتياز
حقوق ارتفاقي

سرقفلي
قرارداد اجاره و ساير قراردادها

دارايي هاي توليدنشده متفرقه220400
مطالعات مربوط به تملك دارايي هاي توليدنشده220480
مخارج جانبي مربوط به تملك دارايي هاي توليدنشده220490
جبران خدمت كاركنان طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي 220900

3-8-2. طبقه بندي اقتصادي- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي
به منظور آشنايي با مفاهيم، كاربرد و طبقه بندي اقتصادي- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به مطالعه و بررسي مطالب 
مندرج در بخشنامه، دستورالعمل ها و ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم اليحه بودجه سال 1381 كل كشور مي پردازيم. در بخش 

مربوط به پيشنهاد اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي آمده است:
»دارايي هاي سرمايه اي به دارايي هاي توليدشده و دارايي هاي توليدنشده تقسيم مي شود. دارايي هاي توليدشده دارايي هايي است 
كه در فرايند توليد حاصل گرديده اس��ت و خود به س��ه گروه عمده دارايي هاي ثابت، موجودي انبار و اقالم گرانبها تقسيم مي شود. 
»دارايي هاي ثابت« دارايي هاي توليدشده اي است كه طي مدت بيشتر از يكسال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده 

مي شوند.«
ويژگي اصلي دارايي هاي ثابت نه دوام آن ها، بلكه قابليت اس��تفاده مكرر و مس��تمر آن در فرايند توليد در مدتي طوالني است. 
انواع متعارف دارايي هاي ثابت عبارتند از: ساختمان و ساير مستحدثات، ماشين آالت و تجهيزات و بعضي دارايي هاي نامشهود مانند 

نرم افزارهاي رايانه اي.
»موجودي انبار« كاالها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده 

نگهداري مي شود.
»اق��الم گرانبه��ا« كاالهايي باارزش و قابل مالحظه هس��تند كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزش��ي كه دارند 
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نگهداري مي شوند.
دارايي هاي توليدنش��ده، دارايي هاي مورد نياز توليد هستند كه خودش��ان توليد نشده اند. در نوع متعارف دارايي هاي توليدنشده، 

دارايي هاي طبيعي مانند زمين و ذخاير معدني و دارايي هاي نامشهود مانند حق اعتبار قراردادهاي قابل انتقال مي باشد.
مالحظات مربوط به هريك از اين فصول به شرح زير است:

ساختمان ها به ساختمان هاي مسكوني و غيرمسكوني تفكيك مي شود.
»س��اختمان هاي مسكوني« ساختمان هايي است كه فقط براي سكونت مورد استفاده قرار مي گيرد. محل پاركينگ اتومبيل در 

خانه و خانه هاي قابل انتقال كه فقط براي سكونت استفاده مي شوند نيز در اين طبقه بندي منظور مي شود.
»ساختمان هاي غيرمسكوني« ساختمان هايي هستند كه براي منظورهايي غير از سكونت از آن ها استفاده مي شود. مانند دفاتر 
اداري، مدارس و بيمارستان ها. ساير مستحدثات نيز شامل خيابان ها، كانال هاي فاضالب، راه آهن، فرودگاه، بندر، سد، خطوط انتقال 

نيرو،استاديوم و نظاير آن مي گردد. 
س��اختمان ها و ساير مستحدثات شامل بناهاي تاريخي، ملي و مذهبي نيز مي گردد. اين ساختمان ها معمواًل در دسترس عموم 

هستند و در بعضي موارد از بازديدكنندگان آنها وروديه دريافت مي شود.
هزينه ساختمان ها و مستحدثات جديد، شامل هزينه هاي محوطه سازي و آماده سازي مي گردد. هزينه هاي لوله كشي و تأسيسات 

برق و ساير تجهيزات اين ساختمان ها نيز جزء الينفك ساختمان ها و مستحدثات است.
»ماشين آالت و تجهيزات« شامل تجهيزات حمل و نقل و ساير ماشين آالت و تجهيزات مي گردد. تجهيزات حمل و نقل شامل 
تجهيزات مربوط به انتقال بار و مسافر )وسايط  نقليه موتوري، دوچرخه، موتورسيكلت، كشتي، لوكوموتيو، راه آهن و هواپيما( و ساير 
ماشين آالت و تجهيزات شامل همه ماشين آالت و تجهيزات به استثناي تجهيزات حمل و نقل مي شود )مانند ماشين حساب، رايانه، 

ماشين آالت برقي، راديو، تلويزيون، تجهيزات مخابرات و تجهيزات پزشكي( .
»ساير دارايي هاي ثابت« شامل دام، درختان ميوه، تاكستان، ساير درخت هايي كه به طور مستمر و مكرر براي توليد ساير كاالها 
و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد، هزينه هاي اكتشاف معادن و نرم افزارهاي رايانه اي مي گردد. اقالم فوق الذكر تا زماني كه تحت 
كنترل دولت قرار دارند، دارايي ثابت محسوب مي شوند. براي مثال جنگل هايي كه خارج از كنترل مستقيم دولت قرار دارند، دارايي 

ثابت نبوده و بايد در گروه دارايي هاي توليدنشده طبقه بندي شوند.
اكتش��افات معدني ش��امل هزينه هاي حفاري و گمانه زني است. نرم افزار رايانه اي نيز ش��امل برنامه ها، توضيح برنامه ها، اسناد 

پشتيباني براي سيستم ها و نرم افزار كاربردي كه انتظار مي رود يك سال يا بيشتر مورد استفاده قرار گيرد، مي شود.
»موجودي انبار« كاالها و خدماتي اس��ت كه توليدكنندگان براي فروش، اس��تفاده در توليد يا ساير مصارف نگهداري مي كنند. 
اقالم موجودي شامل مواد، ملزومات، كاالهاي تمام شده، كاالهاي براي فروش مجدد، كارهاي نيمه تمام و موجودي هاي استراتژيك 
مي گردد. كارهاي نيمه تمام ش��امل كاال و خدماتي اس��ت كه قسمتي از آن ها انجام ش��ده و بدون تكميل آن ها قابل ارائه به ساير 

واحدها نيستند.
موجودي هاي اس��تراتژيك ش��امل كاالهايي اس��ت كه براي مقاصد اضطراري يا تنظيم بازار نگهداري مي ش��وند و يا ش��امل 

كاالهايي مي گردد كه براي كشور از اهميت خاصي برخوردار مي باشند؛ مانند غالت و نفت.
»اقالم گرانبها« دارايي هاي توليدش��ده اي هس��تند كه براي توليد و مصرف نيس��تند، بلكه به دليل ارزش��ي كه دارند نگهداري 

مي شوند، با انتظار اين كه در آينده قيمت آن ها افزايش يابد و يا حداقل كاهش نيابد.
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اقالم گرانبها ش��امل تابلوهاي نقاش��ي، تنديس ها و ساير كارهاي هنري، اقالم آنتيك و سنگ هاي گرانبها و فلزات قيمتي )به 
استثناي طال( مي گردد.

»زمين« شامل خاك، آب سطحي مربوط به زمين و بهبودهاي اساسي كه از نظر فيزيكي قابل تفكيك از زمين نباشد، مي گردد. 
س��اختمان ها و ساير مستحدثات كه در زير يا روي زمين ايجادش��ده اند )مانند راه ها، تونل ها، باغ هاي ميوه، محصوالت كشاورزي، 

آب ها و ساير منابع زيرزميني( در اين طبقه بندي قرار نمي گيرند. 
ساختمان ها، ساير مستحدثات و باغ ها معمواًل همراه با زميني كه بر  آن قرار گرفته اند خريد و فروش مي شوند. در صورت امكان، 
ارزشيابي زمين و متعلقات فوق الذكر بايد به صورت جداگانه انجام گيرد. در غير اين صورت داد و ستد مزبور بايد در گروهي كه ارزش 

بيشتري دارد، تقويم گردد.
فعاليت هاي مولدي كه منجر به بهبود كيفيت و كميت زمين مي گردند نيز مانند بهبود و توسعه دارايي هاي ثابت است. به عبارت 
ديگر، ارزش ترازنامه اي زمين به واسطه اقدامات مزبور افزايش مي يابد. به همين ترتيب، لطمات وارد شده به زمين و فرسوده شدن 

آن در مصرف سرمايه هاي ثابت )استهالك( منظور مي گردد. 
»س��اير دارايي هاي توليدنشده« به دارايي هاي مشهود و دارايي هاي نامشهود تقسيم مي شود. دارايي هاي مشهود توليدنشده به 
استثناي زمين، شامل دارايي هاي زيرزميني، منابع زيستي كنترل نشده و منابع آب است. دارايي هاي نامشهود توليدنشده نيز شامل 

حق امتياز، قراردادهاي قابل انتقال و سرقفلي خريداري شده مي شود.
ذخاير زيرزميني، ذخاير اثبات شده ذغال سنگ، نفت، گازطبيعي، مواد معدني فلزي و غيرفلزي زيرسطح زمين و زير دريا را شامل 

مي گردد كه از نظر اقتصادي با فن آوري و قيمت هاي نسبي موجود قابل استخراج باشد.
منابع زيستي كنترل نشده شامل جانوران و گياهاني مي شود كه داراي حقوق مالكيت مشخص مي باشند، اما ماهيت تكوين اين 
منابع به نحوي اس��ت كه تحت كنترل مس��تقيم دولت قرار ندارند. براي مثال، در اين مورد مي توان به جنگل ها، مراتع و يا منابع 

آبزيان قابل بهره برداري اشاره  كرد.
توضيح اين نكته ضروري اس��ت كه در مورد ش��هرداري هاي كش��ور طبقه بندي اقتصادي بودجه همكاري صاحب نظران علوم  
اقتصادي ش��هري و كارشناسان بودجه و حس��ابداران مالي را مي طلبد تا بدين ترتيب طبقه بندي اقتصادي شهرداري ها هماهنگ با 
طبقه بندي اقتصادي دستگاه هاي اجرايي دولتي نتيجه قابل قبول و كاربرد مطلوب و واحدي را براي تجزيه و تحليل بازده اقتصادي 

بودجه ايجاد نمايد.  
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پيـــوســت شماره 5

گزارش هاي مالي و صورتحساب هاي مالي اساسي شهرداري گرمدره براي 
سال مالي منتهي به 1386/12/29 

ارائه شده به بانك جهاني به عنوان الگو و نمونه براي شهرداري هاي هدف 
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پيـــوســت شماره 6

مسائل امتحاني
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مسأله يك
1- عمليات شهرداری كرمانشاه در فروردين ماه 1375 به شرح زير است:

75/1/5- ابالغ بودجة شهرداری در قالب دو وظيفة »خدمات اداری« و »خدمات شهری« و دو برنامة الف و ب در قالب هريك 
از وظايف فوق به شرح زير مي باشد:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
300/000400/000700/000حقوق و دستمزدمادة 1:
150/000300/000450/000مزايامادة 2:
100/000����100/000ارتباطاتمادة 3:
200/000200/000����اجارهمادة 4:
170/000����170/000خريد خدماتمادة 5:
160/000160/000����سوخت و روشنايیمادة 6:
140/000����140/000موادو لوازم مصرف شدنیمادة 7:

190/000190/000����خريد ماشين آالتمادة 12:
240/000����        000 /240موادو الزم مصرف نشدنیمادة 13:

1/100/0001/250/0002/350/000

75/1/6- درياف��ت وام ب��ه مبلغ – 1000/000 ريال از بانك ملت و واريز آن به حس��اب غيرقابل برداش��ت بانك ملی به ش��ماره 
0222

75/1/8- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال مبلغ 600/000 ريال از حساب جاری 222 غيرقابل برداشت به حساب جاری درآمد 
707 )خزانة شهرداری(.

75/1/10- انتقال 586/500 ريال به عنوان تنخواه گردان حس��ابداری از حس��اب جاری 707 )جاری درآمد( به حساب جاری 808 
)جاری هزينه ها(.

75/1/12- پرداخت به آقای سعيدی كارپرداز بابت تنخواه گردان از جاری 808 )جاری هزينه ها( 200/000 ريال.
75/1/14- خريد يك دستگاه اتومبيل از محل وظيفة »خدمات شهری« برنامة ب و پرداخت وجه آن از حساب جاری 808 )جاری 

هزينه ها( به مبلغ 120/000 ريال.
75/1/16- پرداخت به آقای س��ليمی ش��هردار منطقة يك بابت پرداخت فوق العاده مأموريت جهت ش��ركت در سمينار شهرداران 

60/000 ريال از حساب جاری 808 )جاری هزينه ها(.

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 612



75/1/18-  وصول چهار فقره سند هزينه به وسيلة آقای سعيدی كارپردازی به شرح زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
5000���5000ارتباطاتمادة 3:
6/000���6000خريد خدماتمادة 5: 
70007000���سوخت و روشنايیمادة 6:
4000   ���   4000مواد لوازم مصرف شدنیمادة 7:

15/0007/00022/000

هزينه های انجام شده به عنوان رد تنخواه گردان از محل موجودی حساب جاری 808 در وجه كارپرداز پرداخت گرديد.
75/1/20- يك دس��تگاه آپارتمان به وسيلة آقای خيرخواه به ش��هرداری هديه شد. مبلغ آپارتمان به مبلغ 300/000 ريال ارزيابی 

شده است.
75/1/22- دريافت يك فقره س��فتة دوماهه به مبلغ 200/000 ريال از آقای حميدی بابت عوارض نوس��ازی )عوارض بر ساختمان 

و اراضی(.
75/1/24- ليس��ت حقوق كاركنان در فروردين ماه به ش��رح زير تهيه و پس از كسور بازنشستگی به مبلغ 2/000 و ماليات به مبلغ 

3000 ريال جهت واريز به حساب كاركنان به بانك عامل ارسال گرديد.

برنامة الف:
20/000حقوق و دستمزد

15/000مزايا
35/000جمع

برنامة ب:
30/000حقوق و دستمزد

20/000مزايا
50/000

85/000جمع

75/1/26- احتساب حقوق و مزايا پرداختی بر اساس گواهی بانك و به حساب هزينة قطعی منظور نمودن حقوق كاركنان به مبلغ 
85/000 ريال.
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75/1/28- درياف��ت اعالمية بانكی مبنی بر واريز مبلغ 227/000 ريال به حس��اب ج��اری 808 )جاری هزينه ها( بابت هزينه های 
انجام شده بر اساس حواله های صادره:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح مواد  مواد  
120/000120/000����خريد اتومبيلمادة 12:
5/000����5000ارتباطاتمادة 3:
6000����6000خريد خدماتمادة 5:
7/0007/000����سوخت و روشنايیمادة 6:
4000����4000مواد لوازم مصرف شدنیمادة 7:
20/00030/00050/000حقوقمادة 1:
15/00020/00035/000مزايامادة 2:

50/000177/000227/000

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب های دفتر كل

2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی )دفتر معين نياز نيست(
3- شهرداری كرمانشاه سرفصل حساب های بودجه ای خود را در سطح برنامه كنترل می كند.
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مسأله 2
1- بودجة مصوب و ابالغ ش��دة س��ال 1372 شهرداری اراك كه دارای برنامة »الف« و »ب« می باشد، به شرح زير است )ارقام 

به ريال(:
جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح مواد  مواد

92/00081/000173/000  حقوق و دستمزدمادة 1:
78/00070/000148/000  مزايامادة 2:
62/00050/000112/000  ارتباطاتمادة 3:
41/00029/00070/000  اجارهمادة 4:
64/00048/000112/000  خريد خدماتمادة 5:
97/00086/000183/000  سوخت و روشنايیمادة 6:
82/00071/000153/000  مواد لوازم مصرف شدنیمادة 7:

24/000����24/000  خريد ساختمان اداری مادة 11:
31/00031/000����  خريد ماشين آالت مادة 12:
42/00058/000100/000 مواد و لوازم مصرف نشدنی مادة 13:
90/00090/000����مشاركت در ساير مؤسساتمادة 15:

582/000614/0001/196/000

ساير اطالعات مربوط به فعاليت های مالی شهرداری اراك در فروردين ماه 1372 به شرح زير است:
72/1/5- دريافتی بابت عوارض توأم با ماليات طبق اعالمية بانكی و واريز به حساب 22 )غيرقابل برداشت(

940/000 ريال. بانك ملی ايران بابت مواد نفتی   
72/1/6- دريافتی از بانك ملت بابت وام بلندمدت به منظور سرمايه گذاری در شركت سهامی رب گوجه فرنگی اميد 89/000 ريال 

مبلغ دريافتی طبق اعالمية بانكی به حساب 33 )غيرقابل برداشت( بانك ملی ايران واريز شده است.
72/1/7- انتقال از حساب جاری 22 )غيرقابل برداشت( بانك ملی 940/000 ريال و از حساب جاری 33 )غيرقابل برداشت( بانك 

ملی 89/000 ريال به حساب 777 بانك ملی )جاری درآمد( جمعا 1/029/000 ريال.
72/1/8- انتق��ال از حس��اب 777 بانك ملی )جاری درآمد( به حس��اب جاری 888 بانك ملی )جاری هزين��ه( بابت تنخواه گردان 

حسابداری طبق اعالمية واصله از بانك 800/000 ريال.
72/1/9- پرداخت به آقای عزتی، كارپرداز شهرداری اراك بابت تنخواه گردان پرداخت 50/000 ريال.

72/1/10- خريد يك دستگاه ساختمان اداری و پرداخت وجه آن از محل مادة 11 برنامة »الف« 22/000 ريال طی چك از حساب 
888 بانك ملی.

72/1/11- خري��د يك دس��تگاه ل��ودر و پرداخت آن از محل مادة 12 برنامة »ب« 21/000 ريال طی چك از حس��اب 888 بانك 
ملی.

72/1/12- خريد ميز و صندلی اداری و پرداخت وجه آن از حس��اب 888 بانك ملی )جاری هزينه( از محل اعتبار مادة 13 برنامة 
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»الف« 12/000 ريال.
72/1/13- اهداي يك دستگاه اتومبيل به وسيلة آقای حيدری به شهرداری اراك به ارزش 62/000 ريال.

72/1/14- وصول 3 فقره سند هزينه از آقای عزتی كارپرداز و پرداخت وجه آن به عنوان رد تنخواه از حساب 888 )جاری هزينه( 
به شرح زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
5/0006/00011/000سوخت و روشنايیمادة 6:
2/0003/0005/000خريد خدماتمادة 5:
4/0001/0005/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

11/00010/00021/000

72/1/15- خريد س��هام ش��ركت رب گوجه فرنگی اميد و پرداخت وجه آن از حساب جاری 888 »جاری هزينه« از محل مادة 15 
»برنامة ب« 80/000 ريال.

72/1/20- حقوق و مزاياي فروردين ماه 1372 كاركنان به شرح زير:

برنامة الف:
3/000 ريالمادة 1: حقوق و دستمزد

1/500 ريالمادة 2: مزايا
4/500 ريال

برنامة ب:
4/000 ريالمادة 1: حقوق و مزايا

2/400 ريالمادة 2: مزايا
6/400 ريال

پس از كسر كسور بازنشستگی به مبلغ 500 ريال و ماليات به مبلغ 400 ريال جهت واريز به حساب جاری كاركنان از حساب 
جاری 888 )جاری هزينه( برداشت و در وجه بانك عامل پرداخت گرديد 10/000 ريال.

72/1/26- دريافت گواهی از بانك عامل مبنی بر واريز حقوق و مزاياي كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالی شهرداری.
72/1/31- برای كلية هزينه های انجام شده بر اساس حواله های واصله درخواست وجه شد و وجه آن از حساب جاری 777 )جاری 

درآمد( به حساب جاری 888 )جاری هزينه( بانك ملی به شرح زير منتقل گرديد.
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جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
22/000����22/000خريد ساختمان اداریمادة 11:
21/00021/000����خريد لودرمادة 12:
12/000����12/000اثاثية اداریمادة 13:
5/0006/00011/000سوخت و روشنايیمادة 6:
2/0003/0005/000خريد خدماتمادة 5:
4/0001/0005/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

80/00080/000����سرمايه گذاریمادة 15:
3/0004/0007/000حقوق و دستمزدمادة 1:
1/5002/4003/900مزايامادة 2:

49/500117/400166/900

مطلوب است: 
1- ثبت عمليات مربوط به بودجه و س��اير عمليات ش��هرداری اراك در دفتر روزنامة سه س��تونی و نقل آن به حساب های دفتر 

كل
2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 72/1/31.
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مسأله 3
فعاليت شهرداری سنندج در فروردين ماه 1370 به شرح زير است:

70/1/5- واريز به حساب جاری 200 )غيرقابل برداشت( بانك ملی بابت عوارض توأم با ماليات وصولی در محل
900/000 عوارض مواد نفتی  
24/000 عوارض اسناد رسمی  
76/000 عوارض گمركی و حق هوايی 

1/000/000            
70/1/7- ثبت بودجة مصوبه و ابالغی سال 1370 در دفاتر مالی

جمع كلبرنامة عمرانیبرنامة جاریشرح موادمواد
3/0004/0007/000  حقوق و دستمزدمادة 1:
2/0003/0005/000  مزايامادة 2:
2/000����2/000  خريد خدماتمادة 5:
7/000����7/000سوخت و روشنايیمادة 6:
6/000����6/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
4/0004/000����خريد ماشين آالتمادة 12:
3/000����3/000خريد موادولوازم مصرف نشدنیمادة 13:
5/0005/000����سرمايه گذاری در ساير موسساتمادة 15:

23/00016/00039/000

70/1/9- وصول اعالمية بانكی مبنی بر انتقال از حساب جاری شماره 200 )غيرقابل برداشت( به حساب جاری شماره 555 بانك 
800/00 ملی )جاری درآمد(          

70/1/11- وصول اعالمية بانكی مبنی بر انتقال وجه از حس��اب جاری ش��ماره 555 )جاری درآمد( به حس��اب جاری شماره 666 
50/000 )جاری هزينه(  بابت تنخواه گردان حسابداری       
2/000 70/1/13- پرداخت به آقای سعيدی، كارپرداز شهرداری،  بابت تنخواه گردان پرداخت از حساب جاری 666  

70/1/14- دريافت وام از بانك تجارت جهت تأس��يس ش��ركت واحد اتوبوس��رانی و واريز وجه آن به حس��اب جاری شمارة 300 
3/000 )غيرقابل برداشت( بانك ملی         

70/1/16- خريد يك دس��تگاه كارخانة آس��فالت جهت انجام برنامه های عمرانی و پرداخت وجه آن از حس��اب جاری 666 )جاری 
 2/500 هزينه(            

70/1/18- بر اساس دو فقره اعالمية بانكی، موجودی حساب جاری شمارة 300 )غيرقابل برداشت( به حساب جاری شمارة 555 
)جاری درآمد( منتقل و از آنجا به حس��اب جاری ش��ماره 666 )جاری هزينه( واريز و در وجه شركت واحد اتوبوسرانی بابت 

3/000 سرمايه گذاری در آن شركت پرداخت و اعتبار الزم از محل مادة 15 برنامة عمرانی تأمين گرديد  
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70/1/20- خري��د مي��ز و صندل��ی اداری از محل اعتبار برنامة جاری م��اده 13 و پرداخت وجه آن از حس��اب جاری 666 )جاری 
1/500 هزينه(          

70/1/22- وصول سه فقره اسناد هزينه از آقای سعيدی، كارپرداز شهرداری، به شرح زير:

جمع كلبرنامة جاریمواد
500خريد خدماتمادة 5:
400سوخت و روشنايیمادة 6:
200مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 7:

1/100
70/1/23- حقوق و مزايای فروردين ماه 1370 كاركنان به شرح زير:

جمع كلبرنامة جاریمواد
1/000حقوق و دستمزدمادة 1:
500مزايامادة 2:

1/500

جمع كلبرنامة عمرانیمواد
2/000حقوق و دستمزدمادة 1:
100مزايامادة 2:

2/100
پس از كسر كسور بازنشستگی به مبلغ 300 ريال و ماليات به مبلغ 700 ريال جهت واريز به حساب كاركنان شهرداری از حساب 

2/600 666 )جاری هزينه( برداشت و به حساب بانك ملی انتقال داده شد. 
70/1/24- دريافت گواهی از بانك ملی مبنی بر واريز حقوق و مزايا به حساب كلية كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالی

70/1/26- برای كلية هزينه های انجام ش��ده از محل تنخواه گردان حسابداری بر اساس حواله های صادره درخواست وجه گرديد و 
طبق اعالمية واصله از بانك ملی، مبلغ 8/700 ريال از حس��اب جاری ش��ماره 555 )جاری درآمد( به حساب جاری شمارة 

666 )جاری هزينه( انتقال داده شده است.
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جمع كلبرنامة عمرانیبرنامة جاریشرح موادمواد
2/5002/500����خريد كارخانجات و تأسيساتمادة 12:
1/500����1/500خريد ميز و صندلیمادة 13:
500����500خريد خدماتمادة 5:
400����400سوخت و روشنايیمادة 6:
200����200مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
1/0002/0003/000حقوق و دستمزدمادة 1:
500100600مزايامادة 2:

4/1004/6008/700

70/1/29- پرداختی به آقای كتيرايی، شهردار سنندج، بابت پيش پرداخت مأموريت جهت شركت در سمينار شهرداران كشور  
15/000          

70/1/31- دريافت يك فقره سفتة سه ماهه بابت اجارة فروردين ماه از آقای طالبی، مستأجر يك باب مغازه متعلق به شهرداری  
7/200          

مطلوب است:
)8 نمره( 1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های مربوطه    
)4 نمره(. 2- استخراج تراز عمليات )تراز آزمايشی( چهارستونی به تاريخ 70/1/31    
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مسأله 4
بودجة مصوب ابالغی شهرداری اروميه برای سال مالی 1369 به شرح زير است:

برنامة عمرانيبرنامة اداریشرح موادمواد
450/000420/000  حقوق و دستمزدمادة 1:
250/000280/000  مزايامادة 2:
����160/000ارتباطاتمادة 3:
140/000����اجارهمادة 4:
230/000170/000خريد خدماتمادة 5:
����140/000سوخت و روشنايیمادة 6:
360/000320/000خريد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

800/000����خريد وسايط نقليهمادة 12:
����480/000مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 13:
����220/000ديون و تعهداتمادة 20:

2/290/0002/130/000

ساير عمليات مالی شهرداری اروميه در فروردين ماه 1369 به قرار زير می باشد:
69/1/5- واريز به حساب جاری 687 )غيرقابل برداشت( بانك ملی بابت عوارض پروانه های كسب و فروش تفريحات

820/000 ريال - عوارض سينما و نمايش      
220/000 ريال - عوارض پروانه های ساختمانی     
290/000 ريال - عوارض تلفن       

69/1/6- انتقال مبلغ 1/000/000 ريال از حساب جاری 687 )غيرقابل برداشت( بانك ملی و واريز به حساب جاری 1002 بانك 
ملی )جاری درآمدهای عمومی( – خزانة شهرداری.

69/1/8- برداش��ت مبلغ 500/000 ريال از حس��اب جاری 1002 بانك ملی )جاری درآمد عمومی( بابت تنخواه گردان حس��ابداری 
طی چك 1056.

69/1/10- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز مبلغ 500/000 ريال تنخواه گردان حسابداری به حساب جاری 1003.
69/1/12- پرداختی به آقای محمدی كارپرداز بابت تنخواه گردان پرداخت از حساب جاری 1003 )جاری هزينه ها( طی چك 2077 

به مبلغ 15/000 ريال.
69/1/14- خريد يك دس��تگاه كاميون از محل اعتبار برنامة عمرانی مادة 12 و پرداخت وجه آن از حس��اب جاری 1003 )جاری 

هزينه( به مبلغ 75/000 ريال طی چك 2078.
69/1/16- پرداخت به آقای طالبی، شهردار اروميه، به عنوان پيش پرداخت هزينه سفر جهت شركت در سمينار شهرداران طی چك 

5/000 ريال شماره 2079 از جاری هزينه های عمومی         
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69/1/20- وصول چهار فقره اسناد هزينه از آقای محمدی كارپرداز به شرح زير:
جمع كلبرنامهمواد

2/000برنامة اداریمادة6: سوخت و روشنايی
3/000برنامة اداریمادة 7: مواد الزم مصرف شدنی

6/000برنامة عمرانیمادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدنی
1/000برنامة عمرانیمادة 5: خريد خدمات

و پرداخت وجه اسناد مذكور از محل موجودی حساب جاری 1003 )هزينه ها( به مبلغ 12/000 ريال طی چك شماره 2080
69/1/22- حقوق و مزايای كاركنان شهرداری بابت فروردين ماه 69 به شرح زير:

برنامة اداریمواد
5/000حقوق و دستمزدمادة 1:
1/200مزايامادة 2:

6/200جمع

برنامة عمرانیمواد
4/000حقوق و دستمزدمادة 1:
1/000مزايامادة 2:

5/000جمع

پس از كس��ر مبلغ 400 ريال كس��ور بازنشس��تگی و مبلغ 350 ريال ماليات جهت منظور نمودن به حساب  كاركنان طی چك 
شماره 2081 بانك ملی ارسال گرديد.

69/1/24- دريافت ليست حقوقی گواهی شده به وسيلة بانك ملی مبنی بر واريز حقوق كاركنان به حساب جاری آنان.
69/1/26- خريد اثاثية اداری از فروش��گاه عباس��ی و پرداخت وجه آن از محل اعتبار برنامة اداری مادة 13 طی چك شماره 2082 

به مبلغ 28/000 ريال.
69/1/29- وص��ول اعالمي��ة بانكی مبنی بر انتقال از حس��اب جاری 1002 )درآمد عمومی( به حس��اب جاری 1003 )هزينه های 

عمومی( بابت حواله های پرداخت شده به شرح زير:
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برنامة عمرانیبرنامة اداریشرح موادمواد
75/000����خريد اتومبيلمادة 12:
����2/000سوخت و روشنايیمادة 6:
3/0006/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
1/000����خريد خدماتمادة 5:
5/0004/000حقوق و دستمزدمادة 1:
1/2001/000مزايامادة 2:
����28/000خريد اثاثيهمادة 13:

39/20087/000
مطلوب است:

1- عمليات حس��ابداری مربوطه به بودجة مصوب و ابالغی ش��هرداری اروميه در دفتر روزنامه و نقل آن به حس��اب های دفتر 
كل

2- ثبت عمليات مربوطه به فعاليت يكماهة فروردين در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب  های دفتر كل
3- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی )عملياتی( در تاريخ 1369/1/31.
- تذكر: ثبت عمليات مربوط به نقل در دفاتر معين لزومی ندارد.
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مسأله 5
فعاليت يكماهة فروردين 1369 شهرداری زاهدان به شرح زير است:

69/1/5- واريز به حساب جاری 684 )غيرقابل برداشت( بانك ملی بابت عوارض توأم با ماليات وصولی در محل:
540/000 ريال - سهم شهرداری از ماليات بر درآمد      
960/000 ريال - عوارض قند و شكر انحصاری      

69/1/7- دريافت وام از بانك توسعة صنعتی جهت توسعه و تكميل پروژة كشتارگاه و واريز به حساب 685 )غيرقابل برداشت( بانك 
100/000 ريال ملی         

69/1/8- انتقال موجودی حساب 684 )غيرقابل برداشت( به حساب جاری 222 )درآمد عمومی(
69/1/9- ثبت بودجه مصوب و ابالغي سال 1369 در دفتر مالي:

برنامة عمرانيبرنامة جاریشرح مواد هزينه
200/000300/000مادة 1: حقوق
100/000200/000مادة 2: مزايا

����50/000مادة3: ارتباطات
60/000����مادة 4: اجاره

����21/000مادة 5: خريد خدمات
58/00049/000مادة 6: سوخت و روشنايی

23/00017/000مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدنی
71/000����مادة 12: خريد ماشين آالت

����92/000مادة 13: مواد و لوازم مصرف نشدنی
����6/000مادة 20: ديون و تعهدات

550/000697/000جمع كل

69/1/11- وصول اعالمية بانكی مبنی بر انتقال از حس��اب جاری ش��ماره 222 )درآمد عمومی( به حس��اب جاری ش��ماره 333 
310/000 ريال )هزينه های عمومی( بابت تنخواه گردانی حسابداری    

69/1/13- پرداخت به آقای ريگی كارپرداز بابت تنخواه گردان پرداخت مبلغ مذكور از محل موجودی حساب جاری 333 با تنظيم 
50/000 ريال سند و صدور چك برداشت گرديد.      

69/1/15- خريد يك دس��تگاه اتومبيل از محل اعتبار مادة 12 برنامة عمرانی و پرداخت وجه آن به وس��يلة چك از حس��اب جاری 
70/000 ريال 333 )هزينه های عمومی(       
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69/1/17- وصول سه فقره اسناد هزينه از آقای ريگی كارپرداز به شرح زير:
20/000 ريال برنامة جاری   خريد خدمات    مادة 5:  
5/000 ريال برنامة جاری   سوخت و روشنايی    مادة 6:  

16/000 ريال برنامة عمرانی   مواد و لوازم مصرف شدنی   مادة 7:  
هزينه های انجام شده به عنوان رد تنخواه از محل موجودی جاری 333 )جاری هزينه عمومی( طی چك در وجه نامبرده پرداخت 

گرديد.
69/1/25- حقوق و مزايای فروردين ماه 1369 كاركنان به شرح زير:

برنامة جاری
22/000حقوق و دستمزدمادة 1:
18/000مزايامادة 2:

40/000
برنامة عمرانی

24/000حقوق و دستمزدمادة 1
16/000مزايامادة 2

40/000

پس از كس��ر كس��ور بازنشستگی به مبلغ 7000 ريال و ماليات به مبلغ 13/000 ريال جهت واريز به حساب كاركنان شهرداری 
60/000 از حساب جاری 333 )جاری هزينه عمومی( برداشت و به حساب بانك عامل انتقال داده شد.  

69/2/29- درياف��ت گواهی از بانك ملی مبنی بر واريز حقوق و مزايا به حس��اب كلي��ة كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر 
مالی.
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69/1/31- برای كلية هزينه های انجام شده از محل تنخواه گردان حسابداری بر اساس حواله های صادره درخواست وجه گرديد 
و طبق اعالمية واصله از بانك ملی مبلغ 191/000 ريال از حس��اب جاری 222 )درآمد عمومی( به حس��اب جاری ش��ماره 333 

)هزينه های عمومی( انتقال داده شد.

برنامة عمرانی به  ريالبرنامة جاری به  ريالشرح مواد
70/000����مادة 12: خريد وسايط نقليه

����20/000مادة 5: خريد خدمات
����5/000مادة 6: سوخت و روشنايی

16/000����مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدنی
22/00024/000مادة 1: حقوق و دستمزد

18/00016/000مادة 2: مزايا
65/000126/000

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر كل )ثبت در دفتر معين الزم نيست(

2- استخراج تراز عمليات )تراز آزمايشی( چهارستونی در تاريخ 69/1/31.
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مسأله 6
بودجة مصوب سال 68 شهرداری اسكو به شرح زير است )ارقام به هزار( 

جمع كلبرنامه عمرانیبرنامه عمومیشرح موادمواد
17/4894/40221/891حقوق و دستمزدمادة 1:
107583/05313/811مزايامادة 2:
200����200ارتباطاتمادة 3:
850850����اجارهمادة 4:
3502/6002/950خريد خدماتمادة 5:
1901/6501/840سوخت و روشنايیمادة 6:
1/5063101/816مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

1/0001/000����خريد ساختمانمادة 10:
36����36مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 13:
150150����خريد مصالحمادة 14:
236����236كمك و اعانهمادة 17:

30/76514/01544/780
همچنين عمليات يكماهة فروردين شهرداری به قرار زير است:

68/1/6- اختصاص مبلغ 22/000 ريال به عنوان تنخواه گردان حسابداری
68/1/7- وصول اعالمية بانكی مبنی بر واريز مبلغ 22/000 به حساب جاری هزينه

68/1/8- پرداخت از حساب جاری هزينه به آقای شريفی، كارپرداز شهرداری، بابت تنخواه گردان پرداخت به مبلغ 2/000 ريال
68/1/9- پرداختی بابت چهار حلقه الستيك جهت اتومبيل زباله كش شهرداری به مبلغ 150 ريال

68/1/10- پرداختی به آقای شريفی كارپرداز بابت رد تنخواه به شرح زير:

برنامة عمرانیبرنامة عمومیشرح موادمواد
����20 ريالارتباطاتمادة 3:
60 ريال11 ريالخريد خدماتمادة 5:
18 ريال14 ريالسوخت و روشنايیمادة 6:
12 ريال8 ريالمواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

90 ريال53 ريالجمع
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68/1/12- پرداختی به آقای كسايی بابت پيش پرداخت مأموريت جهت شركت در سمينار شهرداران 20 ريال )از حساب بانكی(
68/1/18- پرداختی به مبل عدالت بابت خريد اثاثية اداری از محل اعتبار برنامة عمومی 18 ريال

68/1/20- خريداری يك قطعه زمين از محل اعتبار برنامة عمرانی جهت س��اختمان ادارة ش��هرداری به مبلغ 100 ريال به وسيلة 
چك

68/1/21- دريافتی از پيمانكاران بابت س��پرده و واريز به حس��اب بانكی سپرده ها: شركت حميدی 500 ريال، شركت مهتاب 500 
ريال

68/1/28- پرداخت حقوق خالص كاركنان در وجه بانك عامل به مبلغ 1/500 ريال طی چك
مبلغ پرداختی حقوق، به شرح زير می باشد:

برنامة عمومی
600 ريالحقوق و دستمزدمادة 1:
400 ريالمزايامادة 2:

1/000
برنامة عمرانی

700 ريالحقوق و دستمزدمادة 1
300 ريالمزايامادة 2

1/000

ضمناً بابت بازنشستگی مبلغ 300 ريال و بابت ماليات مبلغ 200 ريال از حقوق كاركنان كسر شده است.
68/1/29- بر اساس حواله های صادره )دستور پرداخت( به شرح زير درخواست وجه گرديد كه مبلغ مذكور همان روز از حساب 

جاری درآمد عمومی )خزانه( به حساب جاری هزينه عمومی واريز شد.

مبلغشرح موادبرنامة عمومی
600 ريالحقوق و دستمزدمادة 1:
400 ريالمزايامادة 2:
20 ريالارتباطاتمادة 3:
11 ريالخريد خدمتمادة 5:
14 ريالسوخت و روشنايیمادة 6:
8 ريالمواد مصرف شدنیمادة 7:
18 ريالمواد مصرف نشدنیمادة 13:

1071 ريالجمع
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مبلغشرح موادبرنامة عمرانی
700 ريالحقوقمادة 1:
300 ريالمزايامادة 2:
60 ريالخريد خدمتمادة 5:
18 ريالسوخت و روشنايیمادة 6:
162 ريالمواد مصرف شدنیمادة 7:
100 ريالخريد زمينمادة 10:

1340 ريالجمع

مطلوب است:
ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل )معين الزم نيست( تهيه و تنظيم تراز عملياتی )آزمايش( 

دفتر كل به تاريخ 68/1/31.
ضمناً ماندة بدهكار بانك درآمد و بستانكار مازاد تخصيص نيافتة سال قبل در حساب های دفتر كل 30/000 ريال می باشد.

دارايی های خريداری شدة شهرداری را بر اساس اصل حساب های مستقل و گروه حساب ها  نشان دهيد.
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مسأله7
بودجة مصوب 1368 شهرداری زنجان كه دارای يك وظيفه و دو برنامه می باشد، به قرار زير است:

برنامة عمرانی برنامة اداری و مالیمواد و شرح مواد
160/000270/000مادة 1: حقوق و دستمزد

140/000250/000مادة 2: مزايا
17/000����مادة 3: ارتباطات

����12/000مادة 4: اجاره
39/000����مادة 5: خريد خدمات

����18/000مادة 6: سوخت و روشنايی
30/000����مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدنی

175/000����مادة 12: خريد ماشين آالت
����42/000مادة 13: موادولوازم مصرف نشدنی

����19/000مادة 19:  پرداخت های انتقالی به كاركنان
781/000 ريال391/000 ريال

- فعاليت فروردين ماه اين شهرداری به قرار زير است:
68/1/5- دريافت تنخواه گردان حسابداری به موجب اعالمية بانكی 900/000 ريال.

68/1/6- واگذاری تنخواه گردان پرداخت به آقای منوچهری كارپرداز 200/000 ريال.
45/000 ريال . 68/1/7- خريد يك دستگاه وانت بار و پرداخت وجه آن از محل اعتبار مادة 12 برنامة عمرانی 

68/1/8- پرداخت فوق العاده مأموريت آقای عظيمی، شهردار، بابت دو روز مأموريت از قرار روزی 3000 ريال از اعتبار برنامة اداري 
6000 ريال.

68/1/12- پرداخت اجارة محل اداری پس از كسر 500 ريال ماليات 2500 ريال.
68/1/14- وصول چهار فقره اسناد هزينه از آقای منوچهری كارپرداز و پرداخت وجه آن به شرح زير:

مادة 3 برنامة عمرانی 5000 ريال، مادة 5 برنامه عمرانی 2000 ريال، مادة 6 برنامة اداری و مالی 1000 ريال، مادة 7 برنامة عمرانی 
3000 ريال.

68/1/15- خريد ميز و صندلی و پرداخت وجه آن از محل اعتبار مادة 13 برنامة اداری و مالی 15/000 ريال.
68/1/19- پرداخت پيش پرداخت جهت هزينه سفر و فوق العاده مأموريت به آقای اصغری، مدير فنی دفتر مهندسی 6/000 ريال.
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68/1/25- پرداخت حقوق و مزايای فروردين ماه 68 كاركنان به شرح زير:

برنامة عمرانیبرنامة اداری و مالی
30/000 ريالمادة 1: حقوق45/000 ريالمادة 1: حقوق
10/000 ريالمادة 2: مزايا10/000 ريالمادة 2: مزايا

40/000 ريالجمع كل55/000 ريالجمع كل

با احتساب 25/000 ريال بابت ماليات و 15/000 ريال بابت كسور بازنشستگی در وجه بانك ملی جهت واريز به حساب جاری 
كاركنان.

68/1/27- دريافت گواهی از بانك ملی مبنی بر واريز حقوق و مزايا به حساب جاری كلية كاركنان.
68/1/29- صدور درخواست وجه بابت كلية حواله های صادره و پرداخت شده و انتقال وجه درخواستی از حساب جاری بانك درآمد 

به حساب جاری هزينه.
به فرض اينكه كلية پرداخت ها از طريق حساب جاری بانك ملی به شماره 99 انجام شده باشد و موجودی حساب جاری درآمد 

عمومی به شماره 98 در اول دوره 9/500/000 ريال باشد،
مطلوب است:

1- ثبت بودجة ابالغی در دفتر روزنامة سه ستونی و نقل آن به حساب های مربوطه در دفتر كل )دفتر معين الزم نيست(
2- ثبت كلية فعاليت های مالی در فروردين ماه در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل )دفتر معين الزم نيست(

3- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 68/1/31
4- ثبت دارايی های خريداری شده در دفاتر حسابداري با استفاده از اصل حساب های مستقل و گروه حساب ها

به دو سوال از سه سوال زير پاسخ دهيد:
1( مراحل انجام هزينه ها را نام برده، تعهد را تعريف نماييد.

2( انواع تنخواه گردان در شهرداری را نام برده و در مورد تنخواه گردان حسابداری توضيح دهيد.
3( اسناد و مدارك و دفاتری كه شهرداری ها به موجب قانون و آيين نامة مالی و اصول متداول حسابداری  بايد نگهداری نمايند، 

كدامند؟
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مسأله 8
بودجة مصوب و ابالغ ش��دة س��ال 1372 شهرداری اهواز كه دارای دو برنامة »الف« و »ب« می باشد، به شرح زير است: )ارقام 

به ريال(
جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد

95/00084/000179/000   حقوق و دستمزدمادة 1:
83/00072/000155/000   مزايامادة 2:
71/50061/000132/500   ارتباطاتمادة 3:
61/60051/500113/100   اجارهمادة 4:
54/00044/00098/000   خريد خدماتمادة 5:
42/50052/90095/400   سوخت و روشنايیمادة 6:
34/40063/10097/500   مواد لوازم مصرف شدنیمادة 7:

250/000426/000676/000   خريد ماشين آالت و وسايط نقليهمادة 12:
18/00027/00045/000   موادو الزم مصرف نشدنیمادة 13:

710/000881/5001/591/500   جمع

ضمناً عمليات و فعاليت های شهرداری در يكماهة فروردين 1372 به قرار زير است:
72/1/6- واريز به حساب 333 )غيرقابل برداشت(  بانك ملی ايران بابت درآمد توأم با ماليات طبق اعالمية بانكی:
800/000 ريال - مواد نفتی        
200/000 ريال - عوارض قند و شكر       
700/000 ريال - عوارض گمركی        

72/1/7- دريافت وام از بانك تجارت به منظور سرمايه گذاری در شركت واحد و واريز آن به حساب 444 )غيرقابل برداشت( بانك 
300/000 ريال ملی ايران          

72/1/8- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال 300/000 ريال از حس��اب غيرقابل برداش��ت 444 و 1/700/000 ريال از حساب 
غيرقابل برداشت 333 به حساب جاری شماره 777 )درآمد شهرداری(    2/000/000 ريال

72/1/9- برداش��ت از حس��اب جاری ش��ماره 777 درآمد ش��هرداری و واريز به حس��اب 888 هزينه ها طبق اعالمية بانكی بابت 
تنخواه گردان حسابداری 1/500/000 ريال

50/000 ريال 72/1/10- پرداختی به آقای امين، كارپرداز شهرداری، بابت تنخواه گردان پرداخت   
72/1/11- خري��د دو دس��تگاه اتومبيل س��واری از محل اعتبار م��ادة 12 برنامة »الف« و پرداخت وجه آن از حس��اب 888 جاری 

200/000 ريال هزينه ها          
72/1/11- خريد يك دس��تگاه كارخانه آس��فالت از محل اعتبار مادة 12 برنامة »ب« و پرداخت وجه آن از حس��اب 888 جاری 

400/000 ريال هزينه ها         
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72/1/14- وصول 4 فقره سند هزينه از آقای امين، كارپرداز شهرداری، و پرداخت وجه آن از حساب 888 جاری هزينه ها به شرح 
زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
2/0001/0003/000ارتباطاتمادة 3
1/5002/6004/100خريد خدماتمادة 5
400500900سوخت و روشنايیمادة 6
3/0002/0005/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7

6/9006/10013/000  جمع

72/1/14- اهداي يك دستگاه كامپيوتر به شهرداری از طرف آقای خيرخواه به ارزش – 60/000 ريال
72/1/15- دريافت يك برگ سفته 12/000 ريال از آقای سعيدي، بابت عوارض نوسازی به سررسيد 72/4/19

72/1/16- يكی از اتومبيل های خريداری شده به قيمت تمام شدة 100/000 ريال، به علت تصادف به بهای 60/000 ريال به فروش 
رسيد و مبلغ فروش به حساب جاری 555 )غيرقابل برداشت( بانك ملی ايران به نام درآمد حاصل از فروش )فروش اموال 

اسقاطی( واريز گرديد.
72/1/27- حقوق و مزاياي فروردين ماه 1372 كاركنان به شرح زير است:

برنامة الف
2/000مادة 1: حقوق و دستمزد

600مادة 2: مزايا
2/600جمع كل

برنامة ب
3/000 ريالمادة 1: حقوق و مزايا

200 ريالمادة 2: مزايا
3/200جمع كل

پس از كسر كسور بازنشستگی به مبلغ 300 ريال و ماليات به مبلغ 500 ريال، جهت واريز به حساب جاری كاركنان از حساب 
5/000 ريال 888 جاری هزينه برداشت و در وجه بانك عامل پرداخت گرديد   

72/1/28- دريافت گواهی از بانك عامل مبنی بر واريز حقوق و مزايا كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالی شهرداری
72/1/28- پرداخ��ت بدهی ش��هرداری بابت كس��ور بازنشس��تگی و ماليات كاركنان ب��ه اداره امور اقتصادی و دارايی و س��ازمان 

800 ريال بازنشستگی       
72/1/31- برای كلية هزينه های انجام ش��ده بر اس��اس حواله های واصله، درخواس��ت وجه گرديد و وجه آن از حساب  جاری 777 
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تمركز درآمد به حساب جاری 888 جاری هزينه ها بانك ملی به شرح زير منتقل شد:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
200/000400/000600/000خريد اتومبيل و كارخانة اسفالتمادة 12:
2/0001/0003/000ارتباطاتمادة 3:
1/5002/6004/100خريد خدماتمادة 5:
400500900سوخت و روشنايیمادة 6:
3/0002/0005/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
2/0003/0005/000حقوق و دستمزدمادة 1:
600100700مزايامادة 2:

209/500409/200618/800جمع كل

مطلوب است:
1- ثبت عمليات مربوط به بودجه و عمليات مالی فروردين ماه شهرداری اهواز در دفتر روزانة سه ستونی و نقل آن به حساب های 

مربوطه در دفتر كل
2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 1372/1/31

3- استفاده از حساب های مستقل و گروه  حساب ها براي شناسايي دارايی ها و بدهی های شهرداری.
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مسأله 9
بودجة مصوب و ابالغی شهرداری قم برای سال 1370 به شرح زير است:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
45/00046/00091/000   حقوق و دستمزدمادة 1:
32/00040/00072/000   مزايامادة 2:
24/000����24/000   ارتباطاتمادة 3:
26/00026/000����   اجارهمادة 4:
37/000����37/000   خريد خدمتمادة 5:
18/00018/000����   سوخت و روشنايیمادة 6:
16/000����16/000   مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

72/000����72/000   خريد ساختمانمادة 10:
52/00060/000112/000   خريد ماشين آالت و وسايط نقليهمادة 12:
41/00050/00091/000   خريد مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 13:

319/000240/000559/000   جمع كل

ضمنًا عمليات مالی شهرداری در فروردين ماه 1370 به ترتيب زير می باشد:
70/1/5- وصول عوارض بر ساختمان ها و اراضی و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت 200 بانك ملی:

87/000 ريال - عوارض نوسازی   
93/000 ريال - حسن مرغوبيت   

70/1/6- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال از حس��اب غيرقابل برداش��ت شماره 200 بانك ملی به حساب جاری شماره 555 
160/000 ريال درآمد عمومی   

70/1/8- درخواست وجه بابت تنخواه گردان حسابداری و دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز وجه مورد درخواست به حساب جاری 
100/000 ريال 666 هزينه های عمومی  

70/1/9- پرداخت به آقای ممتاز، كارپرداز، بابت تنخواه گردان پرداخت با تنظيم سند و صدور چك از حساب جاری 666   
20/000 ريال      

70/000 ريال 70/1/11- اهدايی يك دستگاه كاميون زباله كش از طرف اهالی به ارزش    
70/1/12- خريد يك دستگاه آپارتمان اداری از شركت سعيد به مبلغ 4/000 ريال با شرايط زير:

الف( 25 درصد از قيمت ساختمان طی چك از محل اعتبار مادة )10( برنامة الف با تنظيم سند پرداخت گرديد.
ب( در مقابل 25 درصد از قيمت ساختمان 10 عدد سفته به سررسيد 70/6/30 اعطا شد.

ج( توافق شد بقية قيمت ساختمان در عرض پنج سال آينده با اقساط مساوی پرداخت گردد.
70/1/14- خريد يك دس��تگاه كارخانة اس��فالت از شركت اميد و پرداخت نصف بهای آن از محل اعتبار مادة )12( برنامة »ب« و 
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تعهد پرداخت بقية وجه شصت روزه.
70/1/15- پرداختی به آقای ممتاز كارپرداز بابت هزينه های انجام شده به شرح زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
500����500ارتباطاتمادة 3:
700����700خريد خدماتمادة 5:
600600����سوخت و روشنايیمادة 6:
400����400مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
400400����خريد ماشين حسابمادة 13:

1/6001/0002/600جمع كل

70/1/20- دريافت سپرده از اشخاص و واريز به حساب بانكی سپرده ها
3/000 ريال شركت رضا   
3/000 ريال شركت نيما   

70/1/22- دريافت سه فقره سفته 2/000 ريال از آقای حبيبی بابت عوارض نوسازی به سررسيد 70/2/19
6/000 ريال      

70/1/25- حقوق و مزاياي فروردين ماه 1370 كاركنان به شرح زير:

برنامة الف
1/000مادة 1: حقوق و دستمزد

500مادة 2: مزايا
1500جمع

برنامة ب
2/000 ريالمادة 1: حقوق و مزايا

100 ريالمادة 2: مزايا
2/100جمع

پس از كس��ر كسور بازنشس��تگی به مبلغ 300 ريال و ماليات مبلغ 700 ريال جهت واريز به حساب جاری كاركنان از حساب 666 
2/600 ريال هزينه های عمومی برداشت و در وجه بانك عامل پرداخت گرديد   

70/1/29- دريافت گواهی از بانك ملی مبنی بر واريز حقوق و مزايای كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالی.
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70/1/31- برای كلية هزينه های انجام شده بر اساس حواله های واصله درخواست وجه شد و وجه آن از حساب جاری شمارة 555 
درآمدهای عمومی به حساب جاری 666 هزينه های عمومی به شرح زير منتقل گرديد.

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
1/000����1/000خريد ساختمانمادة 10:
600600����خريد كارخانه اسفالتمادة 12:
500����500ارتباطاتمادة 3:
700����700خريد خدماتمادة 5:
600600����سوخت و روشنايیمادة 6:
400����400مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
400400����خريد ماشين حسابمادة 13:
1/0002/0003/000حقوق و دستمزدمادة 1:
500100600مزايامادة 2:

4/1003/7007/800جمع كل

مطلوب است:
1- ثبت عمليات مربوط به بودجة مصوبه در دفاتر روزنامه و نقل آن به حس��اب های مربوط به دفتر كل به منظور كنترل مالی 

بودجه
2- ثبت عمليات شهرداری در طی فروردين ماه در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های مربوطه در دفتر كل

3- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی دفتر كل به تاريخ 70/1/31
4- استفاده از حساب های مستقل و گروه حساب ها برای شناسايی دارايی ها و بدهی های شهرداری.
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مسأله 10
ماندة حساب های دائمی شهرداری سمنان در اول دوره و بودجة مصوب شهرداری برای سال مالی 70 به شرح زير است:

الف( حساب های دائمی

بستانكاربدهكارشرح
855/000بانك ها

22/000اسناد دريافتنی
18/000بدهكاران

5/000پيش پرداخت ها
72/000زمين و ساختمان اداری
28/000ماشين آالت و تجهيزات

125/000����بستانكاران
500/000����وام پرداختی

375/000����مازاد
1/000/0001/000/000جمع كل

ب( بودجة مصوب و ابالغی

برنامة عمرانیبرنامة عمومیشرح مواد هزينه
200/000400/000مادة 1: حقوق و دستمزد

150/000300/000مادة 2: مزايا
60/00050/000مادة 3: ارتباطات

130/000130/000مادة 5: خريد خدمات
56/00052/000مادة 6: سوخت و روشنايی

54/00083/000مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدنی
140/000����مادة 12: خريد اتومبيل

����130/000مادة 13: خريد اثاثية اداری
780/0001/155/000جمع كل

فعاليت های زير در فروردين ماه 1370 صورت گرفته است.
70/1/5- ثبت بودجة مصوب و ابالغی در دفاتر مالی
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70/1/5- ثبت تراز افتتاحيه در دفاتر مالی
70/1/8- وصول اعالمية بانكی مبنی بر انتقال از حس��اب جاری ش��ماره 444 )جاری درآمد( به حس��اب  جاری شماره 666 )جاری 

355/000 ريال هزينه( بابت تنخواه گردان حسابداری     
70/1/10- پرداخت به آقای عباسی، رئيس تداركات شهرداری، بابت تنخواه گردان پرداخت 20/000 ريال

70/1/11- خريد يك دس��تگاه اتومبيل از محل اعتبار مادة 12 برنامة عمرانی و پرداخت وجه آن به وس��يلة چك از حس��اب جاری 
666 )جاری هزينه ها(

70/1/14- خريد اثاثية اداری از محل اعتبار مادة 13 برنامة عمومی و پرداخت وجه آن به وسيلة چك از حساب جاری 666 )جاری 
هزينه (

70/16- وصول چهار فقره اسناد هزينه از ادارة تداركات به شرح زير:
 1/000 برنامة عمرانی   خريد خدمات    مادة 5:  

500 برنامة عمومی   سوخت و روشنايی    مادة 6:  
400 برنامة عمومی   مواد و لوازم مصرف شدنی   مادة 7:  

  100 برنامة عمومی   ارتباطات     مادة 3:  
2000 جمع           

هزينه های انجام شده به عنوان رد تنخواه از محل موجودی جاری 666 )جاری هزينه ها( طی چكی در وجه رئيس ادارة تداركات 
صادر و پرداخت گرديد.

70/1/25- حقوق و مزاياي فروردين ماه 1370 كاركنان به شرح زير:

ارقام به ريالبرنامة عمومی
24/000مادة 1: حقوق و دستمزد

17/000مادة 2: مزايا
41/000جمع

برنامة عمرانی
24/000مادة 1: حقوق و دستمزد

18/000مادة 2: مزايا
42/000جمع

پس از كس��ر كس��ور بازنشستگی به مبلغ 7/000 ريال و ماليات به مبلغ 13/000 ريال جهت واريز به حساب كاركنان شهرداری از 
63/000 حساب جاری 666 )جاری هزينه( برداشت و به حساب بانك عامل انتقال داده شد.  

70/1/29- دريافت گواهی از بانك مبنی بر واريز حقوق و مزايا به حساب كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالی.
70/1/31- برای كلية هزينه های انجام ش��ده از محل تنخواه گردان حس��ابداری بر اساس حواله های صادره به شرح زير درخواست 
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وجه گرديد و طبق اعالمية از بانك ملی مبلغ 355/000 ريال از حس��اب جاری 444 )جاری درآمد( به حس��اب جاری 666 
)جاری هزينه( انتقال داده شد.

برنامة عمرانیبرنامة عمومیشرح مواد هزينه
140/000����مادة 12: خريد اتومبيل

����130/000مادة 13ة خريد اثاثية اداری
1/000����مادة 5: خريد خدمات

����500مادة 6: سوخت و روشنايی
����400مادة 7: مواد و لوازم مصرف شدنی

����100مادة 3: ارتباطات
24/00024/000مادة 1: حقوق و دستمزد

17/00018/000مادة 2: مزايا
172/000183/000جمع كل

مطلوب است:
1- ثب��ت عملي��ات فوق در دفتر روزنامة سه س��تونی و نقل آن به حس��اب های مربوط در دفتر كل )ثب��ت در دفاتر معين الزم 

نيست(
2- تهيه و تنظيم تراز عمليات )تراز آزمايشی( چهارستونی در تاريخ 70/1/30

3- تسويه حساب تنخواه گردان پرداخت و حسابداری
4- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی بعد از تسويه حساب تنخواه گردان

5- بستن حساب های بودجه
6- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی بعد از بستن حساب های بودجه ای

7- بستن حساب های موقت و تهيه و تنظيم تراز آزمايشی اختتاميه
8- تهيه و تنظيم گزارش هاي مالی شامل صورت درآمد و هزينه، مازاد، ترازنامه و تفريغ بودجه

9- استفاده از گروه حساب ها و حساب های مستقل برای شناسايی حساب های دائمی.
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مسأله 11
بودجة مصوب و ابالغ شدة 1372 شهرداری همدان كه دارای دو برنامة »الف« و »ب« می باشد، به شرح زير است:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
300/000200/000500/000   حقوق و دستمزدمادة 1:
250/000150/000400/000   مزايامادة 2:
300/000����300/000   ارتباطاتمادة 3:
200/000200/000����   اجارهمادة 4:
400/000����400/000   خريد خدماتمادة 5:
150/000150/000����   سوخت و روشنايیمادة 6:
350/000����350/000   موادو لوازم مصرف شدنیمادة 7:
400/000500/000900/000   خريد ماشين آالتمادة 12:
330/000610/000940/000   موادو الزم مصرف نشدنیمادة 13:
250/000250/000����   مشاركت در سرمايه گذاریمادة 15:

2/330/0002/060/0004/390/000   جمع كل

ضمنًا عمليات مالی در يكماهة فروردين 1372 به شرح زير می باشد:
72/1/12- واريز به حساب 222 )غيرقابل برداشت( بانك ملی ايران بابت درآمد توأم با ماليات طبق اعالمية بانكی:

452/000 ريال - مواد نفتی   
632/000 ريال - سهم شهرداری از ماليات  
755/000 ريال - عوارض قند و شكر  
263/000 ريال - عوارض اسناد رسمی  
512/000 ريال - عوارض گمركی   

72/1/13- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال از حساب جاری 222 )غيرقابل برداشت( بانك ملی به حساب جاری 555 )درآمد 
عمومی( به مبلغ 2/600/000 ريال.

72/1/14- انتقال از حس��اب جاری 555 بانك ملی )درآمد عمومی( به حس��اب جاری 666 بانك ملی )هزينه های عمومی( طبق 
1/200/000 اعالمية واصله از بانك بابت تنخواه گردان حسابداری    

72/1/15- پرداختی در وجه آقای سيف، كارپرداز شهرداري، از حساب جاری 666 بانك ملی بابت تنخواه گردان – پرداخت 20/000 
ريال

72/1/16- صدور درخواست وجه جهت خريد دو دستگاه اتومبيل به مبلغ 400/000 ريال از محل اعتبار مادة 12 برنامة »الف« و 
پرداخت آن به فروشنده با تنظيم سند و صدور چك.

72/1/17- پرداختی در وجه آقای س��يف، كارپرداز ش��هرداری، از حس��اب جاری 666 )هزينة عمومی( بابت چهار فقره سند هزينة 

641اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



انجام شده به شرح زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
1/500����1/500ارتباطاتمادة 3
200����200خريد خدماتمادة 5
5/4005/400����سوخت و روشنايیمادة 6
600����600مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7

2/3005/4007/700جمع كل

724/000 ريال 72/1/18- اهداي يك دستگاه ساختمان اداری به شهرداری از طرف آقای خيرخواه به ارزش  
72/1/19- يكی از اتومبيل هايی كه مبلغ 200/000 ريال خريداری شده بود، به علت تصادف شديد به مبلغ 100/000 ريال فروخته 
شد و مبلغ فروش به حساب جاری 333 )غيرقابل برداشت( بانك ملی ايران به نام »درآمد حاصل از فروش« )فروش اموال 

اسقاطی( واريز گرديد.
72/1/20- خريداری س��هام ش��ركت شيش��ه از محل اعتبار مادة 15 برنامة »ب« به منظور س��رمايه گذاری در بخش خصوصی 
230/000 ريال – جهت پرداخت سهام خريداری شده درخواست وجه شد و مبلغ درخواست شده از حساب جاری 555 بانك 

ملی )درآمد عمومی( به حساب جاری 666 )هزينه عمومی( منتقل و در وجه فروشنده پرداخت گرديد.
72/1/21- خريد يك دستگاه كامپيوتر از شركت نوسا از محل اعتبار مادة 13 برنامة »ب« به مبلغ 600/000 ريال

- نصف مبلغ مذكور پرداخت و در مقابل بقية بدهی يك سفتة سي روزه در وجه شركت نوسا تسليم گرديد.  
72/1/22- دريافت وام از بانك ملت و واريز آن به حساب 444 )غيرقابل برداشت( بانك ملی 1/600/000 ريال.

72/1/23- دريافت يك برگ سفته 70/000 ريال از آقای نصرتی بابت عوارض نوسازی به سررسيد 72/4/19
72/1/24- خريد ميز و صندلی اداری از مبل عدالت به مبلغ 140/000 ريال كه مقرر ش��د وجه آن در ماه آتی از محل اعتبار مادة 

13 برنامة »الف« پرداخت گردد.
72/1/25- حقوق و مزايا فروردين ماه 1372 كاركنان به شرح زير:

برنامة الف
1/000مادة 1: حقوق و دستمزد

500مادة 2: مزايا
1/500جمع

برنامة ب
2/000 ريالمادة 1: حقوق و دستمزد

100 ريالمادة 2: مزايا
2/100جمع

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 642



پس از كسر كسور بازنشستگی به مبلغ 300 ريال و ماليات به مبلغ 700 ريال، جهت واريز به حساب جاری كاركنان از حساب 666 
2/600 ريال بانك ملی )جاری هزينه عمومی( برداشت و در وجه بانك عامل پرداخت گرديد. 

72/1/29- دريافت گواهی از بانك عامل مبنی بر واريز حقوق و مزاياي كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالی
72/1/31- برای كلية هزينه های انجام شده بر اساس حواله های واصله درخواست وجه گرديد و وجه آن از حساب جاری 555 بانك 

ملی )درآمد عمومی( به حساب جاری 666 بانك ملی )جاری هزينه( به شرح زير منتقل شد.

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
1/500���1/500ارتباطاتمادة 3:
200����200خريد خدماتمادة 5:
5/4005/400����سوخت و روشنايیمادة 6:
600����600مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
300/000300/000����مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 13:
1/0002/0003/000حقوق و دستمزدمادة 1:
500100600مزايامادة 2:

3/800307/500311/300جمع كل

مطلوب است:
1- ثبت عمليات مربوط به بودجة مصوب در دفتر روزنامة سه س��تونی و نقل آن به حس��اب های مربوطه در دفتر كل به منظور 

كنترل بودجه
2- ثبت عمليات مالی شهرداری طی فروردين ماه در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل

3- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 72/1/31
4- تسويه حساب تنخواه گردان پرداخت و حسابداری و بستن حساب های بودجه ای – موقت و دائمی

5- تهيه و تنظيم گزارش های مالی شامل صورت درآمد و هزينه، مازاد و ترازنامه
6- شناسايی حساب های دائمی شهرداری از طريق حساب های مستقل و گروه حساب ها.
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مسأله 12
فعاليت شهرداری های ايالم در فروردين ماه 1370 به شرح زير است:

70/1/15- ثبت بودجة مصوب و ابالغی در دفاتر مالی

جمع كلبرنامة ببرنامة الف   شرح موادمواد
2/500/0003/400/0005/900/000   حقوق و دستمزدمادة 1:
1/300/0002/200/0003/500/000   مزايامادة 2:
100/000����100/000   ارتباطاتمادة 3:
200/000200/000����   خريد خدماتمادة 5:
250/000����250/000   سوخت و روشنايیمادة 6:
600/000600/000����   مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 7:
700/000����700/000   خريد ساختمان اداریمادة 10:
4/200/0006/300/00010/500/000   خريد اتومبيل و ماشين آالتمادة 12:
450/000����450/000   خريد اثاثية اداریمادة 13:
800/000800/000����   مشاركت در شركت هامادة 15:

9/500/00013/500/00023/000/000   جمع كل

70/1/6- درياف��ت اعالمية بانكی مبنی بر واريز مبلغ 9/000/000 ريال به حس��اب جاری غيرقابل برداش��ت 522 بابت س��همية 
شهرداری ها از پرداخت های وزارت كشور

5/000/000 ريال عوارض جايگزين دروازه ای      
4/000/000 ريال عوارض متفرقه       

70/1/8- وصول اعالمية بانكی مبنی بر انتقال از حساب جاری شماره 522 )غيرقابل برداشت( به حساب جاری شماره 777 جاری 
9/000/000 ريال )درآمد عمومی( شهرداری      

70/1/10- وصول اعالميه بانكی مبنی بر انتقال وجه از حس��اب جاری 777 )درآمد عمومی( به حس��اب جاری 888 )هزينه های 
5/000/000 ريال عمومی( بابت تنخواه گردان حسابداری     

70/1/12- پرداخت به آقای جهانی، كارپرداز شهردرای ايالم، بابت تنخواه گردان از حساب جاری 888 )جاری هزينه ها(  
400/000 ريال           

70/1/14- خريد يك باب ساختمان اداری از محل اعتبار برنامة جاری و پرداخت وجه آن از حساب جاری 888 )جاری هزينه(  
5/000 ريال          

70/1/15- خريد يك دس��تگاه اتومبيل پيكان جهت انجام امور اداری از محل اعتبار برنامة جاری و پرداخت وجه آن از حس��اب 
22/000 ريال         888

70/1/17- خريد يك دستگاه كارخانة آسفالت و پرداخت وجه آن از محل اعتبار برنامة عمرانی از جاری هزينه ها شماره 888  
4/500  ريال          
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70/1/19- خريد ميز و صندلی و ماش��ين های تحرير و حس��اب جهت امور اداری و پرداخت وجه آن از حساب جاری 888 )جاری 
15/000 ريال هزينه ها(        

70/1/20- خريد سهام كارخانة رب گوجه فرنگی يك و يك و پرداخت وجه آن از محل اعتبار برنامة عمرانی از حساب جاری 888 
8/000 ريال )هزينه های عمومی(       

70/1/21- وصول سه فقره اسناد هزينه از آقای جهانی كارپرداز به شرح زير:

برنامة عمرانیبرنامة جاریشرح موادمواد
����150ارتباطاتمادة 3
200����خريد خدماتمادة 5
����450سوخت و روشنايیمادة 6
1/000����مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7

جمع كل
6001/200

جمع هزينه های فوق به مبلغ 1/800 ريال از محل موجودی حس��اب جاری 888 )جاری هزينه ها( با تنظيم س��ند و صدور چك 
در وجه نامبرده پرداخت گرديد.

70/1/22- دريافت وام بلندمدت از بانك ملت و واريز به حس��اب جاری غيرقابل برداش��ت شمارة 533 جهت انجام هزينه های 
 25/000 عمرانی   

70/1/23- دريافت سفته سه ماهه از آقای حميدی بابت اجارة دكه برای فروردين ماه 8/000 ريال
70/1/27- حقوق و مزاياي فروردين ماه 1370 كاركنان به شرح زير:

ارقام به ريالبرنامة جاری
1/000حقوق و دستمزدمادة 1
500مزايامادة 2

1/500جمع كل
برنامة عمرانی

2/000حقوق و دستمزدمادة 1
100مزايامادة 2

2/100جمع كل

پس از كسر كسور بازنشستگی به مبلغ 300 ريال و ماليات به مبلغ 700 ريال، جهت واريز به حساب كاركنان از حساب 888 )جاری 
2/600 هزينه( برداشت و در وجه بانك عامل پرداخت گرديد.   

70/1/29- دريافت گواهی از بانك ملی مبنی بر واريز حقوق و مزايا به حساب كلية كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالی
70/1/31- برای كلية هزينه های انجام شده از محل تنخواه گردان حسابداری بر اساس حواله های صادره، درخواست وجه گرديد و 
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طبق اعالمية واصله از بانك ملی مبلغ 59/900 ريال از حس��اب جاری 777 )جاری درآمد( به حس��اب جاری 888 )جاری 
هزينه( انتقال داده شده است.

برنامة عمرانیبرنامة جاریشرح موادمواد
1/0002/000حقوق و دستمزدمادة 1
500100مزايامادة 2
����150ارتباطاتمادة 3
200����خريد خدماتمادة 5
1/000����مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7
����5/000خريد ساختمانمادة 10
22/0004/500خريد ماشين آالتمادة 12
����15/000اثاثيهمادة 13
8/000����مشاركت در شركت هامادة 15
����450سوخت و روشنايیمادة 6

44/10015/800جمع كل

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب های دفتركل )ثبت در دفتر معين الزم نيست(

2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی در تاريخ 70/1/31
3- بستن حساب های بودجه و موقت و دائمی، پس از تسويه حساب تنخواه گردان بدون ثبت در دفتر روزنامه

4- تهية گزارش های مالی به تاريخ 1370/1/31
5- شهرداری، حساب های دائمی را با استفاده از حساب های مستقل و گروه حساب ها شناسايی می كند.
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مسأله 13
بودجة مصوب و ابالغی شهرداری شهركرد برای سال مالی سال 1374 به قرار زير است:

جمع كلبرنامة ببرنامة الف   شرح موادمواد
21/00018/00039/000   حقوق و دستمزدمادة 1:
16/00014/00030/000   مزايامادة 2:
5/000����5/000   ارتباطاتمادة 3:
6/0006/000����   اجارهمادة 4:
7/000����7/000   خريد خدماتمادة 5:
6/0006/000����   سوخت و روشنايیمادة 6:
3/000����3/000   مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

9/0009/000����   خريد ماشين آالتمادة 12:
28/000����28/000   مواد و لوازم مصرف نشدنيمادة 13:
7/0007/000����   مشاركت در سرمايه گذاریمادة 15:

80/00060/000140/000   جمع كل

ضمنًا فعاليت مالی شهرداری شهركرد در فروردين ماه به شرح زير است:
74/1/5- واريز به حساب 102 )غيرقابل پرداخت( درآمد بابت عوارضی توأم با ماليات 230/000 ريال

140/000ريال - مواد نفتی   
60/000 ريال - قند و شكر   
30/000 ريال - اسناد رسمی   

74/1/6- برداش��ت از حس��اب 102 )غيرقابل برداشت( و واريز به حساب جاری 777 )جاری درآمد( طبق اعالمية بانكی 220/000 
ريال

74/1/8- با تنظيم سند و صدور چك مبلغ 190/000 ريال بابت تنخواه گردان حسابداری از حساب 777 )جاری درآمد( برداشت و 
به موجب اعالمية بانكی به حساب جاری 888 )جاری هزينه( واريز گرديد.

74/1/10- پرداختی به آقای حميدی، كارپرداز شهرداري، بابت تنخواه گردان پرداخت از حساب 888  )جاری هزينه(   
2/000 ريال        

74/1/12- پرداختی بابت خريد يك دستگاه اتومبيل از محل اعتبار برنامة »ب« مادة 12 از حساب 888 )جاری هزينه(  
8/000 ريال        

74/1/14- خريد ميز و صندلی اداری به ارزش 20/000 ريال از فروشگاه مبل اميد كه مبلغ 15/000 ريال آن از حساب 888 )جاری 
هزينه( از محل اعتبار برنامة الف مادة 13 پرداخت و مقرر شد بقيه در تاريخ 15 شهريور در وجه فروشنده پرداخت گردد.
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74/1/16- خريد سهام شركت دامداران و پرداخت وجه آنها از محل اعتبار مادة 15 برنامة »ب« از حساب 888 )جاری هزينه(  
6/000 ريال            

50/000 ريال 74/1/18- دريافت وام از بانك ملت و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت 102   
9/000 ريال 74/1/20- دريافت سپرده حسن انجام كار از شركت سعيد و واريز به حساب بانكی 666 )سپرده جاری(  

74/1/22- پرداخت به شركت سعيد بابت پيش پرداخت از حساب 888 )جاری هزينه( 4/000 ريال
74/1/24- دريافت سه فقره از آقای حميدی كارپرداز به شرح زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
100����100خريد خدماتمادة 5:
500500����سوخت و روشنايیمادة 6:
300����300مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

400500900جمع كل
مبلغ 900 ريال بابت رد تنخواه در وجه آقای حميدی كارپرداز از جاری 888 )جاری هزينه( پرداخت گرديد.

74/1/26- حقوق و مزايای كاركنان شهرداری در فروردين ماه به شرح زير:

برنامة الف
1/000مادة 1: حقوق 

500مادة 2: مزايا
1/500جمع

برنامة ب
1/500 ريالمادة 1: حقوق 

600 ريالمادة 2: مزايا
2/100جمع

پس از كس��ر مبلغ 200 ريال بابت ماليات و 150 ريال بابت كس��ور بازنشس��تگی جهت واريز به حساب كاركنان به بانك 
عامل ارسال گرديد.

74/1/30- دريافت ليست گواهی شده به وسيلة بانك عامل مبنی بر واريز حقوق كاركنان به حساب جاری آنان
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74/1/31- برای حقوق و مزايای كاركنان و س��اير هزينه های انجام شده از محل تنخواه گردان حسابداری درخواست وجه گرديد و 
مبلغ مورد درخواس��ت از حس��اب 777 )جاری درآمد( برداشت و به موجب اعالمية بانكی به حساب 888 )جاری هزينه( به 

شرح زير واريز شد.

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
1/0001/5002/500حقوقمادة 1:
5006001/100مزايامادة 2:
100����100خريد خدماتمادة 5:
500500����سوخت و روشنايیمادة 6:
300����300مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
8/0008/000����خريد اتومبيلمادة 12:
6/0006/000�����سهام شركت دامدارانمادة 15:
15/000����15/000خريد مواد و لوازم مصرف نشدنيمادة 13:

16/90016/60033/500جمع كل

مطلوب است:
ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه سه ستونی و استفاده از حساب های مستقل و گروه حساب ها برای شناسايی دارايی ها، بدهی ها 

و مازاد.
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مسأله 14
تراز آزمايشی اصالح شدة شهرداری بروجن در تاريخ 73/12/29 به شرح زير است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب هارديف
2/000اعتبار برنامة الف1(
4/000اعتبار برنامة ب2( 
3/000اعتبار برنامة ج3( 
19/000بودجة مصوب4(
18/000اعتبار تخصيصی5(
8/000تنخواه گردان حسابداری6(
2/500پيش پرداخت ها7(
700تنخواه گردان پرداخت8(
4/000هزينة برنامة الف9(
5/000هزينة برنامة ب10(
1/000هزينة برنامة ج11(
13/000درآمد حاصل از عوارض الف12( 
5/000درآمد حاصل از عوارض ب13(
10/000درآمد حاصل از عوارض ج14( 
15/300بانك ها15(
2/200اسناد دريافتی16(
1/800حساب های دريافتنی17(
1/600مصالح و ملزومات18(
4/700وام كوتاه  مدت دريافتی19(

7/000سهام سازمان همياری20( 
4/000زمين و ساختمان اداری21(
1/400وسايط نقليه22(
3/200ماشين آالت و تجهيزات23(

5/800اثاثيه اداری24( 
11/600حساب های پرداختنی25(
3/000اسناد پرداختنی26(
7/000سپرده اشخاص27(
2/000كسور قانونی28(
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5/000اوراق قرضة بلندمدت 15 درصد29(
مازاد:30(

- تخصيص نيافته
- تخصيص يافته

)17/800(
21/400

87/20087/200

به فرض اينكه مبلغ 2/500 ريال بابت پيش پرداخت مربوط به س��ال جاری بوده و تعهدات ايجادش��ده 21/000 و انجام ش��ده 
1/000 ريال باشد،
مطلوب است:

1- ثبت مربوط به بستن حساب های بودجه – موقت و دائمي از طريق دفتر روزنامه و نقل به حساب های دفتر كل
2- تهيه و تنظيم گزارش هاي مالی شامل صورت درآمد و هزينه، مازاد و ترازنامه به تاريخ 73/12/29.
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مسأله 15
تراز آزمايشی شهرداری بروجرد برای سال مالی منتهی به 71/12/29 به شرح زير است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب هارديف
24/000اعتبار برنامة الف1(

50/000اعتبار برنامة ب2( 
36/000اعتبار برنامة ج3( 
110/000بودجة مصوب4(
22/000هزينة برنامة الف5(
45/000هزينة برنامة ب6(
33/000هزينة برنامة ج7(
400/000اعتبار تخصيصی8(
90/000حساب درآمد توأم با ماليات9(
66/000حساب درآمد سهم وزارت كشور10(
44/000حساب درآمد وام11(

270/000بانك ها12( 
15/000تنخواه گردان پرداخت13(
400/000تنخواه گردان حسابداری14( 
300/000پيش پرداخت ها15(
22/000حساب های دريافتنی16(
15/000اسناد دريافتنی17(
10/000وام كوتاه مدت پرداختنی18(
42/000سهام شركت واحد اتوبوسرانی19(
28/000وسايط نقليه20( 
41/000زمين و ساختمان اداری21(
32/000ماشين آالت و تأسيسات22(
25/000اثاثيه اداری23(

202/000حساب های پرداختنی24( 
72/000اسناد پرداختنی25(
14/000سپرده اشخاص26(
24/000وام پرداختنی بلندمدت27(
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مازاد:28(
- تخصيص يافته
- تخصيص نيافته

168/000
200/000

1/400/0001/400/000جمع كل

1( تنخواه گردان پرداخت كاًل به حساب بانك واريز و از اين بابت با آقای محمدی، متصدی تنخواه گردان، تسويه حساب شد.
2( كلية هزينه ها از محل تنخواه گردان حسابداری پرداخت شده، ولی وجه آن تا پايان سال مالی درخواست نشده است.

3( مبلغ 150/000 ريال از پيش پرداخت ها مربوط به سال جاری می باشد كه منجر به هزينه نشده است.
4( بس��تانكاران به مبلغ 202/000 ريال، اس��ناد پرداختنی به مبلغ 72/000 ريال و وام پرداختنی به مبلغ 24/000 ريال در سال 

جاری تعهد شده است.
5( تعهدات انجام شده در سال جاری بالغ بر 128/000 ريال می باشد.

با توجه به مفروضات فوق مطلوب است:
1- تسويه حساب تنخواه گردان پرداخت و حسابداری

2- بستن حساب های اعتباری، موقت و دائمی
3- تهيه و تنظيم صورتحساب های مالی شامل صورت درآمد و هزينه، مازاد و ترازنامه

4- كلية عمليات مربوط به بستن حساب ها در دفتر روزنامه ثبت و به حساب های دفتر كل نقل گردد.
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مسأله 16
تراز آزمايشی اصالح شده در پايان سال مالی منتهی به 72/12/29 شهرداری اصفهان به شرح زير است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب هارديف
450/000اعتبار برنامة الف1(

340/000اعتبار برنامة ب2( 
550/000اعتبار برنامة ج3( 
2/120/000بودجة مصوب4(
350/000هزينة برنامة الف5(
260/000هزينة برنامة ب6(
170/000هزينة برنامة ج7(
1/780/000اعتبار تخصيصی8(
1/000/000تنخواه گردان حسابداری9(
200/000تنخواه گردان پرداخت10(
280/000پيش پرداخت سال جاری11(

540/000درآمد عوارض توأم با ماليات12( 
320/000درآمد عوارض قند و شكر13(
230/000درآمد عوارض تفكيك اراضی14( 
450/000بانك ها15(
220/000اسناد دريافتنی16(
300/000حساب های دريافتنی17(
720/000موجودی مصالح و ملزومات18(
900/000زمين و ساختمان اداری19(
720/000وسايط نقليه20( 
620/000اثاثية اداری21(
880/000ماشين آالت و تجهيزات22(
420/000سرمايه گذاری در شركت واحد23(

822/000حساب های پرداختنی24( 
631/000اسناد پرداختنی25(
342/000سپردة اشخاص26(
840/000وام پرداختنی بلندمدت27(
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)28
مازاد:

- تخصيص يافته
- تخصيص نيافته

3/540/000
)775/000(

9/610/0009/610/000جمع كل

ساير اطالعات:
1- تنخواه گردان پرداخت به وسيلة آقای منصوری، كارپرداز شهرداري، به شرح زير تسويه گرديد:

برنامة جبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
20/00015/0007/000ارتباطاتمادة 3:
19/0006/0008/000خريد خدماتمادة 5:
11/00019/00015/000سوخت و روشنايیمادة 6:

50/00040/00030/000جمع كل
ضمناً مبلغ 80/000 ريال نيز به موجب اعالمية بانكی به حساب جاری هزينه واريز گرديد.

2- تنخواه گردان حسابداری به شرح زير تسويه شده است:
1-2- منظور نمودن، حواله های پرداخت شده و درخواست نشده به شرح زير:

برنامة جبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
20/00015/0007/000ارتباطاتمادة 3:
19/0006/0008/000خريد خدماتمادة 5:
11/00019/00015/000سوخت و روشنايیمادة 6:

50/00040/00030/000جمع كل

2-2- منظور نمودن پيش پرداخت های تسويه نشدة سال جاری به مبلغ 280/000 ريال.
3-2- نقل از حس��اب جاری هزينه با تنظيم س��ند و صدور چك به حس��اب جاری درآمدها به منظور تس��وية كامل 600/000 

ريال.
3- تعهدات انجام ش��ده در س��ال جاری بالغ بر 1/762/000 ريال و تعهدات ايجادش��ده در همين سال بالغ بر 777/000 ريال 

می باشد كه به حساب مازاد تخصيص نيافته حسب مورد بدهكار و يا بستانكار شده است.
مطلوب است:

1- ثبت عمليات مربوط به بس��تن حس��اب های تنخواه گردان حس��ابداری و پرداخت در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های 
مربوطه در دفتر كل

2- ثبت عمليات مربوط به بستن حساب های اعتباری، موقت و دائمی در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل
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3- تهيه و تنظيم گزارش هاي مالی شامل صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد و صورت ترازنامه به تاريخ 72/12/29.
4- تهيه و تنظيم صورت مقايسه درآمد و هزينه هاي بودجه شده با درآمد و هزينه هاي قطعي شده براساس مفروضات زير:

500/000 ريال - درآمد بودجه شده توأم با ماليات    
400/000 ريال - درآمد بودجه شده عوارض قند و شكر   
230/000 ريال - درآمد بودجه شده عوارض تفكيك اراضي   

1/130/000 ريال - جمع درآمد بودجه شده     

376/000 ريال - هزينه بودجه شده برنامه الف    
324/000 ريال - هزينه بودجه شده برنامه ب     
430/000 ريال - هزينه بودجه شده برنامه ج     

1/130/000 ريال - جمع هزينه بودجه شده    
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مسأله 17
مانده های زير از دفاتر شهرداری بافق در تاريخ 61/12/29 پس از انجام تعديالت الزم استخراج شده است:

بستانكاربدهكارشرحرديف
260/000اثاثيه1
2/300/000زمين و ساختمان اداری2
600/000وسايط نقليه3
112/400بانك4
285/000بدهكاران5
44/200پيش پرداخت ها6
280/000سرمايه گذاری بلندمدت )سهام همياری(7
142/000ملزومات8
1/720/000وام پرداختنی )بلندمدت(9
2/290/000هزينة  برنامة عمومی اداری و مالی10
1/450/000هزينة برنامة رفت و روب11
820/000هزينة برنامة آسفالت12
1/250/000بستانكاران13
520/000اسناد پرداختنی14
600/000سپردة اشخاص15
282/000درآمد سهم شهرداری از پرداخت های وزارت كشور16
150/000درآمد توأم با ماليات وصولی در محل17
420/000درآمد بر ساختمان و اراضی18
3/440/000مازاد تخصيص يافته19
201/600مازاد تخصيص نيافته20

8/583/6008/583/600جمع كل

مطلوب است:
1- تهية صورت درآمد و هزينه

2- تهية صورت مازاد
3- تهية صورت ترازنامه

برای سال مالی منتهی به 61/12/29 و مقايسة آن با صورتحساب های سال 60 به شكل فرضی.
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مسأله 18
ماندة حساب های دائمی ادارة بهداشت و درمان شهرداری همدان در اول سال مالی 1369 به شرح زير است:

4/000حساب های پرداختنی6/000بانك
2/000سپرده اشخاص2/000خزانه – تمركز سپرده

5/000وام پرداختنی1/500اسناد دريافتنی
مازاد:4/000اثاثيه

14/500تخصيص يافته3/500زمين و ساختمان
����تخصيص نيافته7/000وسايط نقليه

1/500پيش پرداخت ها
25/50025/500جمع كل

بودجة مصوب و ابالغ شدة سال 1369 اداره كل مذكور به قرار زير است:

برنامة بهداشتیبرنامة عمومیشرح موادمواد
5/0006/000حقوقمادة 1:
3/0004/000مزايامادة 2:
2/5003/000ارتباطاتمادة 3:
4/500����اجارهمادة 4:
4/5003/600خريد خدماتمادة 5:
6/0009/000سوخت و روشنايیمادة 6:
7/5008/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
9/0008/000خريد ماشين آالت و اتومبيلمادة 12:
4/2005/200مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 13:
����6/800ديونمادة 20:

48/50051/300جمع كل

اين ادارة كل در فروردين ماه 1369 عمليات اجرايی زير را انجام داده است:
69/1/7- درخواست وجه جهت تنخواه گردان حسابداری از خزانه شهرداری و وصول اعالمية بانكی و اعالمنامة خزانه مبنی بر واريز 

وجه درخواست شده به حساب جاری هزينه به مبلغ 300/000 ريال.
69/1/9- پرداخت تنخواه گردان پرداخت به آقای خرمی، كارپرداز اداره، از حساب  جاری هزينه طی چك مبلغ 40/000 ريال

69/1/11- خري��د اثاثي��ة اداری از محل اعتبار برنامة عمومی و پرداخت وجه آن از حس��اب جاری هزينه طی چك به مبلغ 5/500 
ريال
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69/1/13- وصول 5 فقره اس��ناد هزينة انجام ش��ده به وسيلة آقای خرمی كارپرداز و پرداخت وجه آن به عنوان رد تنخواه گردان از 
محل موجودی حساب جاری هزينه به شرح زير:

برنامة بهداشتیبرنامة عمومیشرح موادمواد
200300ارتباطاتمادة 3:
600900خريد خدماتمادة 5:
450540سوخت و روشنايیمادة 6:
250410مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
����400ميز و صندلی اداریمادة 13:

1/9002/150جمع كل

69/1/15- پرداختی بابت پيش پرداخت جهت مأموريت اداری به آقای دكتر صادقی از محل موجودی حس��اب جاری هزينه، طی 
چك به مبلغ    1/200 ريال.

69/1/16- دريافتی از شركت های پيمانكار به عنوان سپردة شركت در مناقصه و واريز وجه آن به حساب جاری سپرده:
8/500 ريال شركت سعيد   
8/500 ريال شركت حميد   

69/1/27- آقای خرمی كارپرداز به علت تغيير سمت با حسابداری به شرح زير تسويه نمود:

برنامة بهداشتیبرنامة عمومیشرح موادمواد
2/0006/000ارتباطاتمادة 3:
1/5004/000خريد خدماتمادة 5:
2/0001/000سوخت و روشنايیمادة 6:
1/2002/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

6/70013/000جمع كل

واريز به حساب بانكي جاري هزينه 20300 ريال
69/1/29- صدور درخواس��ت وجه بابت كليه حواله هاي صادره و پرداخت ش��ده و انتقال وجه درخواستي به حساب هاي جاري 

هزينه از طريق خزانه شهرداري همدان
مطلوبست:

ثبت عمليات مربوط به تراز افتتاحيه – بودجه ابالغي و فعاليت هاي يك ماهه فروردين ماه 1369 در دفتر روزنامه سه ستوني 
اداره بهداشت و درمان شهرداري همدان و نقل آن به حساب دفتر كل
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مسأله 19
تراز عمليات مؤسس��ة كش��اورزی وابسته به ش��هرداری خرم آباد پس از تسويه حساب با خزانة ش��هرداری و بستن حساب های 

اعتباری در تاريخ 67/12/29  به قرار زير است:

42/000بانك ها
55/000اسناد دريافتنی

53/000حساب های دريافتنی
9/000ملزومات

42/000اثاثيه
72/000وسايط نقليه

90/000زمين و ساختمان
77/000ماشين آالت

55/000سرمايه گذاری در ساير مؤسسات
42/000حساب های پرداختنی

5/000اسناد پرداختنی
62/000وام پرداختنی

336/000مازاد تخصيص يافته
50/000حساب تخصيص نيافته

48/000هزينه های برنامة ترويج
14/000هزينه های برنامة كشاورزی

61/000هزينه های برنامة عمومی
77/000درآمد حاصل از فروش سموم

41/000درآمد حاصل از درمان دام
5/000حساب جاری خزانه

618/000618/000جمع كل

مطلوب است:
1- عمليات مربوط به بستن حساب های دائمی و موقت در دفتر روزنامة سه ستونی و نقل آن به حساب های دفتر كل

2- تهيه و تنظيم صورت حساب های مالی شامل صورت درآمد و هزينه و ترازنامه به تاريخ 68/12/29 )7 نمره(.
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سؤاالت:
1- اصول بودجه را نام برده و اصل وحدت بودجه را شرح دهيد.

2- انواع تنخواه گردان طبق قانون محاسبات عمومی كدام است و تنخواه گردان خزانه چيست؟
3- تفاوت بودجة برنامه ای و بودجة عملياتی را به طور خالصه توضيح دهيد.

4- مراحل انجام هزينه را نام برده تشخيص را شرح دهيد.
5- تفاوت پيش پرداخت و علی الحساب كه در قانون محاسبات عمومی آمده است را به طور كامل بيان كنيد. )5 نمره(.
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مسأله 20
بودجة مصوب و ابالغی شهرداری بوشهر برای سال 1370 به شرح زير است:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
3/0004/0007/000حقوقمادة 1:
2/5003/5006/000مزايامادة 2:
600600����ارتباطاتمادة 3:
500����500اجارهمادة 4:
2/0002/0004/000خريد خدماتمادة 5:
1/4005001/900سوخت و روشنايیمادة 6:
5/0005/000�����مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
15/00016/00031/000خريد اتومبيل و ماشين آالتمادة 12:
6004001/000مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 13:

25/00032/00057/000جمع كل

فعاليت شهرداری مذكور در فروردين ماه به قرار زير می  باشد:
70/1/5- دريافت از وزارت كشور بابت وام پنج ساله با اقساط مساوی ساليانه 5/000 ريال. وام مذكور به موجب اعالمية بانكی به 

حساب 120 )غيرقابل برداشت( بانك ملی واريز شده است.
70/1/6- انتقال موجودی حساب 120 )غيرقابل برداشت( بانك ملی به حساب جاری 777 )درآمد عمومی(.

70/1/8- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال از حساب جاری 777 بانك ملی )جاری درآمد( حساب جاری 888 )جاری هزينه( 
بابت تنخواه گردان حسابداری به مبلغ 14/250 ريال.

70/1/10- پرداخت به آقای غالمی، كارپرداز شهرداری، بابت تنخواه گردان »پرداخت« 2/000 ريال.
70/1/12- خريد يك دستگاه اتومبيل از محل اعتبار مادة 12 برنامة الف به مبلغ 5/000 ريال.

70/1/13- پرداختی به آقای بهنام جو، ش��هردار، بابت پيش پرداخت هزينة س��فر و فوق العاده مأموريت جهت ش��ركت در س��مينار 
شهرداران 200 ريال.
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70/1/14- وصول چهار فقره اسناد هزينه از آقای غالمی كارپرداز به شرح زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
200200����ارتباطاتمادة 3:
300����300خريد خدماتمادة 5:
700250950سوخت و روشنايیمادة 6:

1/0004501/450جمع كل

هزينه های انجام شده به عنوان رد تنخواه از محل موجودی 888 )جاری هزينه( با تنظيم سند و صدور چك در وجه كارپرداز 
پرداخت گرديد.

70/1/16- خريد يك دستگاه ماشين آسفالت از محل اعتبار مادة 12 برنامة »ب« به مبلغ 6/000 ريال.
70/1/18- حقوق و مزايای فروردين ماه 1370 كاركنان به شرح زير مي باشد:

برنامة الف
250مادة 1: حقوق
208458مادة 2: مزايا

برنامة ب
333مادة 1: حقوق
292625مادة 2: مزايا

1/083جمع حقوق ناخالص:

مبلغ فوق پس از كسر 7 درصد بيمه و 83 ريال بابت ماليات جهت واريز به حساب اشخاص ذينفع طی ليست جداگانه به 
بانك ارسال گرديد.

70/1/24- دريافت گواهی از بانك مبنی بر واريز مبلغ فوق به حساب كلية كاركنان و ثبت جريان هزينه در دفاتر مالی.
70/1/25- بدهی بابت ماليات و بيمه پرداخت گرديد.
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70/1/26- برای كلية هزينه های انجام شده از محل موجودی تنخواه گردان بر اساس حواله های صادره درخواست وجه گرديد. مبلغ 
مورد درخواست از حساب جاری )درآمدها( شماره 777 بانك ملی به حساب جاری )هزينه ها( شماره 888 بانك ملی انتقال 

داده شد:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
250333583حقوقمادة 1:
208292500مزايامادة 2:
200200����ارتباطاتمادة 3:
300����300خريد خدماتمادة 5:
700250950سوخت و روشنايیمادة 6:
5/0006/00011/000خريد اتومبيل در كارخانهمادة 12:

6/4587/07513/533جمع كل

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل و تهيه و تنظيم تراز آزمايشی به تاريخ 70/1/31

2- بستن حساب های بودجه ای و موقت و دائمی پس از تسوية تنخواه گردان ها
3- تهيه و تنظيم گزارش های مالی در پايان 70/1/31 شامل: صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد و صورت ترازنامه.
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مسأله  21
تراز آزمايش��ی اصالح ش��دة شهرداری بوشهر پس از بس��تن حساب های بودجه و تسويه حس��اب »تنخواه گردان حسابداری« و 

»پرداخت« در تاريخ 69/12/29 به شرح زير می باشد:

بستانكاربدهكارعنوان حساب هارديف
4/000موجودی نقدی1
2/000اسناد دريافتی2
1/500بدهكاران3
400پيش پرداخت ها4
600وام كوتاه مدت5
7/000زمين ساختمان6
6/000ماشين آالت7
2/500اثاثيه8
6/000وسايل فنی9
8/000وسايط نقليه10
9/000سهام شركت واحد اتوبوسرانی11
1/000����بستانكاران12
900����ماليات های تكليفی13
1/600����اسناد پرداختی14
8/000����وام پرداختنی 1569/1/1
4/400وجوه مسدودشده در بانك16
7/000����مازاد )تخصيص يافته 42/900 ريال(17
29/900����سپردة اشخاص18
4/000����درآمد حاصل از عوارض توأم با ماليات19
5/000����درآمد حاصل از عوارض پروانه كسب20
2/500هزينه های برنامة عمرانی21
3/500هزينه های برنامة جاری22

57/40057/400جمع كل

مطلوب است:
تهيه و تنظيم صورتحساب های مالی شامل صورت درآمد و هزينه، مازاد و ترازنامه به تاريخ 69/12/29.
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مسأله 22
فعاليت های مالی شهرداری آوج در فروردين ماه 1374 به شرح زير می باشد:

74/1/5- ثبت بودجه ابالغ شده سال 1374:
جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد

80/00040/000120/000حقوقمادة 1:
40/00020/00060/000مزايامادة 2:
30/00025/00055/000ارتباطاتمادة 3:
24/000����24/000اجارهمادة 4:
35/00015/00050/000خريد خدماتمادة 5:
12/00010/00022/000سوخت و روشنايیمادة 6:
60/00050/000110/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

75/00065/000140/000خريد ماشين آالتمادة 12:
80/00045/000125/000مواد ولوازم مصرف نشدنیمادة 13:

436/000270/000706/000جمع كل

74/1/5- دريافت درآمد توأم با ماليات و واريز آن به حساب 601 )غيرقابل برداشت( بانك ملی به شرح زير:
842/000 - درآمد حاصله از عوارض نفت   
158/000 - درآمد حاصله از عوارض قند و شكر  

74/1/7- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال مبلغ 1/000/000 ريال موجودی از حس��اب 601 )غيرقابل برداش��ت( به حس��اب 
جاری درآمد 555 بانك ملی شعبة مهرگان.

74/1/7- تخصيص مبلغ 500/000 ريال بابت تنخواه گردان حسابداری و انتقال آن از حساب جاری 555 تمركز درآمدها به حساب 
جاری 666 جاری هزينه ها طبق اعالمية بانكی.

74/1/9- پرداخت به آقای كاظمی كارپرداز بابت تنخواه گردان جهت انجام هزينه های جزئی از حساب جاری 666 در وجه نامبرده 
50/000 ريال.

74/1/11- خريد يك دس��تگاه اتومبيل پيكان به مبلغ 60/000 ريال از محل مادة 12 برنامة »الف« و پرداخت وجه آن از حس��اب 
جاری 666 در وجه شركت ايران خودرو.

74/1/12- دريافت وام از بانك رفاه كارگران به مبلغ 800/000 ريال و واريز به حس��اب )غيرقابل برداش��ت( 602 بانك ملی طبق 
اعالمية بانكی.

74/1/14- اهداي يك باب ساختمان اداری به ارزش 740/000 ريال به شهرداری.
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74/1/16- پرداخت به آقای كاظمی كارپرداز بابت هزينه های انجام شده از محل موجودی حساب جاری 666 بابت رد تنخواه

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
4/0002/0006/000ارتباطاتمادة 3:
1/5005002/000خريد خدماتمادة 5:
3/0001/5004/500سوخت و روشنايیمادة 6:
7/5004/00011/500مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

16/0008/00024/000جمع كل

74/1/23- تهية ليس��ت حقوق فروردين ماه ××13 و ارس��ال آن جهت واريز به حساب كاركنان طی چك از حساب جاری 666 به 
مبلغ 27/000 ريال.

برنامة الف
20/000مادة 1: حقوق
10/000مادة 2: مزايا
30/000جم���عبرنامة ب

5/000مادة 1: حقوق
1/000مادة 2: مزايا

6/000
36/000جم���ع

كسر می شود: كسور قانونی و بدهی

4/000ماليات دو برنامه
2/000بازنشستگی دو برنامه
3/000بدهی به بانك ملی

)9/000(جم���ع
27/000خالص حقوق

74/1/25- ارسال ليست گواهی شدة حقوق كاركنان از بانك مبنی بر واريز وجه به حساب كاركنان.
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74/1/27- درخواس��ت وجه از خزانة ش��هرداری بابت هزينه های انجام شده بر اس��اس حواله های صادره و پرداخت شده و دريافت 
اعالمية بانكی مبنی بر واريز وجه به حساب جاری 666.

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
60/000����60/000خريد اتومبيلمادة 12:
4/0002/0006/000ارتباطاتمادة 3:
1/5005002/000خريد خدماتمادة 5:
3/0001/5004/500سوخت و روشنايیمادة 6:
7/5004/00011/500مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:
20/0005/00025/000حقوقمادة 1:
10/0001/00011/000مزايامادة 2:

106/00014/000120/000جمع كل

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة سه ستونی و نقل آن به حساب های دفتر كل

2- تهيه تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 74/1/31.
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مسأله 23
تراز آزمايشی شهرداری بهار پس از تسوية تنخواه گردان حسابداری و پرداخت و حساب های اعتباری به شرح زير است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب هارديف
17/500بانك ها1
2/000اسناد دريافتنی2
4/500بدهكاران3
1/500وام كوتاه مدت دريافتنی4
3/000موجودی مصالح و ملزومات5
6/000پيش پرداخت ها6
7/000علی الحساب ها7
9/000زمين و ساختمان اداری8
8/500اثاثية اداری9
42/000ماشين آالت10
36/000وسايط نقليه11
17/500سرمايه گذاری در شركت واحد12
72/000اسناد پرداختنی13
8/000بستانكاران14
15/000سپرده اشخاص15
35/000وام پرداختنی بلندمدت16
مازاد:17
113/000تخصيص يافته18
)91/000(تخصيص نيافته19
6/000هزينه های برنامة الف20
7/000هزينه های برنامة ب21
4/500هزينه های برنامة ج22
7/000درآمد حاصل از عوارض الف23
8/000درآمد حاصل از عوارض ب24
5/000درآمد حاصل از عوارض ج25

172/000172/000جمع كل

به فرض اينكه تعهدات ايجادشده طی دوره 100/000 ريال و تعهدات انجام شده طی دوره 8/000 ريال باشد،
مطلوب است:

تهيه و تنظيم گزارش هاي مالی در پايان دوره ش��امل صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد و صورت ترازنامه برای س��ال مالی 

669اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



.1366/12/29
مسأله 24

تراز آزمايشی اختتامية منطقة 4 شهرداری به تاريخ 1375/12/30 به شرح زير است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب هارديف
35/000بانك ها1
16/000اسناد دريافتنی2
18/000حساب های دريافتنی3
12/000وام كوتاه مدت دريافتنی4
32/000خزانه – تمركز وجوه سپرده5
2/000سپردة كوتاه مدت دريافتنی6
9/000پيش پرداخت ها7
40/000سهام شركت شير پاكتی8
82/000اثاثية اداری9
34/000وسايط نقليه10
70/000ماشين آالت و تجهيزات11
63/000زمين و ساختمان اداری12
87/000جاری مركز13
44/000����حساب های پرداختنی14
63/000����اسناد پرداختنی15
32/000����سپردة اشخاص16
5/000����مكسورات قانونی17
67/000وام بلندمدت پرداختنی18
289/000����مازاد تخصيص يافته19
����مازاد تخصيص نيافته20

500/000500/000جمع كل

اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري 670



بودجه مصوب و ابالغ شدة منطقة 4 برای سال مالی 1376 به قرار زير مي باشد:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
2/0004/0006/000حقوق و دستمزدمادة 1:
1/5002/0003/500مزايامادة 2:
1/6001/4003/000ارتباطاتمادة 3:
1/0001/5002/500اجارهمادة 4:
6/0002/0008/000خريد خدماتمادة 5:
4/0002/5006/500سوخت و روشنايیمادة 6:
2/1001/9004/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7
9/0008/00017/000خريد ماشين آالتمادة 12
7/0006/00013/000مواد و لوازم مصرف نشدنیمادة 13

34/20029/30063/500جمع كل

فعاليت منطقة 4 شهرداری در يكماهة فروردين 1376 به شرح زير بوده است:
76/1/5- ثبت تراز افتتاحيه در دفاتر مالی

76/1/5- ثبت بودجة ابالغی در دفتر روزنامه و كل
76/1/6- دريافت يك فقره اعالمنامة به شمارة 24 از خزانة شهرداری مبنی بر تخصيص تنخواه گردان حسابداری 16/000 ريال.

76/1/7- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز تنخواه گردان حس��ابداری به حس��اب 666 بانك ملی ايران جاری هزينه 16/000 
ريال.

76/1/8- پرداخ��ت به آق��ای نجفی، كارپرداز منطقة 4، بابت تنخواه گردان پرداخت از حس��اب 666 بانك ملی ايران جاری هزينه 
2/000 ريال.

76/1/9- خريد يك دستگاه اتومبيل پيكان از محل مادة 12 برنامة الف و پرداخت وجه آن از حساب جاری )666( 3/000 ريال.
76/1/10- دريافت يك فقره اعالمنامه به ش��مارة 26 از خزانه و يك برگ اعالمية بانكی مبنی بر واريز وجه درخواست ش��ده به 
حس��اب 666 بانك ملی جهت خريد يك دس��تگاه كارخانة آسفالت و پرداخت وجه آن به فروشنده از محل اعتبار مادة 12 

برنامة ب 8/000 ريال.
76/1/11- انتقال بدهی آقای مهرداد بابت وام كوتاه مدت از منطقة 4 به منطقة 7 شهرداری 2/000 ريال.

76/1/14- واريز به حساب جاری 742 بانك ملی جاری سپرده بابت تنخواه گردان رد سپرده 500/000 ريال.
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76/1/14- دريافت سپردة شركت در مناقصة خريد لوازم ورزشی از نامبردگان زير و واريز آن به حساب جاری 333 جاری دريافت 
سپرده و حوالة آن به حساب تمركز وجوه سپرده طبق اعالمية بانكی

200/000 ريالآقای پاك محمدی
200/000 ريالآقای عباس خانی

200/000 ريالسازمان ورزشی ايران
600/000 ريالجمع

76/1/14- بابت پيش پرداخت به شركت پيمانكاری جهت احداث استاديوم ورزشی از حساب جاری )666( 7/000 ريال.
76/1/15- بابت پيش پرداخت شركت پيمانكاری از خزانة شهرداری به منظور افزايش تنخواه گردان حسابداری درخواست وجه شد 

و مبلغ درخواستی بر اساس اعالمنامة شماره 29 و اعالمية بانكی به حساب جاری 666 واريز گرديد 7/000 ريال.
76/1/16- پرداخت مبالغ زير از حساب جاری 666 بانك ملی ايران

500 ريالمادة 4 )برنامة الف(: اجارة محل
400 ريالمادة 6 )برنامه ب(: هزينة آب و برق

900 ريالجمع
76/1/17- دريافت اس��ناد هزينه از آقای نجفی، كارپرداز منطقة 4، و صدور چك در وجه نامبرده از حس��اب جاری بانك ملی 666 

جاری هزينه ها.

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
200300500ارتباطاتمادة 3:
10050150خريد خدماتمادة 5:
300200500سوخت و روشنايیمادة 6:
250����250مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

8505501/400جمع كل

75/1/18- استرداد سپرده های زير و تكميل تنخواه گردان رد سپرده

200/000 ريالآقای پاك محمدی
200/000 ريالآقای عباس خان

400/000 ريال

75/1/20- انتقال وجه از حساب جاری 666 به حساب جاری 420 بانك ملی جهت پرداخت حقوق كاركنان مبلغ 5/000 ريال.
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75/1/25- پرداخت حقوق و مزايای كاركنان از حساب 420 بانك ملی به شرح زير:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
160330490حقوق و دستمزدمادة 1:
125160285مزايامادة 2:

285490775جمع كل

پس از كسر مبالغ زير: 

60 ريالصندوق بازنشستگی
)75(15 ريالوزارت دارايی

700

75/1/26- جهت كلية هزينه های انجام شده بر اساس حواله های پرداختی از خزانه درخواست وجه شد و برابر اعالمنامة شماره 30 
خزانه و اعالمية بانكی مبلغ درخواست شده به حساب 666 بانك ملی واريز گرديد.

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
3/000����3/000خريد ماشين آالتمادة 12:
500����500اجارهمادة 4:
300600900سوخت و روشنايیمادة 6:
160330490حقوق و دستمزدمادة 1:
125160285مزايامادة 2:
200300500ارتباطاتمادة 3:
10050150خريد خدماتمادة 5:
250����250مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

4/6351/4406/075جمع كل

75/1/29- وصول عوارض بر ساختمان ها و اراضی باير و واريز به حساب غيرقابل برداشت 755 بانك ملی
 

5/978 ريال- عوارض نوسازی
2/322 ريال- حق مرغوبيت

8/300 ريالجم���ع
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75/1/31- وصول اعالمية بانكی مبنی بر انتقال از حساب غيرقابل برداشت 755 به حساب تمركز درآمد خزانه شهرداری 8/300 
ريال.

مطلوب است:
1- ثبت بودجة ابالغی در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر كل

2- ثبت عمليات يكماهة فروردين  در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر كل
3- تهيه تراز آزمايشی چهارستونی در تاريخ 76/1/31
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مسأله 25
مانده های زير از دفاتر شهرداری مركزی بافق در تاريخ 75/12/29 پس از انجام تعديالت الزم استخراج شده است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب هارديف

8/011/600حساب بانك ها1(

2/565/000حساب های دريافتنی2(

2/340/000حساب اثاثية اداری3(

20/700/000حساب زمين و ساختمان اداری4(

5/400/000حساب وسايط نقليه5(

397/800حساب پيش پرداخت های جاری6(

1/998/000حساب سرمايه گذاری بلندمدت )همياری(7( 

1/800/000حساب جاری منطقه 81(

20/610/000حساب هزينة برنامة خدمات اداری9( 

13/050/000حساب هزينة برنامة و رفت  و روب و نظافت شهر10(

380/000حساب هزينة برنامة اسفالت11( 

2/480/000حساب وام پرداختنی12(

1/772/000حساب های پرداختنی13(

680/000حساب اسناد پرداختنی14(

5/400/000حساب سپردة اشخاص و مناطق15(

8/538/000حساب درآمد سهمية شهرداری از پرداخت های وزارت كشور16(

13/350/000حساب درآمد توأم با ماليات وصولی در سال17(

12/780/000حساب درآمد عوارض بر ساختمان ها و اراضی18(

30/438/000حساب مازاد تخصيص يافته19(

1/814/400حساب مازاد تخصيص نيافته20(

77/252/40077/252/400
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تراز آزمايشی منطقه 1 شهرداری بافق برای سال مالی منتهی به 75/12/29 به شرح زير است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب رديف
216/000حساب اعتبار برنامة بهبود محيط شهری1(

450/000حساب اعتبار برنامة خدمات اداری2( 
324/000حساب اعتبار برنامة رفت  و روب و نظافت شهر3( 
990/000حساب بودجة مصوب4(
198/000حساب هزينة برنامة بهبود محيط شهری5(
405/000حساب هزينة برنامة خدمات اداری6(
297/000حساب هزينة برنامة رفت  و روب و نظافت شهر7(
3/600/000حساب اعتبار تخصيصی8(
216/000حساب درآمد وام دريافت شده9(
594/000حساب درآمد توأم با ماليات وصولی در محل10(
396/000حساب درآمد سهمية شهرداری از پرداخت های وزارت كشور11(

594/000حساب درآمد عوارض بر ساختمان ها و اراضی12( 
2/430/000حساب بانك ها13(
135/000حساب تنخواه گردان پرداخت14( 
3/600/000حساب تنخواه گردان حسابداری15(
1/224/000حساب پيش پرداخت سنواتی16(
108/000حساب های دريافتنی17(
135/000حساب اسناد دريافتنی18(
90/000حساب وام كوتاه مدت كاركنان19(

378/000حساب سهم شركت واحد اتوبوسرانی20( 
252/000حساب وسايط نقليه21(
369/000حساب زمين و ساختمان اداری22(
288/000حساب ماشين آالت و تأسيسات23(
225/000حساب اثاثية اداری24( 
1/908/000حساب های پرداختنی25(
648/000حساب اسناد پرداختنی26(
126/000حساب سپردة اشخاص27(
216/000حساب وام پرداختنی بلندمدت28(
1/350/000حساب پيش پرداخت سال جاری29(
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1/800/000حساب جاری مركز30(
1/512/000حساب مازاد تخصيص يافته31(
����126/000حساب خزانه – تمركز وجوه سپرده32(

12/600/00012/600/000جمع كل

1- تنخواه گ��ردان پرداخ��ت كاًل به حس��اب بانك جاری هزينه ها واري��ز و از اين بابت با متص��دی تنخواه گردان، آقای اكبری 
تسويه حساب گرديد.

2- كلية هزينه های از محل تنخواه گردان حسابداری پرداخت شده، ولی وجه آن تا پايان سال مالی درخواست نشده است.
با توجه به مفروضات فوق مطلوب است:

1- تسويه حساب تنخواه گردان پرداخت و حسابداری
2- بستن حساب های اعتبار، موقت و دائمی

3- تهيه و تنظيم صورتحساب های مالی منطقه شامل صورت درآمد و هزينه، ترازنامه و تراز آزمايشی پس از بستن حساب های 
بودجه ای

4- كلية عمليات مربوطه به بستن حساب ها در دفتر روزنامه ثبت و به حساب های دفتر كل منتقل گردد
5- موجودی بانك مربوط به حساب های غيرقابل برداشت درآمد می باشد كه به موجب اعالمية بانكی به حساب تمركز درآمد 

خزانه شهرداری حواله شده است
6- تراز تلفيقی شهرداری مركز و منطقه 1 به تاريخ 75/12/29

7- ثبت حساب های منطقه در دفتر روزنامة سازمان مركزی و نقل آن به حساب های دفتر كل
8- به فرض اينكه تعهدات انجام ش��دة سال جاری س��ازمان مركزی 5/040/000 ريال و تعهدات ايجادشده 5/480/000 ريال 

باشد، حساب مازاد تخصيص نيافته را به صورت T تنظيم كنيد
.T 9- تنظيم حساب جاری منطقه در مركز و حساب جاری مركز در منطقه به شكل
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مسأله 26
منطقة 14 شهرداری تهران به منظور اجرای »پروژة احداث بزرگراه شهيد كالنتری« در قالب طرح احداث و ترميم خيابان ها و 

معابر اقدام به تصويب اعتباری معادل 25/000/000 ريال نموده است. 
عمليات مالی طرح احداث و ترميم خيابان ها و معابر، پروژة احداث بزرگراه ش��هيد كالنتری در ش��ش ماهة اول س��ال 1376 به 

قرار زير مي باشد:
76/1/5- ابالغ و ثبت بودجة مصوب در دفاتر مالی.

76/1/10- واريز به حس��اب جاری دريافت س��پرده )غيرقابل برداشت( بابت س��پردة شركت در مناقصه به وسيلة شركت های راه و 
ساختمان ايزدی، كوكالن و نادی، هريك معادل 3 درصد اعتبار تصويبی و دريافت اعالمية بانكی مبنی بر حوالة وجه فوق 

به حساب متمركز وجوه سپردة خزانة شهرداری.
76/1/25- دريافت اعالمية بانكی در رابطه با واريز به حساب جاری قابل برداشت رد تنخواه گردان سپرده معادل 120٪ سپرده های 

اشخاص.
76/1/28- دريافت اعالمية بانكی و اعالمنامة خزانه در ارتباط با تخصيص اعتبار و حوالة وجه به حس��اب 444 بانك ملی جاری 

هزينه ها بابت پرداخت طرح احداث و ترميم خيابان ها و معابر.
- پروژة احداث بزرگراه معادل 75 درصد اعتبار تصويبی.

76/2/25- انعقاد قرارداد معادل 94% اعتبار مصوب با شركت ساختماني ايزدي برنده مناقصه و استرداد سپرده ساير شركت كنندگان 
در مناقصه از حساب بانك ها - جاري پرداخت سپرده.

76/2/5- دريافت ضمنانتامة بانكی معادل 5 درصد كل قرارداد بابت س��پردة تعهد انجام كار از پيمانكار و پرداخت 10 درصد مبلغ 
قرارداد به عنوان پيش پرداخت به نامبرده در مقابل دريافت ضمانتنامه از حساب بانك ها – حساب جاری 444 هزينة طرح 
عمرانی و نيز اس��ترداد س��پردة شركت در مناقصة ش��ركت ايزدی برندة مناقصه از حساب بانك های جاری پرداخت وجوه 

سپردة رد تنخواه گردان.
76/4/12- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب جاری پرداخت سپرده بابت تكميل تنخواه گردان رد سپرده.

76/4/25- درياف��ت اولي��ن ص��ورت وضعيت موقت تأييدش��ده معادل 40 درصد مبل��غ كل قرارداد و پرداخت وجه آن از حس��اب 
بانك ها.

 - جاری 444 هزينه طرح پس از كسر يك چهارم پيش پرداخت و كسور قانونی شامل 5 درصد ماليات، بيمه سهم پيمانكار 
3/2 درصد، حس��ن انجام كار10 درصد، صندوق كارآموزی 002 درصد، نهضت س��وادآموزی 003 درصد و پرداخت مبلغ 

مكسوره به حساب خزانه و ساير مؤسسات ذيربط.
76/4/31- درياف��ت اعالمي��ه و اعالمنامة خزانه در ارتباط با تخصص اعتبار و حوالة وجه به حس��اب 444 بانك ملی جاری هزينة 

پرداخت طرح احداث خيابان، پروژة احداث بزرگراه معادل 100 درصد اعتبار پس از كسر اعتبار تخصيص يافتة قبلی.
76/5/5- دريافت دومين صورت وضعيت موقت تأييدش��ده معادل 85 درصد مبلغ قرارداد و پرداخت وجه آن از حس��اب بانك ها – 

جاری 444 هزينة طرح پس از كسر دوچهارم پيش پرداخت و ساير كسور قانونی طبق اولين صورت وضعيت.
76/5/31- پرداخت كسور قانونی به سازمان های ذيربط و خزانة شهرداری از حساب جاری 444 جاری هزينه ها.

76/6/5- پرداخت هزينه های جانبی پروژة احداث بزرگراه شهيد كالنتری »طرح احداث و ترميم خيابان ها و معابر« در وجه مهندس 
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پارسا، مشاور طرح، معادل 10 درصد اعتبار جذب نشده.
76/6/15- دريافت سومين و آخرين صورت وضعيت موقت معادل 97 درصد كل قرارداد منعقده و پرداخت وجه آن پس از تسوية 

كامل پيش پرداخت و كسور قانونی و پرداخت وجوه كسرشده به حساب خزانه و سازمان های ذيربط.
76/6/31- صدور صورت وضعيت قطعی و پرداخت بقية وجه قرارداد پس از كسر كسور قانونی و استرداد 50 درصد سپردة حسن 

انجام كار از محل حساب جاری رد سپرده و ضمانتنامة بانكی تعهد انجام كار.

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب های مربوطه در دفتر كل

2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 76/6/31.
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مسأله 27
تراز آزمايشی اختتامية شهرداری شيراز در پايان سال 1373 به شرح زير است:

26/000بانك ها1
3/000اسناد دريافتنی2
2/500حساب های دريافتنی3
1/500پيش پرداخت ها4
4/000مصالح و ملزومات5
8/000وسايط نقليه6
6/500ماشين آالت7
3/000اثاثية اداری8
7/500زمين و ساختمان اداری9
4/000سهام شركت واحد10
2/000حساب های پرداختنی11
8/000سپردة اشخاص12
4/000وام بلندمدت پرداختنی13
9/000اسناد پرداختنی14
مازاد:15
29/000تخصيص يافته16
14/000تخصيص نيافته17

66/00066/000جمع كل
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بودجة مصوب و ابالغی شهرداری برای سال 1374 به قرار زير مي باشد:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
78/00042/000120/000حقوق و دستمزدمادة 1:
52/00035/00087/000مزايامادة 2:
16/00013/00029/000ارتباطاتمادة 3:
10/0009/00019/000اجارهمادة 4:
20/00016/00036/000خريد خدماتمادة 5:
15/00012/00027/000سوخت و روشنايیمادة 6:
14/00010/00024/000مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

19/00015/00034/000مواد ولوازم مصرف نشدنیمادة 13:
22/000����22/000ديونمادة 20:

246/000152/000398/000جمع كل

فعاليت شهرداری در فروردين ماه 1374 به شرح زير بوده است:
74/1/5- درآمد حاصل از عوارض توأم با ماليات:   

42/000 مواد نفتي       
40/000 اسناد رسمی     
15/000 قند و شكر      

كه بر اس��اس دو فقره اعالمية بانكی به حس��اب جاری غيرقابل برداشت شماره 600 واريز و از آنجا به حساب 555 خزانه 
واريز شده است.

74/1/6- مبلغ 99/500 ريال معادل 25 درصد بودجة ابالغ ش��ده به عنوان تنخواه گردان حس��ابداری با تنظيم سند و صدور چك از 
حس��اب جاری درآمد ش��مارة 555 برداشت و طبق اعالمية واصله به حس��اب جاری هزينه ها به شماره 444 واريز گرديده 

است.
74/1/7- مبلغ 12/000 ريال بابت تنخواه گردان پرداخت از حساب جاری 444 در وجه آقای حميدی، كارپرداز شهرداری، پرداخت 

گرديد.
74/1/8- مبلغ 2/000 ريال اجارة انبار ماشين آالت از محل اعتبار برنامة »الف«، مادة 4 در وجه مالك پرداخت و به حساب بانكی 

444 منظور گرديد.
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74/1/18- آقای حميدی از محل تنخواه گردان پرداخت هزينه های زير را انجام داده است:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
1/0005001/500خريد سوختمادة 5:
600200800سوخت و روشنايیمادة 6:
4001/8002/200مواد و لوازم مصرف شدنیمادة 7:

2/0002/5004/500جمع كل

وجه هزينه شده بابت رد تنخواه به آقای حميدی از حساب جاری 444 پرداخت شد.
74/1/20- جهت پرداخت هزينة حقوق و مزايای كاركنان شهرداری، حسابی تحت عنوان »حساب موقت بانكی« به شمارة 420 
در بانك ملی افتتاح و مبلغ 3/200 ريال از حساب جاری هزينه ها به شمارة 444 برداشت و به حساب جاری شمارة 420، 

طبق اعالمية بانكی واريز گرديد.
74/1/25- بر اساس گواهی بانكی، مبلغ 2/450 ريال به حساب كاركنان شهرداری بابت حقوق و مزايا به شرح زير پرداخت گرديده 

است.
جمع كلبرنامه ببرنامه الفشرح موادمواد

1/0001/5002/500حقوق و دستمزدماده 1
500200700مزاياماده 2

1/5001/7003/200جمع كل

از اين بابت مبلغ 400 ريال بابت بازنشستگي و 350 ريال بابت ماليات كسر شده در وجه صندوق بازنشستگي و اداره دارايي 
پرداخت گرديده است.

74/1/26- مبلغ 2/600 ريال جهت پيش پرداخت از حساب جاري هزينه ها به شماره 444 در وجه شركت ساختمان اسدي پرداخت 
شد.

74/1/27- دريافت وام از بانك صادرات و واريز به حساب جاري غيرقابل برداشت 700 طبق اعالميه واصله 5/000 ريال
74/1/28- مبلغ 500 ريال بابت هزينه هاي ماده 20 برنامه »الف« به آقاي سعيدي يكي از بستانكاران شهرداري از حساب جاري 

شماره 444 با تنظيم سند و صدور چك پرداخت گرديد.
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74/1/30- با متصدي تنخواه گردان به شرح زير تسويه حساب شد:

جمع كلبرنامة ببرنامة الفشرح موادمواد
100100����سوخت و روشنايیمادة 6
200����200مواد و لوازم مصرف شدنيمادة 7

200100300جمع كل

بقية تنخواه گردان به صورت نقد به حساب جاری 444 واريز و اعالمية بانكی ارائه گرديد.
مطلوب است:

1- ثبت تراز افتتاحيه و بودجة ابالغی در دفتر روزنامه و كل
2- ثبت عمليات فروردين در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل و تنظيم تراز آزمايشی به تاريخ 74/1/31

3- بستن حساب  های بودجه، موقت و دائمی پس از تسويه حساب تنخواه گردان حسابداری
4- تهيه و تنظيم گزارش های مالی شامل صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد و صورت ترازنامه به تاريخ 74/1/31.
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مسأله 28
پروژة احداث فضای سبز در قالب طرح »احداث و تكميل پارك«، ضمن بودجة سال 1375 شهرداری تهران تصويب و جهت 

اجرا به سازمان پارك ها ابالغ گرديد.
فعاليت های مالی س��ازمان مذكور در رابطه با اجرای پروژة احداث فضای س��بز، پس از ثبت بودجة مصوب به ش��رح زير است. 

)ارقام به هزار ريال مي باشد(
الف( ابالغ بودجة مصوب و ثبت بودجة ابالغی در دفاتر سازمان 1/300/000 ريال

ب( انجام تشريفات مناقصة عمومی و اخذ چهار فقره سپردة شركت در مناقصه
120/000 ريال - شركت ساالر   
120/000 ريال - شركت نصيری   
120/000 ريال - شركت نيلوفر   
120/000 ريال - شركت هوتن   

سپرده های دريافتی به حساب تمركز وجوه سپردة خزانه واريز و مبلغ 500/000 ريال به عنوان تنخواه گردان رد سپرده دريافت 
و همزمان با استرداد سپرده های رديف 1، 2 و 3 نسبت به تكميل تنخواه گردان سپرده اقدام گرديد.

ج( شركت هوتن، برندة مناقصه، قراردادی به مبلغ 1/000/000 ريال منعقد نموده كه معادل 5 درصد مبلغ كل پيمان، ضمانتنامة 
»تعهد انجام كار« اخذ و نسبت به استرداد سپردة شركت در مناقصه و تكميل مجدد تنخواه گردان سپرده اقدام گرديد.

د( دريافت اعالمنامة خزانه و اعالمية بانكی در رابطه با واگذاری و واريز 600/000 ريال به حس��اب جاری هزينه های عمرانی 
به عنوان تنخواه حس��ابداری و پرداخت 10 درصد كل قرارداد به ش��ركت هوتن بابت پيش پرداخت پس از امضاي قرارداد در مقابل 

اخذ ضمانتنامة بانكی.
ه�( صدور درخواست وجه معادل كل اعتبار پروژه و موافقت خزانه با تخصيص اعتبار مورد درخواست پس از كسر تنخواه گردان 

حسابداری.
و( مبلغ 700/000 ريال وجه درخواس��تی بر اساس اعالمنامة خزانه و اعالمية بانكی به حساب جاری هزينه های عمرانی واريز 

گرديد.
ز( دريافت اولين صورت وضعيت گواهی شده معادل 20 درصد مبلغ پيمان كه پس از كسر 1/3 پيش پرداخت و ساير كسور، بقيه 

از حساب جاری هزينه های عمران به شركت هوتن پرداخت گرديد.
ح( پرداخت 5 درصد كل قرارداد بر اساس گواهی مهندسان ناظر مبنی بر 60 درصد تجهيز كارگاه، بابت پيش پرداخت از حساب 

جاری هزينه های عمران.
ط( كلية اقالم كسرشده در وجه سازمان های ذيربط و خزانة شهرداری از حساب جاری هزينه های عمرانی پرداخت گرديد.

ی( دومين صورت وضعيت، معادل 60 درصد قرارداد كه پس از كس��ر 1/4 پيش پرداخت و س��اير كسور، بقيه به شركت هوتن 
پرداخت گرديد.

ك( پرداخت 5 درصد كل قرارداد بر اساس گواهی مهندسان ناظر مبنی بر 40 درصد پيشرفت كار بابت پيش پرداخت از محل 
موجودی حساب جاری هزينه های عمرانی.

ل( كلية اقالم كسرشده در وجه سازمان های ذيربط و خزانة شهرداری، از حساب جاری هزينه  های عمرانی پرداخت گرديد.
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م( دريافت سومين صورت وضعيت گواهی شده، معادل 85 درصد مبلغ پيمان پس از كسر 1/4 پيش پرداخت وساير كسور بقية 
به شركت هوتن پيمانكار پرداخت گرديد.

ن( كلية اقالم كسرشده در وجه سازمان های ذيربط و خزانة شهرداری از حساب جاری هزينه های عمرانی پرداخت گرديد.
س( دريافت چهارمين صورت وضعيت، معادل 97 درصد مبلغ پروژه كه به علت عدم گواهی كارشناس فنی، به طور علی الحساب 

به مبلغ 5000 ريال به پيمانكار از حساب جاری هزينه های عمرانی پرداخت گرديد.
ع( چهارمين صورت وضعيت پيمان تأييد و مبلغ آن پس از محاسبة كسور قانونی و واريز كلية پيش پرداخت ها در وجه شركت 

هوتن پرداخت و ضمانتنامة بانكی پيمانكار در اين رابطه ابطال شد.
ف( ضمانتنام��ة بانك��ی پيمان��كار در رابطه با تعهد انج��ام كار آزاد با تصويب صورتمجلس تحويل موقت و به نامبرده مس��ترد 

گرديد.
ص( دريافت صورت وضعيت قطعی تأييدشده و استرداد 50 درصد سپردة حسن انجام كار به پيمانكار، ضمناً كلية كسور قانونی 

پس از يك ماه از تاريخ وصول در وجه سازمان ةای ذی ربط و خزانه شهرداری پرداخت شده است.
ق( دريافت صورتمجلس تحويل قطعی و تصويب شده و استرداد 50 درصد سپردة حسن انجام كار به پيمانكار از حساب جاری 

پرداخت سپرده.
ر( در كلية محاس��بات 5/5 درصد ماليات، 3/2 درصد بيمه های اجتماعی س��هم پيمانكار و 4/4 درصد س��هم كارفرما و ٪002 

صندوق كارآموزی و 003٪ نهضت سوادآموزی منظور گرديد.

مطلوب است:
- ثبت عمليات فوق در دفاتر روزنامه و كل و تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 12/29/××13.
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مسأله 29
س��ازمان ميادين ش��هرداری تهران در اوايل س��ال 1375 به منظور اح��داث واحدهای تجاری و عرضة مس��تقيم محصوالت 
كشاورزی، قراردادی با پيمانكار به مبلغ 126/500/000 ريال منعقد نمود. مدت قرارداد تا پايان ارديبهشت ماه 1376است. عمليات 

مربوط به اجرای پروژة فاز اول )گودبرداری و فونداسيون( به شرح زير مي باشد:
75/1/9- دريافت ضمانتنامة بانكی معادل 5 درصد كل قرارداد به عنوان سپردة تعهد انجام كار از پيمانكار 6/325/000 ريال.

75/1/10- ابالغ بودجه و ثبت بودجة ابالغ شده بابت طرح احداث واحدهای تجاری 238/500/000 ريال.
75/1/31- دريافت اعالمنامة خزانه و اعالمية بانكی مبنی بر تنخواه گردان حس��ابداری و واريز آن به حساب بانك ها – جاری 

پرداخت هزينه های عمرانی 70/000/000 ريال.
75/1/31- پرداخت��ی باب��ت پيش پرداخت ب��ه پيمانكار به ميزان 10 درصد مبلغ پيمان از حس��اب بانك ه��ا – جاری پرداخت 

هزينه های عمرانی در مقابل اخذ ضمانتنا مة بانكی 12/650/000 ريال.
75/4/25- تخصيص اعتبار بر اساس اعالمنامة خزانه طبق درخواست وجه 76/750/000 ريال پس از كسر تنخواه گردان.

75/5/31- اولين صورت وضعيت به مبلغ 340/000/000 ريال واصل گرديد كه پس از بررسی كارشناسی فنی، دستور پرداخت 
مجری به امور مالی سازمان ابالغ شد تا نسبت به پرداخت صورت وضعيت اقدام گردد. امور مالی پس از محاسبه كسور قانونی به 

شرح زير نسبت به پرداخت آن اقدام و اعمال حساب نمود:
 ماليات 5/5 درصد، بيمه 3/2 درصد، حسن انجام كار 10 درصد، صندوق كارآموزی 002 درصد، نهضت سوادآموزی 003 درصد 

و واريز پيش پرداخت 50 درصد.
75/6/5- كلية اقالم كسرشده در وجه خزانة شهرداری و سازمان های ذيربط پرداخت گرديد.

75/6/6- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز اعتبار تخصيص يافته به حس��اب بانك ها – جاری پرداخت هزينه های عمرانی 
پس از كسر تنخواه گردان حسابداری 6/750/000 ريال.

75/8/10- دريافت اعالمنامه و اعالمية بانكی مبنی بر تخصيص اعتبار و واريز به حساب بانك ها – جاری پرداخت هزينه های 
عمرانی 34/750/000 ريال.

75/11/25- دومين صورت وضعيت به مبلغ 41/000/000 ريال جهت مجری طرح ارس��ال ش��د كه مبلغ 39/250/000 ريال 
آن مورد تأييد قرار گرفت و به امور مالی سازمان ابالغ گرديد تا نسبت به پرداخت آن پس از كسر كسور قانونی به اين شرح اقدام 
و اعمال حس��اب نمايد: ماليات 5/5 درصد، بيمه 3/2 درصد، حس��ن انجام كار 10 درصد، صندوق كارآموزی 002 درصد و نهضت 

سوادآموزی 003 درصد.
75/11/25- كلية اقالم كسرشده در وجه سازمان های ذيربط پرداخت شد.

75/12/5- دريافت اعالمنامة خزانه و اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب بانك – جاری پرداخت هزينه های عمرانی بابت 
تخصيص اعتبار بر اساس درخواست وجه 15/000/000 ريال.

75/12/20- س��ومين و آخرين صورت وضعيت موقت به مبلغ 44/500/000 ريال به مجری طرح تحويل داده ش��د كه پس از 
تأييد به امور مالی ابالغ گرديد تا پس از محاسبه كسور قانونی و واريز كلية پيش پرداخت ها نسبت به پرداخت و اعمال حساب اقدام 

گردد. ضمنًا در همين رابطه سپردة تعهد انجام كار پيمانكار آزاد گرديد.
75/12/22- دريافت تنخواه گردان رد سپرده از خزانه برای پرداخت 50 درصد سپردة حسن انجام كار در مقابل صورت وضعيت 
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قطعی به مبلغ 126/500/000 ريال و پرداخت مكسورات قانونی به حساب خزانه و سازمان های ذيربط.

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حس��اب های دفتر كل و تهيه و تنظيم تراز آزمايش��ی چهارس��تونی به تاريخ 

1375/12/29 سازمان ميادين شهرداری تهران
2- كلية صورت وضعيت شركت در مثال فوق با كسر مبلغ تأييدشدة صورت وضعيت ماقبل محاسبه شده است.
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مسأله 30
طرح عمرانی پنج سالة كنترل آب های زيرزمينی شهر تهران با بودجه ای معادل 1/000/000/000 ريال به تصويب رسيد. در اين 
رابطه موافقنامه های الزم توس��ط مقامات مجاز ش��هرداری تهران و منطقه 16 به عنوان مجری طرح امضا و مبادله گرديده است. 
قس��متی از طرح با اعتباری بالغ بر 400/000/000 ريال به نام پروژة زهكش��ی در سال 77-1376 قابل اجراست كه بودجة آن به 
مجری طرح ابالغ و مجری طرح نيز در اين زمينه قراردادی به مبلغ 400/000/000 ريال با شركت آبرسانی اميد به مدت دو سال 

منعقد نموده است.
ساير عمليات انجام شده در سال 1376 به قرار زير مي باشد:

76/2/1- ابالغ بودجة مصوب پروژة زهكشی برای سال 1376 200/000/000 ريال.
76/2/10- تخصيص قسمتی از اعتبار پروژة زهكشی به موجب اعالمنامة شماره )55( 150/000/000 ريال.

76/2/12- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز وجه تخصيص يافته به حس��اب 707 بانك ملی )جاری پرداخت هزينه های طرح( 
150/000/000 ريال.

76/2/20- انعقاد قرارداد با شركت آبرسانی اميد، برندة مناقصه، و دريافت 5 درصد ضمانتنامة تعهد انجام كار.
76/2/23- پرداخت 10 درصد كل پيمان به عنوان پيش پرداخت به شركت آبرسانی اميد در مقابل دريافت ضمانتنامة بانكی معادل 

مبلغ 40/000/000 ريال.
76/5/25- دريافت اولين صورت وضعيت تأييدش��ده به مبلغ 75/000/000 ريال كه مقرر ش��ده اس��ت ضمن كس��ور قانونی مبلغ 

10/000/000 ريال نيز از پيش پرداخت مستهلك شود.
76/5/26- پرداختی در وجه حوزة مالياتی بابت ماليات مكس��وره در رابطه با صورت وضعيت ش��مارة 1 از حساب بانك ملی جاری 

707 )جاری پرداخت هزينه های طرح( 4/125/000 ريال.
76/5/27- انتقال از حساب 707 بانك ملی ايران )جاری پرداخت هزينه های طرح( به حساب جاری 222 غيرقابل برداشت )دريافت 

سپرده( 7/500/000 ريال طبق اعالمية دريافتی از بانك.
76/7/5- دريافت دومين صورت وضعيت تأييدش��ده به مبلغ )75/000/000+60/000/000( 135/000/000 ريال كه مقرر ش��ده 

است ضمن كسر كسور قانونی، به مبلغ 7/500/000 ريال نيز از پيش پرداخت مستهلك شود.
7/500/000 پيش پرداخت   
6/000/000 سپردة حسن انجام كار  
3/300/000 ماليات    

43/200/000 بانك    
76/7/6- پرداختی در وجه حوزة ماليات بابت ماليات مكسوره در رابطه با صورت وضعيت شمارة 2 از حساب بانك ملی جاری 707 

)جاری پرداخت هزينه های طرح( 3/300/000 ريال.
76/7/7- انتقال از حساب 707 بانك ملی ايران )جاری پرداخت هزينه های طرح( به حساب جاری 222 غيرقابل برداشت )دريافت 

سپرده( 6/000/000 ريال طبق اعالمية بانكی.
76/7/8- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال كلية س��پرده های دريافتی به حس��اب تمركز وجوه س��پرده در خزانه ش��هرداری 

13/500/000 ريال.
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76/7/9- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب 299 بانك ملی جاری پرداخت وجوه سپرده بابت رد تنخواه گردان سپرده 
21/000/000 ريال.

76/7/30- صدور درخواست وجه به عهدة خزانة شهرداری مبلغ 50/000/000 ريال و موافقت تخصيص مبلغ 40/000/000 ريال 
به موجب اعالمنامة شمارة 56.

76/8/1- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز مبلغ 40/000/000 ريال بابت اعتبار تخصيص داده شده به حساب 707 بانك ملی 
)جاری پرداخت هزينه ةای طرح(.

76/10/20- دريافت س��ومين صورت وضعيت تأييدش��ده به مبلغ )60/000/000+75/000/000+40/000/000( 175/000/000 
ريال كه موافقت شده ضمن كسر كسور قانونی مبلغ 5/000/000 ريال نيز از پيش پرداخت مستهلك شود.

5/000/000 پيش پرداخت   
4/000/000 سپردة حسن انجام كار  
 2/200/000 ماليات    

28/800/000 بانك    
76/10/21- پرداختی در وجه حوزة مالياتی بابت ماليات مكس��وره از صورت وضعيت ش��مارة 3 از محل موجودی حس��اب بانك 

ملی – جاری 707 )جاری پرداخت هزينه های طرح( 2/200/000 ريال.
76/10/22- انتقال از حس��اب 707 بانك ملی )جاری پرداخت هزينه های طرح( به حس��اب 222 غيرقابل برداشت )جاری دريافت 

سپرده( 4/000/000 ريال، طبق اعالمية بانكی.
76/10/23- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال س��پرده های دريافتی به حساب تمركز وجوه سپرده در خزانة شهرداری به مبلغ 

4/000/000 ريال.
76/11/5- دريافت اعالمنامة شمارة 60 بابت تخصيص اعتبار بر اساس درخواست وجه 10/000/000 ريال.

76/11/6- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر واريز مبلغ تخصيص يافته به حساب 707 بانك ملی )جاری پرداخت هزينه های طرح( 
به مبلغ 10/000/000 ريال.

76/12/15- دريافت چهارمين صورت وضعيت تأييدش��ده به مبلغ )25/000/000+75/000/000+60/000/000+40/000/000( 
200/000/000 ريال كه موافقت شد ضمن كسر كسور قانونی بقية پيش پرداخت به مبلغ 17/500/000 ريال واريز شود.

17/500/000 پيش پرداخت   
2/500/000 سپردة حسن انجام كار  
 1/375/000 ماليات    
3/625/000 بانك    

76/2/16- پرداختی در وجه حوزة مالياتی بابت ماليات مكسوره از صورت وضعيت شمارة 4 از محل موجودی حساب بانك ملی – 
جاری 707 )جاری پرداخت هزينه های طرح( 1/375/000 ريال.

76/12/17- انتقال از حس��اب 707 بانك ملی )جاری پرداخت هزينه های طرح( به حس��اب 222 غيرقابل برداشت )جاری دريافت 
سپرده( 2/500/000 ريال بر اساس اعالمية بانكی.

76/12/18- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال سپرده های دريافتی به حساب تمركز وجوه سپرده در خزانة شهرداری 2/500/000 
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ريال.
76/12/25- دريافت صورت وضعيت قطعی تأييدشده و استرداد 50 درصد سپردة حسن انجام كار به شركت آبرسانی اميد به مبلغ 

1/000/000 ريال.

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة طرح عمرانی پنج سالة كنترل آب های زيرزمينی شهرداری تهران

T 2- ثبت حساب های دفتر كل به شكل
3- تهية تراز عمليات دفتر كل به تاريخ 76/12/29

در كلية محاسبات، نرخ ماليات 5/5 درصد و نرخ سپردة حسن انجام كار 10 درصد منظور و از ساير كسور صرف نظر گردد.
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مسأله 31
طرح ايجاد س��اختمان  های مس��كونی كارگران منطقة 8 با اعتباری بالغ بر 120/000/000 ريال تصويب و جهت اجرا به منطقه 

ابالغ گرديد.
عمليات زير در سال 1375 انجام شده است.

75/1/20- ثبت بودجة ابالغی در دفاتر مالی.
75/3/5- دريافت اعالمنامة خزانه و اعالمية بانكی مبنی بر واريز 27/500/000 ريال تنخواه گردان حس��ابداری به حس��اب جاری 

123 )جاری پرداخت هزينه های عمرانی( بانك ملی ايران.
75/3/20- پرداخت 10 درصد مبلغ طرح به عنوان پيش پرداخت در مقابل ضمانتنامة بانكی و دريافت 5 درصد سپردة تعهد انجام 

كار از پيمانكار به صورت ضمانتنامة بانكی.
75/4/15- دريافت اولين صورت وضعيت گواهی شده به مبلغ 15/000/000 ريال كه موافقت گرديد پس از كسر مكسورات قانونی 

و واريز 1/3 پيش پرداخت، بقيه به پيمانكار پرداخت گردد.
مبلغ مكسور به خزانة شهرداری و سازمان های ذيربط پرداخت گرديد.

75/6/15- صدور درخواس��ت وجه از محل اعتبار طرح به مبلغ 40/000/000 ريال به عهدة خزانه ش��هرداری و دريافت اعالمنامه 
از خزانه و اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب 123 )جاری پرداخت هزينه های عمرانی( بانك ملی ايران پس از كسر 

تنخواه گردان حسابداری.
75/7/25- دريافت دومين صورت وضعيت، معادل 60 درصد مبلغ قرارداد پس از كس��ر 1/4 پيش پرداخت و س��اير كس��ور، بقيه به 

پيمانكار پرداخت گرديد.
مبلغ كسرشده به سازمان های ذيربط پرداخت گرديد.

75/9/30- صدور درخواس��ت وجه به مبلغ 85/000/000 ريال به عهدة خزانه ش��هرداری كه پس از كسر مبالغ پرداختی قبلی، بر 
اساس اعالمنامة خزانه و اعالميه بانكی، بقيه به حساب بانكی واريز گرديد.

75/10/10- دريافت س��ومين صورت وضعيت گواهی ش��ده معادل 85 درصد مبلغ پيمان كه پس از كسر 1/4 پيش پرداخت و ساير 
كسور، بقيه به پيمانكار پرداخت گرديد.

مبلغ كسرشده به خزانه و سازمان های ذيربط پرداخت گرديد.
75/11/5- صدور درخواس��ت وجه، معادل كل مبلغ طرح به عهدة خزانه ش��هرداری كه با پرداخت 90 درصد آن موافقت و پس از 

كسر ساير اقالم پرداختی، بقيه به حساب بانك – جاری هزينه های عمرانی واريز گرديد.
75/12/20- دريافت چهارمين صورت وضعيت، معادل كل مبلغ طرح كه به علت عدم گواهی كارشناس فنی مبلغ 500/000 ريال 

به عنوان علی الحساب پرداخت شده است.
مطلوب است:

1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر كل
2- تهية صورت وضعيت موردنظر با مشخص كردن مبلغ خالص قابل پرداخت

3- تهية تراز آزمايشی چهارستونی. ضمناً ميزان كسور قانونی )ماليات به نرخ 5/5 درصد، بيمه سهم پيمانكار 3/2 درصد، حسن 
انجام كار 10 درصد، صندوق كارآموزی 002 درصد و نهضت سوادآموزی 003 درصد محاسبه گردد( .
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مسأله 32
شهرداری منطقة سه تهران جهت تكميل ساختمان اداری و تجهيز آن، مبادرت به انتشار آگهی مناقصه در چند نوبت نمود.

فعاليت های زير در فروردين و ارديبهشت ماه انجام شده است.
76/1/10- واريز مبلغ 2/500/000 ريال س��پرده توس��ط ش��ركت مهندسی ساختمان به حس��اب بانك ها – جاری دريافت سپرده 

)غيرقابل برداشت(.
76/1/14- واريز مبلغ 2/250/000 ريال توسط مؤسسة تعمير لوازم اداری به حساب بانك ها – جاری دريافت سپرده.

76/1/18- واريز مبلغ 1/200/000 ريال توسط شركت پيمانكاری به حساب بانك ها – جاری دريافت سپرده.
76/1/20- دريافت مبلغ 3/500/000 ريال تنخواه گردان رد سپرده از خزانه شهرداری مركز و واريز آن به حساب بانك ها – جاری 

پرداخت سپرده.
76/1/25- واريز مبلغ 2/100/000 ريال سپرده توسط بنگاه تجهيزات لوازم اداری به حساب بانك ها – جاری دريافت سپرده.

76/1/30- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر انتقال كليه س��پرده های دريافتی به حس��اب ش��ماره 19 تمركز وجوه سپرده نزد خزانة 
شهرداری تهران 8/050/000 ريال.

76/2/5- استرداد سپردة مؤسسة تعمير لوازم اداری 2/250/000 ريال.
76/2/8- دريافت وجه از خزانه بابت تكميل تنخواه گردان وجه سپرده 2/250/000 ريال.

76/2/12- واريز مبلغ 950/000 ريال سپرده توسط آقای آذری به حساب بانك ها جاری دريافت سپرده.
76/2/20- استرداد سپرده بنگاه تجهيزات اداری به مبلغ 2/100/000 ريال.

76/2/25- واريز مبلغ 975/000 ريال توسط شركت وارداتی ايران به حساب بانك ها – جاری دريافت سپرده.
76/2/30- دريافت وجه از خزانه بابت تكميل تنخواه گردان رد وجوه سپرده به مبلغ 2/100/000 ريال.

76/2/31- دريافت اعالميه مبنی بر واريز كلية س��پرده هاي دريافتی به حس��اب شمارة 19 تمركز وجوه سپردة خزانة شهرداری به 
مبلغ 1/925/000 ريال.

مطلوب است:
1- ثبت كلية عمليات در دفتر روزنامه

2- تهية حساب های دفتر كل
3- تهية تراز آزمايشی پايان ارديبهشت از ماندة حساب های دفتر كل
4- تجزيه و تحليل حساب های انتقالی از نظر رابطة منطقی بين آنها.
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مسأله 33
ش��هرداری تهران جهت دريافت وجه س��پرده، وجه الضمان، وثيقه و يا نظاير آن، از روش حساب های مستقل برای وجوه امانی 
استفاده می كند. به همين منظور برای هريك از مناطق يا دستگاه های اجرايی يك حساب غيرقابل برداشت در بانك مربوطه افتتاح 
و كلية وجوه دريافتی بابت سپرده به حساب مذكور واريز مي شود و وجوه واريزی به ترتيبی كه خزانة شهرداری تعيين خواهد كرد، 

به حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانه منتقل می گردد.
در رابطه با وجوه اس��تردادی نيز از روش تنخواه گردان كه مبلغ آن معادل 10 درصد پرداخت های ردش��دة سال قبل خواهد بود، 
استفاده می شود. سرفصل های حساب های مستقل برای وجوه امانی در دفاتر كل و معين مناطق و يا دستگاه های اجرايی به شرح 

زير است:
1- حساب بانك ها: جاری دريافت سپرده )غيرقابل برداشت(

2- حساب بانك ها: جاری پرداخت وجوه سپرده )قابل برداشت(
3- حساب خزانه شهرداري: تمركز وجوه سپرده

4- حساب تنخواه گردان رد سپرده
5- حساب سپردة اشخاص: به تفكيك صاحبان سپرده و بنام(

بر اين اس��اس، ش��هرداری منطقة يك تهران جهت احداث ساختمان انبار ماشين آالت خود به شرح زير اقدام به مناقصه نموده 
است:

الف( واريز چهار فقره سپرده توسط اشخاص به حساب بانك ملی جاری دريافت سپرده )غيرقابل برداشت(
650/000 شركت امير    
650/000 شركت ساختمانی   
650/000 شركت پيمانكار   
650/000 شركت تأسيساتی   

2/600/000 ريال جمع      
ب( واريز به حساب بانك ها جاری غيرقابل برداشت دريافت سپرده بابت سپردة حسن انجام كار شركت راهسازی 1/000/000 

ريال.
ج( در پايان ماه بانك اعالم نمود كه سپرده های فوق الذكر به حساب خزانة شهرداری واريز شده است.

د( عامل ذيحس��اب شهرداری منطقة يك جهت استرداد س��پرده، تنخواه گردان از خزانة شهرداری دريافت و سپرده های رديف 
يك و سه و چهار مناقصه را مسترد و سپس جهت تكميل تنخواه گردان از خزانة شهرداری وجه الزم را دريافت كرد 2/500/000 

ريال.
مطلوب است:

1- ثبت عمليات در دفتر روزنامه و كل
2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی.
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مسأله 34
شهرداری منطقة دو تهران كه از حساب های مستقل برای وجوه امانی استفاده می كند، جهت طرح احداث كتابخانه بزرگ شهر 

مبادرت به انتشار آگهی مناقصه نموده است.
عمليات در دوماهة اول سال 1368 در منطقة مذكور به شرح زير می باشد:

68/1/20- سه فقره سپردة شركت در مناقصة طرح خانه های سازمانی به حساب جاری 199 بانك ملی جاری دريافت سپرده 
)غيرقابل برداشت( واريز گرديد:

750/000 شركت توسعه مسكن  
750/000 مؤسسه ساختمانی   
750/000 مجتمع تأسيساتی   

2/250/000 جمع    
68/1/26- چهار فقره سپرده در مناقصه پروژة آبرسانی به شرح زير به حساب جاری دريافت سپرده واريز گرديد.

525/000 سازمان آب    
525/000 شركت آبرسانی   
525/000 مؤسسة بهداشت   
525/000 آقای كريمی   

2/100/000 جمع      
68/2/2- بانك طی اعالميه ای اطالع داد كلية س��پرده ها را به حس��اب 119 خزانه ش��هرداری تمركز وجوه سپرده نزد بانك ملی 

منتقل نموده است.
68/2/10- مبلغ 2/500/000 ريال به عنوان تنخواه گردان از خزانة ش��هرداری دريافت و به حس��اب 188 پرداخت سپرده در بانك 

ملی شعبه خيابان امير واريز شد.
68/2/14- سپردة مجتمع تأسيساتی شركت آبرسانی و آقای كريمی مسترد گرديد.

68/2/25- معادل سپرده های استردادشده مجدداً از خزانه وجه دريافت و تنخواه گردان مربوطه تكميل شد.
68/2/28- دو فقره سپردة شركت در مناقصة پروژة برق رسانی به شرح زير دريافت و به حساب مربوطه در بانك ملی واريز شد.

655/000 شركت برق  
655/000 مؤسسة روشنايی  

1/310/000 جمع     
68/2/31- بانك اعالم كرد سپرده های دريافتی را به حساب شماره 119 خزانه شهرداری واريز نموده است.

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل به حساب های دفتر كل

2- تهية تراز آزمايشی در پايان ارديبهشت ماه.
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مسأله 35
اعتبار عمرانی و جاری منطقة 6 شهرداری تهران كه ضمن بودجة سال 1376 به تصويب رسيده، در قالب برنامه ها و طرح های 

مربوطه به شرح زير است )كلية ارقام به يك هزار(:
برنامة امور اداری:

45/000 ريالفعاليت خدمات اداری
62/000 ريالفعاليت خدمات مالی

38/000 ريالفعاليت خدمات كامپيوتری
145/000 ريالجم���������ع

برنامة رفت  و روب و نظافت شهر:

43/000 ريالفعاليت رفت و روب
57/000 ريالفعاليت جمع آوری زباله

100/000 ريالجم���������ع
برنامة ايجاد ساير تأسيسات و تسهيالت شهری:

172/000 ريالطرح احداث تكميل ساختمان اداری
188/000 ريالطرح احداث و تكميل ميادين و ميوه

360/000 ريالجم���������ع
605/000 ريالجم���������ع ك����������ل

فعاليت های مالی منطقه در يكماهة اول سال 1376 به قرار زير بوده است:
76/1/5- ثبت بودجة مصوب در دفتر روزنامه.

76/1/7- واريز به حساب جاری 655 غيرقابل برداشت بانك ملی بابت عوارض توأم با ماليات وصولی در محل.
54/000 سهم شهرداری از ماليات بر درآمد  
12/000 عوارض قند و شكر انحصاری   
14/000 ساير عوارض توأم با ماليات   
80/000 جم���������ع      

76/1/8- وصول اعالمنامة ش��مارة يك از خزانة ش��هرداری مبنی بر حوالة وجه به حس��اب بانكی هزينه های جاری منطقه بابت 
60/000 ريال. تنخواه گردان حسابداری        
60/000 ريال. 76/1/9- وصول اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب هزينه  هاری جازی بابت اعالمنامة شمارة يك 

76/1/10- وصول اعالمية بانكی مبنی بر انتقال وجه از حساب غيرقابل برداشت 655 به حساب تمركز درآمد خزانة شهرداری  
80/000 ريال.            

76/1/11- وصول اعالمنامة ش��مارة دو از خزانة ش��هرداری مبنی بر حواله وجه به حس��اب بانكی هزينه های عمرانی منطقه بابت 
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تخصيص اعتبار طرح های عمرانی.
135/000 طرح احداث و تكميل ساختمان اداری   
134/000 طرح احداث و تكميل ميادين و ميوه   
269/000 جم���������ع       

76/1/14- پرداخت به آقای رياضی، كارپرداز منطقه، بابت تنخواه گردان پرداخت 3/000 ريال.
76/1/15- وصول اعالمية بانكی مبنی بر واريز به حساب جاری هزينه های عمرانی بابت اعالمنامة شمارة دو 269/000 ريال.

76/1/16- دو طرح عمرانی منطقة ش��ش پس از تشريفات مناقصة عمومی و تعيين برندة مناقصه با انعقاد قراردادهای جداگانه به 
شرح ذيل به پيمانكار واحدی واگذار گرديد:

153/000 ريال قرارداد طرح و احداث و تكميل ساختمان اداری  
187/000 ريال قرارداد طرح و احداث و تكميل ميادين ميوه  

جم���������ع       340/000   
و در اين رابطه معادل 5 درصد مبلغ كل پيمان، ضمانت بانكی به عنوان تعهد انجام كار از پيمانكار اخذ شد.

76/1/17- پرداخت��ی باب��ت پيش پرداخت معادل 10 درصد هريك از قراردادها در قبال دريافت ضمانتنامة بانكی از حس��اب جاری 
34/000 ريال. هزينه های عمرانی      

76/1/20- وصول پنج فقره اسناد هزينه از آقای رياضی كارپرداز به شرح زير:

برنامة امور اداری:

500 ريالفعاليت خدمات اداری
800 ريالفعاليت خدمات مالی

700 ريالفعاليت خدمات كامپيوتری
2/000 ريالجم���������ع

برنامة رفت و روب و نظافت شهر:

100 ريالفعاليت رفت و روب
300 ريالفعاليت جمع آوری زباله

   400 ريالجم���������ع
 2/400 ريالجم���������ع ك����������ل

مبلغ هزينه های انجام شده با تنظيم سند و صدور چك در وجه آقای رياضی از حساب جاری هزينه ها پرداخت گرديد.
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76/1/22- صورت وضعيت موقت شمارة يك طرح ها به شرح زير به منطقه تسليم شد:

50/000طرح احداث و تكميل ساختمان اداری
70/000طرح احداث و تكميل ميادين ميوه

120/000 ريالجم���������ع

منطقة مذكور صورت وضعيت فوق را تأييد و جهت پرداخت به امور مالی ارسال و تأكيد می كند پس از كسر كسور زير وجه را 
به پيمانكار بپردازد:

الف( 5/5 درصد ماليات
ب( 6 درصد حق بيمه )4/4 درصد سهم كارفرما و 1/6 درصد سهم پيمانكار(

ج( 002 درصد سهم صندوق كارآموزی
د( 10 درصد سپردة حسن انجام كار

ه�( معادل 30 درصد از پيش پرداخت پرداختی بابت قسط اول كسر شود.
76/1/23- پرداخت كسور قانونی در وجه سازمان های ذيربط و خزانه از حساب های مربوطه 26/040 ريال.

76/1/24- انتقال وجه از حساب پرداخت هزينه های جاری به حساب جاری پرداخت حقوق كاركنان 5/000 ريال.
76/1/26- پرداخت حقوق و مزايای فروردين ماه كاركنان از حساب جاری پرداخت حقوق به شرح زير:

برنامة امور اداری:

285 ريالفعاليت خدمات اداری
490 ريالفعاليت خدمات مالی

125 ريالفعاليت خدمات كامپيوتری
900 ريالجم���������ع

برنامة رفت و روب و نظافت شهر:

330 ريالفعاليت رفت و روب
170 ريالفعاليت جمع آوری زباله

500 ريالجم���������ع

برنامة ايجاد ساير تأسيسات و تسهيالت شهری:

100 طرح احداث و تكميل ساختمان اداری
150طرح احداث و تكميل ميادين و ميوه

   250 ريالجم���������ع
 1/650 ريالجم���������ع ك����������ل
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پس از كسر مبلغ 50 ريال بابت بازنشستگی و 60 ريال بابت ماليات
76/1/27- پرداخت كسور قانونی در وجه سازمان های ذيربط از حساب بانك ها جاری پرداخت هزينة حقوق 110 ريال.

76/1/28- جهت كلية هزينه های انجام ش��ده بر اس��اس حواله های پرداختی از خزانه ش��هرداري درخواس��ت وجه شد و برابر 
اعالمنامة شماره دو و اعالمية بانكی، مبلغ درخواست شده به حساب جاری هزينه های واريز گرديد.

برنامة امور اداری:

785 ريالفعاليت خدمات اداری
1/290 ريالفعاليت خدمات مالی

825 ريالفعاليت خدمات كامپيوتری
2/900 ريالجم���������ع

برنامة رفت و روب و نظافت شهر:

430 ريالفعاليت رفت و روب
470 ريالفعاليت جمع آوری زباله

900 ريالجم���������ع
3/800 ريالجم���������ع ك����������ل

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل

2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 76/1/31.
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مسأله 36
عمليات زير مربوط به فعاليت های مالی منطقة پنج شهرداری تهران در فروردين ماه 1376 می باشد:

76/1/6- وصول اعالمنامة خزانه مبنی بر واگذاری تنخواه گردان حسابداری 4/350/000 ريال.
76/1/7- دريافت اعالمية بانكی در رابطه با دريافت مبلغ تنخواه گردان حس��ابداری و واريز آن به حس��اب 555 بانك ملی )جاری 

هزينه( 4/350/000 ريال.
76/1/8- پرداخ��ت ب��ه آقای نامدار، كارپرداز منطقه، بابت تنخواه گردان پرداخت از حس��اب ج��اری 555 بانك ملی جاری هزينه 

1/000/000 ريال.
76/1/9- وصول درآمد عوارض بر ساختمان ها و اراضی و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت شماره 200 بانك ملی.

2/824/000 ريالعوارض نوسازی
2/176/000 ريالحق مرغوبيت

5/000/000جم���������ع

76/1/10- ابالغ بودجة مصوب منطقة 5 شهرداری تهران در چهار برنامه به شرح زير:

14/400/000برنامة خدمات عمومی
13/200/000برنامة پاكيزگی شهر

8/800/000برنامة طراحی و شهرسازی
3/600/000برنامة فضای سبز

40/000/000جم���������ع

76/1/11- دريافت س��پردة ش��ركت در مناقصه از پنج نفر پيمانكار به طور مساوی جهت راه اندازی رستوران و نهارخوری كاركنان 
منطقه و واريز آن به حساب جاری 155 دريافت وجوه سپردة غيرقابل برداشت 2/500/000 ريال.

76/1/12- پرداخت به آقای حداد بابت پيش پرداخت مأموريت از حساب جاری 555 بانك ملی جاری هزينه ها 600/000 ريال.
76/1/14- برداشت از حساب جاری 555 جاری هزينه ها و واريز آن به حساب 420 بانك ملی به منظور پرداخت حقوق كاركنان 

2/500/000 ريال.  
76/1/14- وصول عوارض بر ارتباطات و حمل  و نقل و واريز آن به حساب غيرقابل برداشت 201 بانك ملی غيرقابل برداشت.

4/000/000عوارض اتومبيل
5/000/000عوارض بر ساير وسايط نقليه

1/000/000عوارض بليط مسافرت
10/000/000جم���������ع
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76/1/15- پرداخت به آقای حداد از جاری 555 بانك ملی بابت بقية هزينة س��فر و فوق العاده از برنامة خدمات عمومی مادة س��ه 
35/000 ريال. ارتباطات   

76/1/16- پرداخت به مؤسسة امين بابت پيش پرداخت تجهيزات اداری از حساب جاری 555 بانك ملی جاری هزينه ها  
450/000 ريال.    

76/1/17- دريافت اعالمية بانكی مبنی بر حواله موجودی حساب های غيرقابل برداشت شماره 200 و 201 به حساب تمركز درآمد 
خزانه.

5/000/000حساب غيرقابل برداشت 200
10/000/000حساب غيرقابل برداشت 201

15/000/000جم���������ع

76/1/18- وصول اعالمية بانكی مبنی بر حواله موجودی حساب غيرقابل برداشت 155 دريافت سپرده ها به حساب تمركز وجوه 
2/500/000 ريال. خزانه شهرداری    

76/1/19- واريز اسناد تنخواه گردان كارپردازی به شرح زير و صدور چك مجدد در وجه آقای نامدار كارپرداز از حساب جاری 
.555

شرح موادمواد
برنامة خدمات 

عمومی
برنامة پاكيزگی 

شهر
برنامة طراحی و 

عمرانی
جمع كل

37/00030/00030/00097/000ارتباطاتمادة 3:
43/00040/00030/000113/000خريد خدماتمادة 5:
25/00030/00030/00085/000سوخت و روشنايیمادة 6:
20/00020/00015/00055/000موادولوازم مصرف شدنیمادة 7:

125/000120/000105/000350/000جم���������ع

76/1/20- برای كلية هزينه های انجام ش��ده از خزانه درخواس��ت وجه ش��ده و به موجب اعالمنامة خزان��ه و اعالمية بانكی مبلغ 
985/000 ريال. درخواست شده به حساب بانك ملی جاری 555 واريز شده است.  

76/1/21- دريافت تنخواه گردان رد سپرده و واريز آن به حساب 165 بانك ملی )پرداخت سپرده( 1/000/000 ريال.
76/1/22- پرداخت مال االجاره در وجه مالكين با تنظيم سند و صدور چك از حساب جاری هزينه به شرح زير:

500/000 ريالبرنامة خدمات عمومی
600/000 ريالبرنامة خدمات و پاكيزگی شهر

800/000 ريالبرنامة طراحی و شهرسازی
100/000 ريالبرنامة فضای سبز

2/000/000 ريالجم���������ع
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76/1/24- اس��ترداد س��پرده های دو نفر اول از حساب جاری 165 پرداخت سپرده ها و تكميل تنخواه گردان رد سپرده 1/000/000 
ريال.

76/1/25- پرداخت حقوق و مزايای فروردين كاركنان از حساب جاری 420 بانك ملی ايران به شرح زير:

شرح موادمواد
برنامة خدمات 

عمومی
برنامة پاكيزگی 

شهر
برنامة طراحی و 

عمرانی
جمع كل

285/000265/000225/000775/000حقوقمادة 1:
330/000335/000285/000950/000مزايامادة 2:

615/000600/000510/0001/725/000جم���������ع

ماليات سه برنامه 55/500 ريال و بازنشستگی سهم كارمندان 8/5 درصد حق بيمه درمانی 45/500 ريال.
76/1/26- پرداخت اقالم كسرشده از حقوق كاركنان در وجه سازمان های ذيربط از حساب جاری 420 بانك ملی جاری حقوق 

247/625 ريال.
76/1/27- درياف��ت اعالمي��ة بانكی و اعالمنامه از خزانه مبن��ی بر حواله وجه و واريز وجوه درخواست ش��ده بابت هزينه های 

انجام شده به حساب جاری 555 جاری هزينة بانك ملی 3/725/000 ريال.

مطلوب است:
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل

2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی چهارستونی به تاريخ 76/1/31.
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مسأله 37
ش��هرداری منطقة دو شهرداری تهران كه از حساب های مس��تقل برای وجوه امانی استفاده می كند، جهت طرح بزرگ احداث 

كتابخانة سهند مبادرت به انتشار آگهی مناقصه نمود.
76/1/25- س��ه فقره س��پردة شركت در مناقصه پروژة خانه های سازمانی به حس��اب جاری 299 بانك ملی جاری دريافت سپردة 

غيرقابل برداشت واريز گرديد:

2/090/000 ريالشركت توسعة مسكن يكم
2/090/000 ريالمؤسسة ساختمانی اميد
2/090/00 ريالمجتمع تأسيساتی دما

6/270/000 ريالجم���������ع

76/1/26- چهار فقره سپرده در مناقصة پروژة آبرسانی به شرح زير به حساب جاری دريافت سپرده واريز گرديد.

2/162/500سازمان آب تهران
2/162/500شركت آبرسانی غرقاب
2/162/500مؤسسة بهداشت آفتاب

2/162/500آقای كريمی و شركا
8/650/000جم���������ع

76/2/2- بانك طی اعالميه ای اطالع داد كلية سپرده های دريافتی را به حساب 119 خزانة شهرداری تمركز وجوه سپرده نزد بانك 
ملی منتقل نموده است.

76/2/10- مبلغ 2/500/000 ريال به عنوان تنخواه گردان از خزانة ش��هرداری دريافت و به حس��اب 188 جاری پرداخت سپرده در 
بانك ملی شعبه خيابان امير واريز گرديد.

76/2/14- سپردة مجتمع تأسيساتی دما شركت آبرسانی غرقاب و آقای كريمی و شركا مسترد گرديد.
76/2/25- معادل سپرده های استردادشده مجدداً از خزانه وجه دريافت و تنخواه گردان مربوطه تكميل شد.

76/2/28- دو فقره سپردة شركت در مناقصة پروژة برق رسانی به شرح زير دريافت و به حساب مربوطه در بانك ملی واريز شد.

655/000 ريالشركت برق
655/000 ريالمؤسسة روشنايی

1/310/000 جم���������ع

76/2/31- بانك اعالم نمود سپرده های دريافتی را به حساب شمارة 119 خزانة شهرداری واريز نموده است.
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مطلوب است: 
1- ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل

2- تهية تراز آزمايشی در پايان ارديبهشت ماه.
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مسأله 38
مانده های زير پس از بستن حساب های بودجه ای و تسوية حساب های تنخواه گردان حسابداری و پرداخت از دفتر كل سازمان 

مركزی شهرداری فسا به تاريخ 75/12/29 استخراج شده است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب رديف
78/000حساب بانك ها1
60/000حساب اسناد دريافتنی2
48/000حساب های دريافتنی3
17/000حساب وام كاركنان4
56/000حساب اثاثية اداری5
30/000حساب ماشين آالت فنی6
48/000حساب وسايط نقليه7
45/000حساب زمين و ساختمان8
75/000حساب هزينة برنامة خدمات اداری9

32/000حساب هزينة رفت و روب10
70/000حساب هزينة برنامة اسفالت11
98/000حساب درآمد توأم با ماليات12
52/000حساب درآمد كمك وزارت كشور13
60/000حساب درآمد عوارض بر ساختمان و اراضی14
23/000حساب بستانكاران و كسور قانونی15
24/000حساب سپردة اشخاص16
72/000حساب سپردة مناطق17
44/000حساب اسناد پرداختنی18
98/000حساب وام پرداختنی بلندمدت19
179/000مازاد تخصيص يافته20
168/000حساب مازاد تخصيص نيافته21
103/000حساب جاری منطقة يك22
26/000حساب پيش پرداخت ها23

753/000753/000جم���������ع
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- مانده های زير پس از بستن حساب های بودجه ای و تسويه حساب های تنخواه گردان حسابداری و پرداخت از دفتر كل منطقة 
يك شهرداری فسا به تاريخ 75/12/29 استخراج شده است:

بستانكاربدهكارعنوان حساب رديف
15/000حساب بانك ها1
45/000حساب اسناد دريافتنی2
30/000حساب های دريافتنی3
18/000حساب پيش پرداخت ها4
16/000حساب وام كاركنان5
72/000حساب خزانة تمركز وجوه سپرده6
92/000حساب اثاثية اداری7
88/000حساب ماشين آالت فنی8
65/000حساب وسايط نقليه9
42/000حساب زمين و ساختمان10
25/000حساب هزينة برنامة خدمات اداری11
28/000حساب هزينة برنامة رفت  و روب12
30/000حساب هزينة برنامة بهبود محيط شهری13
82/000حساب درآمد توأم با ماليات14
48/000حساب درآمد كمك وزارت كشور15
40/000حساب درآمد عوارض بر ساختمان ها و اراضی16
17/000حساب بستانكاران و كسور قانونی17
72/000حساب سپردة اشخاص18
29/000حساب اسناد پرداختنی19
94/000حساب وام بلندمدت پرداختنی20
287/000حساب مازاد تخصيص يافته21
103/000حساب جاری مركز22

669/000669/000جم���������ع

با فرض اينكه شهرداری فسا فقط يك منطقه داشته باشد،
مطلوب است:

1- ثبت حساب های منطقه در دفتر روزنامة سازمان مركزی شهرداری و نقل آن به حساب های دفتر كل
2- تهيه و تنظيم تراز آزمايشی شهرداری فسا پس از تلفيق حساب های منطقه به تاريخ 75/12/29
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3- بستن حساب های موقت و دائمی و نقل مازاد درآمد بر هزينه يا هزينه بر درآمد به حساب های مربوطه
4- تهيه و تنظيم صورتحساب های تلفيقی شامل صورت درآمد و هزينه و صورت مازاد

5- تنظيم صورت ترازنامه به تاريخ 76/12/29.
مسأله 39

شهرداری طالقان دارای يك منطقه و تراز اختتامية سازمان مركزی و منطقة مذكور در تاريخ 75/12/29 به شرح زير است:
تراز اختتامية سازمان مركزی

بستانكاربدهكارعنوان حساب رديف
50/000حساب بانك ها1
23/000حساب اسناد دريافتنی2
14/000حساب های دريافتنی3
18/000حساب پيش پرداخت های سال جاری4
2/000حساب پيش پرداخت سنواتی5
25/000حساب سهام شركت واحد6
30/000حساب وسايط نقليه7
9/000حساب زمين و ساختمان8
8/000حساب اثاثية اداری9

16/000حساب های پرداختنی10
26/000حساب اسناد پرداختنی11
14/000حساب سپردة اشخاص12
35/000حساب سپردة مناطق13
32/000حساب وام پرداختنی بلندمدت14
72/000حساب مازاد تخصيص يافته15
28/000حساب مازاد تخصيص نيافته16
44/000حساب جاری منطقه17

223/000223/000جم���������ع
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تراز اختتامية منطقة يك

بستانكاربدهكارعنوان حساب رديف
2/000حساب بانك ها1
24/000حساب اسناد دريافتنی2
30/000حساب های دريافتنی3
18/000حساب پيش پرداخت های سال جاری4
22/000حساب پيش پرداخت های سنواتی5
80/000حساب سهام شركت سيمان ممتاز6
45/000حساب اثاثيه اداری7
24/000حساب ماشين آالت8
27/000حساب وسايط نقليه9

32/000حساب های پرداختنی10
40/000حساب اسناد پرداختنی11
35/000حساب سپردة اشخاص12
35/000حساب خزانه – تمركز وجوه سپرده13
44/000حساب جاری مركز14
24/000حساب وام پرداختنی بلندمدت15
176/000حساب مازاد تخصيص يافته16
46/000حساب وام كوتاه مدت كاركنان17
2/000حساب مكسورات قانونی18

353/000353/000جم���������ع

مطلوب است:
1- نشان دادن ماندة حساب های تراز اختتامية سازمان مركزی شهرداری طالقان به شكل T در تاريخ 75/12/29

2- ثبت تراز اختتامية منطقة يك شهرداری طالقان در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب های دفتر كل سازمان مركزی به تاريخ 
75/12/29 به منظور تلفيق حساب های دفتر كل

3- بستن حساب های دائمی و نقل آن به حساب های سال بعد
4- تهيه و تنظيم صورتحس��اب های تلفيقی س��ازمان و منطقه به شكل س��تونی به تاريخ 75/12/29، به فرض اينكه تعهدات 

ايجادشدة شهرداری در سال جاری 42/000 ريال و تعهدات انجام شده 38/000 ريال باشد.
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مسأله 40
تراز آزمايشی زير از دفاتر شهرداری مرند و مناطق دوگانة شهرداری بعد از بستن حساب های بودجه و تسوية تنخواه و قبل از 

بستن حساب های موقت به تاريخ 75/12/29 استخراج شده است:

شهرداری مرند – سازمان مركزی
تراز آزمايشی

در تاريخ 75/12/29

بستانكاربدهكارعنوان حساب رديف
60/000حساب بانك ها1
48/000حساب اسناد دريافتنی2
26/000حساب های دريافتنی3
52/000حساب پيش پرداخت های سال جاری4
12/000حساب پيش پرداخت های سنواتی5
17/000حساب وسايط نقليه6
42/000حساب زمين و ساختمان7
14/000حساب اثاثية اداری8
28/000حساب های پرداختنی9

42/000حساب  اسناد پرداختنی10
30/000حساب سپردة اشخاص11
48/000حساب سپردة مناطق12
28/000حساب اوراق قرضه 17 درصد13
48/000حساب هزينة برنامة امور اداری14
73/000حساب مازاد تخصيص يافته15
180/000حساب مازاد تخصيص نيافته16
47/000حساب جاری منطقة يك17
63/000حساب جاری منطقة دو18

429/000429/000جم���������ع
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شهرداری مرند – منطقة يك
تراز آزمايشی

در تاريخ 1375/12/29

بستانكاربدهكارعنوان حساب رديف
10/000حساب بانك ها1
24/000حساب اسناد دريافتنی2
33/000حساب های دريافتنی3
56/000حساب پيش پرداخت سنواتی4
7/000حساب اثاثية اداری5
30/000حساب زمين و ساختمان6
12/000حساب وسايط نقليه7
18/000حساب های پرداختنی8
21/000حساب اسناد پرداختنی9

20/000حساب سپردة اشخاص10
20/000حساب خزانه – تمركز وجوه سپرده11
87/000حساب هزينة برنامة امور اداری12
26/000حساب هزينة برنامة رفت و روب13
96/000حساب درآمد توأم با ماليات14
44/000حساب درآمد عوارض بر ساختمان ها و اراضی15
49/000حساب مازاد تخصيص  يافته16
47/000حساب جاری مركز17
10/000حساب مكسورات قانونی18

305/000305/000جم���������ع

709اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري



شهرداری مرند – منطقة دو
تراز آزمايشی

در تاريخ 1375/12/29

بستانكاربدهكارعنوان حساب رديف
20/000حساب بانك ها1
29/000حساب اسناد دريافتنی2
85/000حساب های دريافتنی3
42/000حساب پيش پرداخت های سال جاری4
18/000حساب اثاثية اداری5
32/000حساب زمين و ساختمان6
41/000حساب وسايط نقليه7
29/000حساب های پرداختنی8
24/000حساب اسناد پرداختنی9
28/000حساب سپردة اشخاص10
28/000حساب خزانه – تمركز وجوه سپرده11
76/000حساب هزينة برنامة امور اداری12
37/000حساب هزينة برنامة رفت و روب13
27/000حساب هزينة برنامة بهبود محيط شهری14
96/000حساب درآمد توأم با ماليات15
84/000حساب درآمد عوارض بر ساختمان و اراضی16
91/000حساب مازاد تخصيص يافته17
63/000حساب جاری مركز18
20/000حساب مكسورات قانونی19

435/000435/000جم���������ع

به فرض اينكه تعهدات ايجادشدة سال جاری 45/000 ريال و تعهدات انجام شده 35/000 ريال باشد،
مطلوب است:

T 1- ثبت مانده های تراز آزمايشی سازمان مركزی شهرداری مرند در دفتر كل به شكل
2- ثبت تراز آزمايش��ی مناطق دوگانه در دفتر روزنامة س��ازمان مركزی و نقل آن به حس��اب های دفتر كل به منظور تركيب 

حساب ها
3- بس��تن حس��اب های موق��ت و نقل آن به حس��اب خالصة درآم��د و هزينه و حس��اب های جاری مرك��ز و مناطق و مازاد 
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تخصيص نيافته حسب مورد
4- بستن حساب های دائمی و نقل آن به حساب های سال بعد

5- تهيه و تنظيم صورتحساب های تركيبی شامل: صورت درآمد و هزينه، صورت مازاد و صورت ترازنامه به تاريخ 75/12/29 
همراه با يادداشت های پيوست صورتحساب های مذكور.
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پيـــوســت شماره 7

معرفی كتاب و منابع برای مطالعة بيشتر
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معرفی كتب و نشريات قانونی و مقررات برای مطالعة بيشتر
الف( كتب و نشريات

1- اصول و كاربرد حس��ابداری در س��ازمان های دولتی و غيرانتفاعی، تأليف داوود اقوامی و جعفر باباجانی، انتش��ارات سازمان 
مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه ها

2- اصول حس��ابداری در مؤسس��ات غيرانتفاعی )ناس��ودجو(، تأليف دكتر طاهرة خدادوست، انتش��ارات مركز آموزش مديريت 
دولتی

3- اصول حسابداری دولتی، تأليف دكتر عزيز نبوی، انتشارات فروردين
4- حسابداری دولتی و امور مالی شهرداری، تأليف دكتر وثوق، انتشارات دانشگاه تهران

5- حسابداری دولتی در ايران، تأليف عبدالمحمد سميعی، انتشارات مركز آموزش و مديريت دولتی
6- حسابداری بازرگانی جلد سوم، تأليف حسن سجادی نژاد، انتشارات دانشكده حسابداری شركت ملی نفت

7- مديريت شهرداری، جلد اول، دوم و سوم، تأليف دكتر علی نيامی، انتشارات دانشگاه تهران
8- »بودجه«، علی محمد اقتداری، تهرانی و مهرداد اتحاد، انتشارات دانشگاه علوم اداری و مديريت

9- حسابداری شهرداری و مديريت امور مالی شهرداری ها در ايران، انتشارات مركز آموزشی مديريت دولتی
10- بودجه، تأليف پورهنگ بهرامی، شهرداری و مديريت بودجه ريزی در شهرداری های ايران، انتشارات سازمان شهرداری ها 

و دهيارهای كشور، مؤسسة فرهنگی، اطالع رسانی و مطبوعاتی، تأليف پورهنگ بهرامی
11- كتب و نش��ريات س��ازمان حسابرسی، مركز آموزش مديريت دولتی، مؤسسة فرهنگی، اطالع رسانی و مطبوعاتی، سازمان 

شهرداری های كشور.
12- حسابرسی، تأليف اسماعيل عرفانی، انتشارات دانشكدة حسابداری شركت ملی نفت ايران
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ب( قانون و مقررات و دستورالعمل ها
1- قانون اساسی جمهوری اسالمی

2- قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب 1366/6/1
3- قانون بودجة سال های 84-1366 كل كشور و تبصره های بودجة شهرداری تهران در سال های مختلف

4- قانون شهرداری ها، مصوب تيرماه 1334
5- قانون كار و بيمه های اجتماعی و قانون مدنی

6- قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب 1347/9/7
7- آيين نامة مالی شهرداری، مصوب 1346 و آيين نامه های شهرداری تهران

8- قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب
9- مجموعه قوانين ماليات های مستقيم مصوب و آيين نامة اجرايی مورخ 65/12/25 

10- قانون تفريغ بودجة سال های پس از انقالب
11- تصويب نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت كشور در زمينه های مختلف حسابداری، بودجه، اموال، حسابرسی 

در سال های منتهی به 1350 و 1370 و 1380
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