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  1اصول و مبانی مدیریت مالی ـ 1

تئوری های مدیریت و سیاستگذاری شهری در سی سال گذشته دستخوش تغییـر و تحـوالت گـسترده ای                   
 مدل برنامه ریزی و مدیریت شهری کـه توسـط بـسیاری از کـشورهای در حـال                   1970تا اواخر دهه    . شده اند   

در رد استفاده قرار می گرفت عمدتاً مبتنی بر رویکرد عرضه بود دولت مرکزی بیشترین وظیفه را    توسعه نیز مو  
 دولـت محلـی وجـود داشـت کـه      ،در این مدل پس از دولت مرکـزی       . مدیریت نواحی شهری برعهده داشت      

گان مـستقیم   نیز ارایـه کننـد  ها  شهرداری. منصوبین از طرف دولت مرکزی و یا نمایندگان منتخب مردم بودند            
ها بوده اند و در الیه ای که بطور محسوس از دولتهای محلی جدا قرار داشتند                 خدمات اجتماعی و زیر ساخت    

ارایـه  .  و دولت مرکزی مرتبط می کند ها شهرداریاین دیدگاه که دیدگاه سنتی است، مدیریت شهری را با       . 
ی هـا    مالیاتق شهروندان است و باید در مقابل        خدمات و تعمیر و نگهداری زیرساختها ، خدماتی هستند که ح          

در حالی که دیدگاه جدید در مدیریت شهری ، مدیریت و اداره وسیعتری را مطرح               . دریافت شده ارایه شوند     
کید أدر این دیدگاه ت   . می کند که نهادهای محلی و غیر دولتی نقش تعیین کننده و فعالی در آن ایفا می کنند                   

تمرکززدایـی در مـدیریت     از   سازی محلی برای مدیریت شهری است که عمدتاً ناشـی            زیادی بر روی ظرفیت   
دولتهای محلی کـه بطـور رسـمی بـسیار غیـر متمرکـز هـستند ،                 . شهری و گرایش به سمت عدم تمرکز است         

ر د.  و همچنین ارائه محدود خدمات را بطور مستقیم بر عهده دارند             همسئولیت توسعه و تهیه برنامه های مربوط      
ی محلی ، به معرفـی منـابع درآمـدی شـهرداری            ها  حکومتاین بخش ضمن شرح مختصری از منابع درآمدی         

  های کشور و بررسی و تحلیل اقالم درآمدی آنها خواهیم پرداخت
مدیریت مالی یکپارچه، قبل از هر چیز یک سیستم است که اگر اجـزای آن از یکـدیگر جـدا باشـند،          

این موضوع استنباط های مشخـصی   .درواقع این اجزاء به هم وابسته اند     . کندنمی تواند به طول موثر عمل       
  : را در مورد طرح، توسعه و کاربرد سیستم مدیریت مالی یکپارچه ایجاد می کند که عبارتند از

 بدن انسان در صورت درسـت       مثالً.  می بایست دارای اجزای حیاتی پایه ای باشد         طرح ضرورتاً  -الف
قادر است بـا مـشکالت جزئـی بـه حیـات       دست دادن برخی از سیستم های فرعی خود،      عمل نکردن یا از   

                                                 
  .١٣٧٥ ،  ، انتشارات شفق تاليف علي فالحت–ريت مالي تلخيص از آتاب مدي  -١
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ولی اگر ارگان های حیاتی دچار مشکل شوند و یا از دست بروند، اثر آنها روی سالمتی                 . خود ادامه دهد  
) سیستم مـدیریت مـالی یکپارچـه       (IFMSبه همین دلیل است که در طراحی        . بدن بسیار زیاد خواهد بود    

ل حسابداری، بودجه بندی، مدیریت نقدینگی، مـدیریت بـدهی هـا،            میست حداقل اجزای اصلی شا    می با 
مدیریت داخلی، کنترل و حسابرسی لحاظ شود و در عین حـال چـارچوب قـانونی مناسـب نیـز بـرای آن                       

  .وجود داشته باشد
بـرای  . نمی آینـد به یکباره به وجود  آنها.  بزرگ تر می شوند سیستم ها رشد می کنند و تدریجاً    –ب  

  .رشد پایدار ،  پایه و اساس سیستم می بایست محکم و قوی باشد
تواند با وجـود   رشد سیستم می بایست از ابتدا به شکلی یکپارچه صورت گیرد، چرا که یک جزء نمی               

  .شکست جزء دیگر موفق شود
زای سیـستم نیـز بـا     به همان اندازه که یک جزء به تنهایی در سیستم اهمیت دارد ارتبـاط میـان اجـ               -ج

می شود باید برای چگـونگی کـارکرد        دقت  که برای یک جزء برنامه ریزی       قدر  اهمیت است؛ و به همان      
زمان سیستم دارای اجـزای حاشـیه ای گونـاگونی    مهمچنین به طور ه. هماهنگ اجزا نیز برنامه ریزی شود 

  .مه ریزی اهمیت ویژه ای دارنداست که به عنوان بخشی از سیستم در نظر گرفته نمی شود اما در برنا
 بخش های دارای مسئولیت و عملکرد باالتر، مسئولیت های با ابعاد کوچک تر را به بخـش هـای       –د  

کنترل های اولیه سیـستم از طریـق قـوانین اصـلی و نظـارت و مـشخص       . سطوح پایین تر تفویض می کنند    
ی می شود که با سیر جریـان فعالیـت          کنترل ها به صورتی طراح    . کردن انحرافات عمده صورت می گیرد     

  .سدی مانع پیشرفت امور شودهمانند ها همراه باشد و نه اینکه 
 از نظر اطالعاتی تغذیه شود و به طور مداوم روزآمد و بهنگـام گـردد تـا                   سیستم می بایست دائماً    -هـ  

هـستند؛ در حـالی     سیستم های ایستا سیستم های بی تحرکی        (هرگز به صورت ایستا و بی تحرک در نیاید          
بـه طـور مثـال ،       ) . که سیستم های زنده و پایدار دارای اجزائی هستند که همگی پویا و روزآمد می باشند               

 گروه دیگری را آموزش دهند و بـه         برای داشتن تعداد مناسبی از کارکنان آموزش دیده که بتوانند سریعاً          
ملی کار در هر واحد را داشـته باشـند، مناسـب            روند کارپویایی ببخشند، استفاده از کارکنانی که تجربه ع        

 .تر است
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  1 مبانی مدیریت مالی -2

فعالیـت هـایی مبنـی بـر تنظـیم و           « مدیریت مالی بر اساس تعاریف ارائه شـده عبـارت اسـت از               1-1
پـیش  « بودجـه نیـز عبارتـست از        . » حصول بودجه برای یک موسسه و ارزیابی بهترین طرق کـاربری آن           

اعبتار و برآورد هزینه برنامه ها و عملیات معین کـه در دوره محـدودی از                 تأمین   یر منابع بینی درآمد و سا   
  .»زمان انجام می شوند 

ی شهرداری به قرار زیر بیـان شـده         ها  سازمان اهداف اصلی مدیریت مالی در همه        –اهداف   1-2
 : است

  .ی اصلی شهرداری در مقابل شهر ها مسئولیت تضمین کافی برای انجام –الف 
  .مالی شهرداری از طریق تخصیص متعادل مالیات ها و عوارض تأمین  مراقبت از–ب 
  .ها   تضمین استفاده از منابع شهرداری بر طبق اولویت–پ 
  . مراقبت از استفاده قانونی و مشروع از منابع –ث 
  .برای اداره امور شهرداری متخصص کارکنان  تأمین –ج 

  
  وظایف 

هـای عمرانـی ، خـدمات     اعتبار مورد نیاز برای فعالیت  تأمین   یقه دارد ضمن  فه  وظیمدیریت مالی شهرداری    
شهری و سرمایه گذاری ، با رعایت شرایط و مقررات مالی ، مراقـب حـسن گـردش کـار مـالی و حـسابداری              

  :توان به شرح زیر برشمرد لذا اهم وظایف مدیریت مالی شهرداری را می. واحدهای شهرداری باشد 
  )تنظیم بودجه (  عملیات مالی تهیه برنامه -
 هماهنگ ساختن عملیات مالی جاری  -

نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و اختصاص ندادن منابع بـه هزینـه هـای غیـر                  -
 .ضروری و نامعقول 

                                                 
  ١٣٨٢ ، تاليف علي وثوق ، اداره آل بودجه شهرداري تهران-تلخيص از آتاب حسابداري دولتي امور مالي شهرداري  -١
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 .الزم های آموزشصدور دستورات و  -

 .ایجاد منابع سرمایه ای برای تسهیل سرمایه گذاری  -

  
  .یید آنها أهای مالی ، ترازنامه ، تفریغ بودجه ساالنه و بررسی و ت    تهیه گزارش -     
  .ها و اسناد هزینه   در ممیزی و رسیدگی به لیستها حساب    نظارت بر نگهداری -     
    بررسی عملکرد مالی موسسات و واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت از حسن گردش امور مالی و                     -     

  .حسابداری آنها 
  .    وصول درآمد و تالش در تحصیل و نگهداری حساب درآمد -    

  .ابع جدید عوارض و افزایش درآمد     مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد من-    
  .    ارائه روشهای تازه و بهبود روش وصول عوارض برای تضمین برآورد هدفهای مالی -    
  .ق شهرداری و وصول بدهی مودیان     اتخاذ تدابیر الزم برای استیفای حقو-    

منابع مالی بایـد سـه اصـل انـصاف ، کـارایی اقتـصادی و                 تأمین   همچنین مدیریت مالی شهرداری در زمینه     
  .اداره آسانتر را رعایت کند 

داری های کشور در جهت افزایش هر چه بیشتر مشارکت مـردم بـرای رسـیدن بـه خـود                   رمتحول شدن شه  
رض بابت خـدمات ارائـه شـده ، اعمـال مـدیریت صـحیح و تـصمیمات بـه موقـع                      کفائی از طریق دریافت عوا    

اجرای سیاست دولت مبنی بر خود کفائی شهرداری ها جز با تجزیـه و تحلیـل                . شهرداران را ایجاب می نماید      
تحلیـل  . صورتحساب های مالی که بر مبنای بودجه برنامه ای تهیه و تنظیم شده باشد امکان پذیر نخواهد بـود                    

 به مسئولین شهرداری این امکـان را خواهـد داد تـا نـسبت بـه حـذف درآمـدهای                     ها  حساب تفسیر این صورت   و
پرهزینه که اثرات سوء در اقتصاد منطقه دارند اقدام و به درآمدهای سهل الوصول با اثرات مثبـت اقتـصادی و                     

  .اجتماعی توجه بیشتری مبذول دارند 
ملی در ارتباط با شهرداری ها ، حرکت بـه سـمت خـود کفـائی                 سیاست   1363بر اساس قانون بودجه سال      

شـده و بـه    تـأمین  می باشد به نحوی که حتی االمکان هزینه اداره امور شـهر بـه وسـیله شـهروندان پرداخـت و                  
دولت این فرصت داده شود تا درآمدهای عمومی را ترجیحاً در جهت توسعه و پیـشبرد برنامـه هـای زیربنـائی        

 اعتقاد نیز وجـود دارد کـه چنانچـه منـابع گونـاگون درآمـدهای شـهرداری هـا و راههـای                       این. مصرف نماید   
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برخورد اصولی و قانونی با نحوه وصول آنها مورد شناسایی واقدام قرار گیرد ، شهرداری ها خواهنـد توانـست                  
متـری بـه    نیاز ک المقدور خود کفا بوده و حداقل در جهت انجام امور جاری خود              با اتکاء به منابع مذکور حتی     

  .های مالی داشته باشند کمک
  

  1ها شهرداری منابع مالی و روشهای کسب درآمد -3

  :به شرح زیر استی کشور ها شهرداریدر آمدها و منابع مالی 
   وزارت کشور یها پرداختسهمیه شهرداری از  .1
  عوارض جایگزین دروازه ای  .2
  . شود  می توزیعها شهرداری آوری و بین  عوارض متفرقه که بوسیله وزارت کشور جمع .3
  عوارض توأم با مالیات وصولی در محل  .4
  سهم شهرداری از مالیات بر درآمد  .5
  عوارض قند و شکر انحصاری .6
  عوارض اسناد رسمی  .7
  عوارض گمرکی و حق هوائی  .8
  سایر عوارض توأم با مالیات  .9

  عوارض بر ساختمانها و اراضی  .10
  عوارض نوسازی  .11
  انها و اراضی عوارض بقایای سطح شهر و ساختم .12
  حق مرغوبیت  .13
  سایر عوارض وصولی از ساختمانها و اراضی  .14
  عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  .15
  عوارض اتومبیل  .16
  عوارض بر سایر وسائط نقلیه  .17
  عوارض بلیط مسافرت  .18
  عوارض گذرنامه  .19

                                                 
 .تلخيص آتاب طرح جامع پيشنهادي تامين منابع درآمدي شهرداري، شهرداري تهران   -١
 .٥٠، ويژه نامه ماليه ، شماره تلخيص از مجله شهرداريها  -

   تاليف علي محمد اقتداري،شهرداري تهران-تلخيص از آتاب بودجه شهرداري -          
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  عوارض تلفن  .20
  سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  .21
  یحات عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفر .22
  عوارض سینما و نمایش  .23
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هزینه خـدمات    تأمین    در سراسر جهان ، ایجاد منابع کافی درآمد و         ها  شهرداری یکی از مسایل مهم      امروزه

 و برنامـه هـایی بـرای    هـا  طـرح ی اساسی شهردار ، تـالش در جهـت تهیـه    ها مسئولیتشهری است لذا از جمله    
اداری نـامتمرکز   در نظام درآمدی نامتمرکز که جزئـی از یـک نظـام             . افزایش منابع درآمدی شهرداری است      

درآمـدهای مالیـاتی مخـصوص      : است می توان انواع گوناگون درآمدهای مالیـاتی را تـشخیص داد از جملـه                
حکومت مرکزی ، درآمد های مالیاتی مخصوص حکومت ایالتی یا اسـتانی ، درآمـدهای مالیـاتی مخـصوص                   

در این نظامهـا بـه شـیوه هـای          .  یا بیشتر    یحکومت محلی و درآمدهای مالیاتی مشترک میان دو سطح حکومت         
هـای گونـاگون أخـذ        که در ادامه به این شیوه     . شود  خذ و در سطح مورد نظر مصرف می       أ ها    مالیات یگوناگون

  .شود مالیات پرداخته می
اینکه چه نوع مالیاتی به کـدام سـطح         . هر سطح از حکومت جداگانه مالیات می گیرد         این شیوه   : شیوه اول 

 در مکزیک و تانزانیا مالیات بـر دارایـی ، و در کلمبیـا و    مثالً. ای مختلف فرق می کند  تعلق بگیرد در کشوره   
گواتماال و آفریقای فرانسه زبان ، عوارض پرداختی بـرای کـسب محورهـای تجـاری کوچـک بـه حکومـت                       

مطـابق  . محلی تعلق می گیرد ، اما عوارض گمرکی مربوط به صادرات و واردات سهم دولت مرکـزی اسـت                    
ون اساسی برزیل ، درآمد مالیاتی ناشی از واردات ، صادرات ، درآمد ، تولید صنعتی ، عملیـات اعتبـاری ،                      قان
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، بیمه، انتقال اوراق قرضه، همچنین مالیات اراضی روستایی و مستغالت بزرگ سهم حکومـت               یمعادالت ارز 
و عـوارض   ) اسـتانی (تی  مرکزی و درآمدهای مالیـات بـر ارث ، اتومبیـل و خـدمات متعلـق بـه حکومـت ایـال                     

مــستغالت و امــالک شــهری ، انتقــال خانــه و زمــین ، مالیــات بــر ســوخت و برخــی از خــدمات دیگــر ســهم   
این روش مالیات گیری را تسهیم به نسبت درآمـد مالیـاتی مـی گوینـد کـه بـا روش خزانـه                       . ست  ها  شهرداری

  .داری مکمل انجام می شود 
ی یا محلی از مالیات سطح ملی مالیات می گیرنـد ، یـا بـه زبـان                  ی ایالت ها  حکومتدر این روش     :شیوه دوم 

 ی وضع شده توسط دولت مرکزی می افزایند و به خود اختصاص می دهند مـثالً               ها    مالیاتدیگر ، عوارضی بر     
ی حکومت مرکزی عوارض می بندد یا در ونزوئال اسـتانداران حـق دارنـد               ها    مالیاتدر برزیل دولت ایالتی بر      

در . عینی بر مالیات وضـع شـده توسـط حکومـت مرکـزی بیفزاینـد و در منطقـه خـود خـرج کننـد               تا درصد م  
 و یا عوارض مناطق خود مختار شده است         ها  شهرداریکشورهای غیرفدرال هم پیش بینی هایی برای عوارض         

ی مـی    می نامند و آنرا با روش خزانـه درای مـضاعف گـرد آور              "مالیات مشترک "این نوع مالیات گیری را      . 
  .کنند 

در درآمدهای مالیاتی ملی است ، یعنی دریافـت         شهرداری  سهیم شدن   شالوده اصلی این روش      :شیوه سوم 
 در برزیـل پنجـاه درصـد    مـثالً . خـذ مالیـات   أسـهمی از درآمـدهای مالیـاتی دولـت مرکـزی بـر مبنـای محـل         

رسـتان ، پنجـاه درصـد       ی حکومت ملی از بابـت مالیـات اراضـی روسـتایی داخـل مرزهـای هـر شه                  ها  دریافت
 25ی حکومت ملی از بابت مالیات بر وسایل نقلیه موتوری که در آن شهرستان شـماره شـده انـد و                      ها  دریافت
 بـه  هـا  شهرسـتان  و هـا  اسـتان  حمل و نقل و مخابرات بـین       ،ها ی دولت از مالیات انتقال دارایی     ها  دریافتدرصد  

. ری متمرکز است اما بخشی از آن به خزانه معین بر مـی گـردد              در اینجا خزانه دا   .  تعلق می گیرد     ها  فرمانداری
  :ی محلی در جهان از شش منبع عمده درآمدی به شرح زیر بهره می برند ها حکومت
  : انتقال از حکومت مرکزی یا دولت مرکزی –الف 

ک ،  انتقال از حکومت مرکزی یا ایالتی منبع اولیه درآمد حکومت محلی است و می تواند به صورت کمـ                  
ی محلـی  هـا  حکومت میزان درآمد  معموالً. ی قانونی باشد    ها  پرداختمالیات مستقیم ، انتقال جبرانی و یا سایر         

چـه یارانـه و چـه انتقـال         (  و سایر منابع محلی کم و گاه ناچیز است و انتقال از حکومـت مرکـزی                  ها    مالیاتاز  
یند تمرکز زدایی   آاساس فر .حلی را می سازد     بخش عمده درآمد واحدهای حکومتی م     ) دریافتی های مالیاتی    
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مالی اینست که به مرور زمان ، اعتبارات مورد نیاز حکومت هر چه بیشتر از مالیـات وضـع شـده و گـردآوری                        
  . گردد و نقش کمک حکومت مرکزی کاهش یابد  تأمین شده توسط خود این نهاد

  
  ی محلی ها  مالیات –ب 
ی منطقه ای و محلی بتوانند تا حد امکـان بـر درآمـدهای              ها  حکومت ی تمرکز زدایی بر این است که      ساسا

با توجه به اهمیت این موضوع در مباحـث         . ی محلی بهترین راه است      ها    مالیاتخود متکی باشند بنابراین وضع      
  . شود به صورت تفصیلی به شرح آن بپردازیم بعدی سعی می

کمتر متکی به این ) چه مرکزی چه محلی ( شورها  در بیشتر کها حکومتتاکنون : های مردم ـ پرداختج  
ی اسـتفاده کننـدگان از خـدمات فقـط درصـد کـوچکی از               هـا   پرداخـت هنـوز هـم     .  بوده انـد     ها  پرداختنوع  

(  بیـشتر شـده اسـت        هـا   شرکتالبته این رقم در مورد      . می کنند    تأمین   یا محلی را  ) استانی  ( درآمدهای ایالتی   
  ) .ی مردم بیشتر متکی اند تا یارانه ها ها پرداختا تفویض اختیار شده طبیعتاً بر ه یی که به آنها شرکتیعنی 

ی مـردم بـرای     هـا   پرداخـت . متکی باشـند  به یارانه   برای ارائه خدمات    که   هنوز هم بیشتر مایلند      ها  حکومت
ستقیم تـرین  استفاده از خدمات گوناگون در سطح شهرها ، جاده ها و کل ایالت یا استان یکـی از بهتـرین و مـ             

این شـیوه بـرای دولـت محلـی و واحـدهای            . واحدهای حکومتی محلی است      شیوه های کسب درآمد توسط    
امـروزه ارائـه رهنمودهـا و شـیوه نامـه هـای مناسـب بـرای              . وابسته درآمد اضافی و اتکـاء بـه خـود مـی آورد              

مه اصـالحات اقتـصادی کـالن       ی استفاده کنندگان نقش مهمی در هر نوع برنا        ها  پرداختدرآمدزایی از طریق    
  .یا بخشی دارد 

   وام ها –د 
مـی  ) مـثالً کـشورهای بـازار مـشترک اروپـا         ( واحدهای حکومتی  پایین تر از ملی در کشورهای صـنعتی            

توانند به میل خود از موسسات داخلی و خارجی وام بگیرند و به اعتبارات عمران شهری دسترسی دارنـد و بـه                      
 در کـشورهای در حـال توسـعه نـدرتاً     معمـوالً اما . پردازند   قرضه و سهام و غیره می     کار خرید و فروش اوراق    

در بیـشتر کـشورهای در حـال توسـعه          . برای واحدهای محلی حکومتی چنین اختیاراتی پیش بینی شده اسـت            
ی بیـشتر عمـل   ی دولتـی آزادی     هـا   شرکتالبته  . حکومت مرکزی منبع ، شرایط و میزان وام را تعیین می کند             

 بخشی از برنامه های تثبیـت       ،دارند ، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محدود کردن اعتبارات و وام              
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ی محلی ها حکومت هم اوضاع بهتر شده است و کم کم دست ادر این کشوره امروزه  البته  . مالی دولت است    
  .ز می شود برای انواع فعالیتهای مالی بیشتر با ) ها فرمانداریشهرداری ها و ( 

  
   مشارکت پولی ـ هـ

ی محلی در پاره ای از کشورهای در حال توسعه و فقیـر کـه هنـوز منـابع نقـدی کمیـاب                       ها  حکومتبرای  
است و خود کفایی و مبادالت غیر پولی برقرار است و بخش سنتی و غیررسمی اهمیـت قابـل تـوجهی دارد ،                       

ایـن مـسئله در     . ی کنـد مـی توانـد اثـر بخـش باشـد              این منبع مالی که عمدتاً به صـورت کـار مجـانی بـروز مـ               
هـایی    سابقه دارد و در مناطق روستایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحـت عنـوان     ییکشورهای آفریقا 

مهمترین اشکال این است که همواره این امکان        . عمل می کند اما خالی از اشکال هم نیست          » خودیاری« مثل  
بـه کـار اجبـاری ، فـروش         تبـدیل    شـود و کمـک داوطلبانـه         "بیگـاری "بدیل به    ت "خودیاری"وجود دارد که    

اجباری زمین کشاورزی و خانه و چیزهای دیگر به قیمت ارزان به دولت محلی یا شرکت دولتی و مـشکالت                    
 ایثـار و میـل بـه خـدمت          ها  مشارکتاشکال دیگر اینکه برخی از محققین براین باورند که در این            . مشابه شود   

 به پروژه هایی مـی انجامـد کـه وقتـی اجـرا شـدند                ها  مشارکت حاکم است و دیگر اینکه بسیاری از این          کمتر
دیگر کسی نگران نگهداری و ترمیم آنها نیست و به همین جهت اقتصادی و پایـدار بـودن آنهـا محـل تردیـد                        

  .است 
   انتقال بین مناطق–و 

لی است که البته می توان آنرا با انتقـال از حکومـت             انتقال بین مناطق نیز یکی از منابع درآمد حکومت مح         
امــا نظــر بــه اهمیتــی کــه انتقــال میــان . مرکــزی در ایــن طبقــه آورد و نــام آنــرا انتقــال بــین حکــومتی گــذارد 

 این واحدهای حکومتی منـابع قابـل        معموالًی ایالتی و محلی دارد و کارکرد متفاوت آن و این که             ها  حکومت
انتقال منابع مالی   . در اختیار ندارند بهتر است جداگانه به این منبع درآمد پرداخته شود             مقایسه با حکومت ملی     

هـدف از   . ی محلی یا منطقه ای یکی از روشهای مهم ایجاد برابری و توازن میان مناطق است                 ها  حکومتمیان  
 خـدمات عمـومی در همـه     این راهکارها انتقال منابع از غنی ترین مناطق به فقیرترین آنها اسـت تـا حـداقلی از                 

 در شیلی امکان انتقـاالت وسـیعی را فـراهم مـی       ها  فرمانداریمثال ً صندوق مشترک میان      . مناطق موجود باشد    
 فقیر جریان یابـد ، یـا سـازمان همیـاری           ها  دهستان یا   ها  شهرستان غنی به    ها  دهستان یا   ها  شهرستانکند تا درآمد    
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ی عمـران منـاطق نیـز کـه         هـا   شـرکت .  فقیـر دارد     ها  شهرداریت از    در ایران نقش مهمی در حمای      ها  شهرداری
  .ی یک منطقه بوجود آورند ها استانسالهای اخیر ظهور کرده اند می توانند نظامی برای انتقال منابع بین 

  
  مالیات محلی 

شـده و عوایـد   رخ گذاری و جمـع آوری   مالیات محلی مالیاتی است که توسط حکومت محلی ارزیابی ، ن          
  .متعلق به حکومت محلی است آن 

ی محلی واگذار می کند     ها  حکومتاما عمالً چه اتفاقی می افتد و حکومت مرکزی چه منابع مالیاتی را به               
  .جای بحث دارد 

در عمل مهمترین مشخصه مسئولیت پذیری حکومت های محلی ، تعیین نرخ مالیـات بـا توجـه بـه درآمـد                    
بـا وجـود ایـن ، در اکثـر کـشورها            . مـی کننـد      تـأمین    اره امـور محلـی    مالیاتی است که ساکنان منطقه برای اد      

ی محلـی واگـذار کنـد ، بـه همـین            هـا   حکومـت حکومت مرکزی مایل نیست منابع درآمدی اصلی خود را به           
  .ی اصلی و پردرآمد ، ملی باقی می ماند ها  مالیات معموالًجهت 

ی محلی مـی توانـد بـه گـردآوری          ها  حکومتو کاراتر از      موثرتر معموالًاز سوی دیگر حکومت مرکزی      
  .مالیات بپردازد 

وی یـک مالیـات پـایین تـراز سـطح ملـی             .  از مالیات محلی ارایه داده اسـت         یریچارد برد، تعریف دقیقتر   
  :ی زیر دانسته است ها ویژگیمطلوب و آرمانی را دارای 

به طوری که برای مقامات . باشد ) ثابت ( باید نسبتاً غیر متحرک    ) درآمد مشمول مالیات    (  پایه مالیاتی    -1
محلی این امکان را فراهم آورد تا بتوانند نرخ مالیاتی را کم و زیاد کنند بدون اینکه بخش قابل مالحظه ای از                      

  .پایه مالیاتی را از دست بدهند 
مند بـاقی    عواید مالیاتی باید برای رفع نیازهای محلی کافی بوده ودر طی زمـان بـه انـدازه کـافی ارزشـ                     -2
  . یعنی درآمد حاصل از مالیات باید ارزش حقیقی خود را همواره حفظ کند . بماند 
  . عواید مالیاتی باید در طول زمان نسبتاً ثابت و قابل پیش بینی باشد -3
 مالیات محلی می بایست به نحوی طراحی شده باشد که نتوان میزان قابل تـوجهی از بـار مالیـاتی آن را           -4

  .کنان شهری بخشید یا به اصطالح صادر کرد به غیر سا
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 پایه مالیاتی می بایست مرئی و شفاف باشد تا بتوان از مسئولیت پذیری مقامات محلی اطمینـان حاصـل                    -5
  .کرد

  . مالیات دهندگان می بایست مالیات را تا حد امکان منصفانه و عادالنه بدانند -6
  . امکان ساده و عملی باشد  جمع آوری و مدیریت مالیات می بایست تا حد-7

امـا اگـر    . ی فوق الذکر موافـق نباشـند        ها  ویژگیمعتقد است که ممکن است بعضی ها با همه          برد همچنین   
معیارهای فوق را در نظر آوریم به این نتیجه می رسیم که تنها مالیاتی که بـرای دولـت محلـی بـاقی مـی مانـد                        

ی محلـی مـی بایـست برثروتهـایی تعلـق بگیرنـد کـه پایـدار                 ها    مالیات. همان مالیات بر امالک و دارایی است        
یی مثل مالیـات بـر   ها    مالیاتنباشند و در نقاط مختلف کشور امکان تحصیل آنها فراهم نباشد و به همین جهت                

امـا مالیـات    .  تحت عنوان محلی طبقه بندی می شوند         معموالًی مشابه   ها    مالیاتمستغالت ، مالیات بر خودرو و       
آمد ، مالیات محلی تلقی نمی شود ، زیرا مرزهای منطقه یا محل باز است و مقامـات محلـی و منطقـه ای                        بر در 

  .قادر به اعمال کنترل بر قلمروهای خارج از منطقه خود نیستند 
  ) : استانی ( عوارض منطقه ای 

 یـک و یـا چنـد        اعم از کاال ، محصول یا خدمات که اثرات ناشی از مسایل اجتماعی و اقتـصادی آنهـا بـر                   
  .شهرستان و یا با استان مرتبط بوده و مالک تشخیص آن با استاندار است 

، حـسب نظـر اسـتاندار سـهم شـهرداری محـل        ) استانی  (  درصد از کل مبلغ عوارض منطقه ای         50 الی   30
ون امـور  استقرار وصول عوارض و باقیمانده سهم استان و توزیع آن برابر تـصمیمات اسـتاندار بـه پیـشنهاد معـا             

  .عمرانی است 
  عوارض ملی 

عوارضی است که یا به موجب قانون و مصوبات و تعرفه های قانونی می بایستی به حساب وزارت کـشور                    
اعم از کاال ، محصول و یا       (  واریز شود و یا از محل عوارض حاصل از تولیدات            ها  شهرداریجهت توزیع بین    

هرداری محـل وصـول و برابـر جـدول مربوطـه بـه نـسبتهای                تولید کنندگان فهرست شده ، توسط ش      ) خدمات  
  . مشخص به شهرداری محل و استانداری و وزارت کشور تسهیم گردد 

هـا بـر اسـاس     کلیه عوارض محلی و منطقه ای و ملی توسط شهرداری محل وصول می گـردد و میـزان آن          
سـاس دسـتور العمـل هـا و آئـین           نحوه وصول عوارض ملی و منطقه ای بر ا        . های مصوب و قانونی است       تعرفه
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بر اسـاس دسـتورالعمل هـا و آئـین نامـه هـای ابالغـی مـی باشـد                    ) شهری  ( های مصوب و عوارض محلی       نامه
 درآمدشـان ازمیـانگین سـرانه       :شود که دارایی شـرایط زیـر باشـند          توزیع می یی  ها  شهرداریعوارض ملی بین    .

ی تـازه تاسـیس و   هـا  شـهرداری ر داشـته باشـند ،   تعریف شده کمتر باشد ، جمعیـت کمتـر از یکـصد هـزار نفـ      
  .یی که دچار بالیای طبیعی و حوادث غیر مترقبه می شوندها شهرداری

منـابع مـالی الزم جهـت عرضـه          تـأمین    اولین وظیفه شهرداری ها، ارائه خدمات عمـومی شـهری و بـالتبع ،             
مسئولیت ارایـه آنهـا بـر عهـده          است که    یمقصود از خدمات عمومی شهری، خدمات     . مستمر و پایدار آنهاست   

علت سپردن مسئولیت این خدمات به بخش عمـومی آن اسـت کـه بخـش خـصوصی بـه         . بخش عمومی است  
  .این خدمات را به کفایت و به میزان بهینه تولید نمایدتواند  نمیتنهایی 

  : انجام این مسئولیت به سه شیوه صورت می پذیرد
مـالی و اداره     تـأمین    ای عرضه خدمت را انجام دهد و همچنین        بخش دولتی، سرمایه گذاری الزم بر      -الف

  .آن را نیز خود بر عهده داشته باشد
مـالی و اداره     تـأمین     بخش دولتی ، سرمایه گذاری الزم برای عرضه خدمت را انجام دهـد امـا وظیفـه                 -ب

  .خدمت را به بخش خصوصی محول کند
  به بخش خصوصی محول و صرفاً      ه خدمت را کامالً   مالی و ادار   تأمین    بخش دولتی ، سرمایه گذاری ،      -ج

  . بر آن نظارت کند
  : شود مالی خدمات عمومی توصیه می تأمین چهار شیوه شناخته شده در اقتصاد شهری برایهمچنین 

  فروش مستقیم خدمات -1
 خذ مالیات های محلی أ -2

 استفاده از کمک های دولتی -3

 استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری -4

  .درآمد را ناگزیر می سازد تأمین وع خدمات عمومی شهری، بهره گیری از هر چهار روشگستردگی و تن
عوارض مختلفی که در نتیجه استفاده از هر یک از منابع درآمدی یاد شده، ایجاد می شود باعـث شـده تـا                    

  .اقتصاددانان نتوانند درمورد استفاده از یک روش خاص توافق کنند
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سب درآمد، باید عوارض ناشی از آن و همچنین منافعی که در اثـر اسـتفاده از   بنابراین در مورد هر شیوه ک    
  .آن حاصل می شود به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس نسبت به استفاده از تصمیم گرفته شود

با توجه به اینکه تصویب بسیاری از امور از جمله بودجه و عوارض محلی شهرداری هـا بـر عهـده شـورای         
واز طرفی حساب درآمد و هزینه هر یک از شهرداری ها جداگانه به وسیله خـود آنهـا نگهـداری                    شهر است ،    

و  و همچنین شهرداری ها عهده دار تعداد زیادی از خدمات محلی مورد نیاز ساکنان شـهرها هـستند                    .می شود 
  .می توان گفت که شهرداری ها در ایران کامل ترین سازمان محلی محسوب می شوند 

 کسانی اسـت  ی انجام می دهد ، عمدتاً بر عهده مردم شهر و مخصوصاً   رهزینه خدماتی که شهردا   پرداخت  
 لـذا اگـر دولـت از محـل          . کار و کسب یـا منـافعی باشـند         ، ساختمان ،که در حوزه شهر ، دارای مالکیت زمین       

نایی دارد و درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی به شهرداری ها پرداخت کند ، این وجوه جنبـه فرعـی و اسـتث           
  .گردد  تأمین قسمت عمده درآمد شهرداری ها باید از ساکنان شهر به صورت عوارض و یا بهای خدمات

هزینه ها دریافت می کنند ، تحت عنوان مالیـات و عـوارض              تأمین   وجوهی که دولت و شهرداری ها برای      
  : ردد برای روشن شدن موضوع ، چند تعریف در این خصوص ذکر می گ. باشد میوصول 

  عبارت از وجوهی است که بر حسب درآمد اشخاص حقیقی یـا حقـوقی و بـرای                 –مالیات   -1
  .هزینه های دولت دریافت می گردد و میزان آن بر اساس قانون تعیین می شود تأمین 
 عبارت از وجوهی است که مستند به قوانین موضوعه نوع و میزان آن به تصویب   –عوارض   -2

 .از انتشار آگهی به وسیله شهرداری وصول می شود مرجع قانونی می رسد و پس 

 عبارت است از ملک ، اموال ، کاال ، خدمات ، حقوق و جز اینها کـه برابـر              –منبع عوارض    -3
 . تعرفه مالک اعمال عوارض قرار می گیرد 

 عوارض ممکن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض ، یکی از حاالت زیر یـا      –نوع عوارض    -4
 :را داشته باشد ترکیبی از آنها 

  .مستقیم باشد ، از قبیل نوع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و اموال غیرمنقول و منقول  •
 .غیرمستقیم باشد ، از قبیل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظیر کاالها و خدمات  •

 .عمومی باشد و کلیه منابع عوارض را بدون استثنا شامل شود  •

 .وارض مشخصی را در برگیرد خاص باشد و فقط منبع ع •
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و چه از لحاظ زمانی ) مثال عوارض یک نمایشگاه خاص      ( محدود باشد جه از لحاظ مکانی        •
سیسات ساحلی در تابستان یـا پیـست        أ برای چند ماه یا فصلی از سال ، نظیر عوارض استفاده از ت             مثالً(

 ) .اسکی در زمستان و جز اینها 

 .مستمر یا غیر مستمر باشد  •

 . و یا ملی باشد ) استانی (  ، منطقه ای محلی •

بـه  ) اعم از کاال و محصول و یا خدمات       ( عوارضی است که فارغ از تولید       –عوارض محلی    -5
تعلـق  ) محـدوده قـانونی، حـریم، حـوزه شـهری         ( منبع عوارض ، مستمر و یا موجود در حـدود شـهر             

مـین ، سـاختمان ، اتومبیـل ،    از انواع عوارض محلی می توان عـوارض وضـع شـده بـرای ز       . گیرد   می
  .ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه را نام برد 

اعـم از کـاال ، محـصول یـا          ( شـود    ی به عوارضـی اطـالق مـ       –) استانی  ( عوارض منطقه ای     -6
ثیرات اجتماعی و اقتصادی آنها با یک و یا چند شهرستان و یا با استان مرتبط باشد و                  أکه ت ) خدمات  

 .ر است تشخیص آن با استاندا

 به عوارضی اطالق می شود که به موجب قـانون و مـصوبات و تعرفـه هـای                   –عوارض ملی    -7
قانونی به طور متمرکز واز طریق دولت مرکزی دریافت می شود و سـپس از طریـق نهادهـای متـولی                     

 ... .  مثل عوارض حقوق گمرگی و ،گیرد حکومت های محلی در اختیار آنها قرار می

ی و منطقه ای بر اساس دستورالعمل ها وآیین نامـه هـای مـصوب و عـوارض                  نحوه وصول عوارض مل   
  .بر اساس دستورالعمل ها و آیین نامه های ابالغی صورت می پذیرد ) شهری ( محلی 

  

  انواع درآمد -3-1
درآمـد برنامـه هـای      و  توان به درآمد عمومی و خصوصی مستمر غیر مستمر            می  را ها   شهرداری یدرآمدها

  .نمودم تقسیعمرانی 
  : شود که به شرح زیر است  طبقه تقسیم می9به  ها شهرداریدستورالعمل وزارت کشور در آمد در 

  )قدرالسهم وزارت کشور( سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور -1
  )توام با مالیات(م با مالیات وصولی در محل أ عوارض تو-2
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  )ساختمان و اراضی(و اراضی ها ساختمان عواض بر -3
  )ارتباطات( عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل -4
  )پروانه کسب و تفریحات( عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفریحات -5
  ) فروش و خدمات(خدمات قبال  درآمدهای حاصله از فروش و درآمدهای وصولی در -6
  )تخلفات و تاسیسات( درآمد تاسیسات شهرداری و جرائم و تخلفات -7
  )وجوه و اموال(له از وجوه و اموال شهرداری  درآمد حاص-8
، )کمـک هـا و وامهـا   ( کمک بالعوض و هدایا  وامها و استفاده از موجودی های نقدی دوره های قبل  -9

در صورتیکه شهرداری درآمدهای دیگر برحسب مقتضیات محلی وصول بنماید که در ایـن  جـدول نـام آن                    (
 گانه ردیف مناسبی در جدول مذکور برای آن درآمـد         9ت طبقات   ذکر نگردیده است، شهرداری باید با رعای      

 )اختصاص دهد



  
 18/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 
  

  1ها شهرداریساختار وتشکیالت سازمانی و مدیریت مالی  -4

با توجه به اینکه تصویب بسیاری از امور ، از جمله بودجه و عوارض محلی شهرداری ها بر عهـده شـواری         
ک از شهرداری ها جداگانه توسط خود آنها نگهـداری مـی       شهر است و از طرفی حساب درآمد و هزینه هر ی          

ها عهده دار تعداد قابل مالحظه ای از خدمات محلی مورد نیاز سـاکنان شـهرها مـی                   داریرشود و همچنین شه   
  .توان گفت که شهرداری ها در ایران کاملترین سازمان محلی محسوب می شوند  باشند ، می

جام می دهد عمدتاً بر عهده مردم شهر و مخـصوصاً کـسانی اسـت    پرداخت هزینه خدماتی که شهرداری ان     
اگـر دولـت از محـل         منافعی باشـند و لـذا      و ساختمان یا کار و کسب       ،که در حوزه شهر، دارای مالکیت زمین      
 پرداخت کند این وجوه جنبـه فرعـی و اسـتثنایی داشـته و               ها  شهرداریدرآمدهای عمومی و عمرانی سهمی به       

  .گردد  تأمین  باید از سکنه شهر بصورت عوارض و یا بهای خدماتها شهرداریقسمت عمده درآمد 
در صورتیکه در اثر یک فعالیت مالی افزایشی در سرمایه یک موسسه ایجاد گردد این افزایش در سـرمایه                   
را درآمد و در صورتیکه در اثر فعالیت مالی کاهش در سرمایه موسسه پدیـد آیـد ایـن کـاهش در سـرمایه را                         

  .ینه گویند هز
  

  ها شعبه درآمد شهرداری -4-1
اهـم وظـایف آن مطالعـه و    از باشـد و    مـی  عهده دار امور مربوط به در آمد       »شعبه درآمد «در هر شهرداری    

 عوارض و سایر منابع درآمد و یا تجدید نظر در نـرخ آنهـا، تنظـیم دفـاتر و سـوابق                      یتهیه پیشنهاد برای برقرار   
 بـه پرداخـت دیـون، اقـدام بـرای           ین تعقیب عملیـات بـرای وادار کـردن مـود          مربوط به تشخیص بدهی مودیا    

 در صـورتی کـه وظیفـه        . و حل اختالف مربوط به عهده این شعبه خواهـد بـود            نرسیدگی به اعتراضات مودیا   
خزانه طرف وصول بعضی از درآمدها بعهده این شعبه واگذار گردد باید این اقدامات را تحت ضوابطی که از              

ی مربوطـه، بـه     ها  حسابگردد انجام داده، درآمدهای وصولی را همراه با مدارک و صورت            می تعیینشهرداری  
  .ی و آنرا تحت نظر شعبه مذکور و واحد حسابدار نگهداری نمایدها حسابخزانه تسلیم و 

                                                 
  ١٣٨١ -  تاليف علي نيامي، دانشگاه تهران- تلخيص از آتاب مديريت شهرداري-١



  
 19/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

  :قرار زیر تعیین و ابالغ شده استه موجب دستورالعمل وزارت کشور بشعبه درآمد به بطور کلی وظایف 
  هیه و جمع آوری اطالعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداریت -1
  تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه ها و درآمد -2
  میزان عوارض مودیان تعیین  جمع عوارض و ،ءنگهداری دفاتر جز -3
  های بانکی عوارض صدور و ابالغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیش -4
ها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بـانکی شـهرداری تحـت نظـارت                  وصول درآمد  -5

  شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر
  رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا -6
  ها و آمارهای مربوط به درآمد تهیه گزارش -7
  ر قانونرسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و طرح آنها در کمیسیون های مقرر د -8
  .انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوطه برای وصول درآمد -9

وزارت تأییـد  تـصویب انجمـن و      ه  در بودجه شهرداری نباید اقالمی از درآمد ناشی از عوارض، که هنوز ب            
  .وصول آنها حتمی باشدکشور نرسیده است پیش بینی شود و درآمدها باید بنحوی پیش بینی گردد که 

تـصویب لـوایح و برقـراری یـا الغـاء            «1334 مـصوب تیرمـاه      هـا   شـهرداری  قانون   45 از ماده    8 بند   به استناد 
عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله که                     

ی در  یثیر سـو  أد تـ   تبصره ذیل ماده فوق عوارض هـر شـهر نبایـ           سباشد و براسا    می باشد از وظایف انجمن شهر    
ونه عـوارض بـا     تشخیص اینگ . اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد             

  .باشد وزارت کشور می
  :گردد  میبدین ترتیب مراحل تحقق درآمد بصورت قانونی آن به سه مرحله بشرح زیر تقسیم

وسعت و درجه رشد و توسعه شهر و همچنین با          درآمدیابی بمنظور ایجاد منابع در آمد با توجه به           -1
  . و پیشنهاد آن جهت تصویب به مقام ذیربط قانونها شهرداری سایر باستفاده از تجار

تأییـد  تصویب منابع پیشنهاد شده بوسـیله مقـام ذیـربط قـانونی و ابـالغ آن بـه شـهرداری پـس از                         -2
  وزارت کشور 



  
 20/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 شهرداری و باالخره تشخیص و وصول درآمد        و تصویب شده در بودجه    تأیید  منظور نمودن منابع     -3
  .براساس مقررات و ضوابط قانونی

ای   هـر شـهرداری دارای تعرفـه       1346سـال    تیر مـاه     12 مصوب   ها  شهرداری آئین نامه مالی     3بموجب ماده   
ی که بوسیله شهرداری و موسـسات       یخواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدها             

شود درج و هر نوع عوارض یـا بهـاء خـدمات جدیـدی کـه وضـع و                     می  و وابسته به آن وصول یا تحویل       تابعه
شـود،    می گردد در تعرفه مذکور منعکس      می تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع میزان نرخ آنها صورت           

ض درآمـدها و تعیـین       آئین نامه مالی تطبیق وضع هر مودی با هر مورد با تعرفه عوار             31همچنین بموجب ماده    
و تشخیص بدهی مودی بعهده مامورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و                   

مورین مـذکور مکلفنـد کمـال دقـت و بـی نظـری را در                أهـا داده شـده اسـت مـ         وابسته اختیار تشخیص بـه آن     
  .تشخیص های خود بکار برند

 بـه   هـا   شـهرداری  قـانون    77اری در مورد عوارض بموجـب مـاده         رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرد       
شود و تـصمیم کمیـسیون        می ارجاعشهر  کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن           

 بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبـق مقـررات اسـناد الزم االجـرا                   .مزبور قطعی است  
باشد، اجرای ثبت مکلف است بر طبـق تـصمیم کمیـسیون مزبـور بـه صـدور               می لبوسیله اداره ثبت قابل وصو    
  .ی مبادرت نمایدراجرائیه و وصول طلب شهردا



  
 21/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

  

  1ها شهرداریامور مالی وانین و مقررات مرتبط با ق – 5

  :گیرد ها در زمینه مدیریت مالی در دو گروه زیر قرار می مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری

   در قوانین و مقررات کالن کشور ها شهرداریجایگاه مدیریت امور مالی –الف 
   ها شهرداری آئین نامه های مالی -ب

  :پردازیم در ادامه به تشریح مجموعه قوانین مرتبط می
 درآمدهای شهرداری بـه طـور کلـی بـه           12/4/1346 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب      29بر اساس ماده    

  :تقسیم می شود شش طبقه به شرح زیر 
  )درآمدهای مستمر ( درآمدهای ناشی از عوارض عمومی -1
   درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی -2
  بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری -3

  درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری -4

  کمکهای اعطائی دولت و سازمان های دولتی -5

هدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی هائی که بـه طـور اتفـاقی                    اعانات و کمکهای ا    -6  
امـا آنچـه کـه امـروزه بـه عنـوان منـابع اصـلی درآمـدی                 .یا بـه موجـب قـانون بـه شـهرداری تعلـق مـی گیـرد                  

  :ی کشور مطرح است به شرح زیر طبقه بندی شده اند ها شهرداری
  سهمیه شهرداری از پرداخت های  وزارت کشور  -1
 عوارض توام با مالیات وصولی در محل  -2

 عوارض بر ساختمانها و اراضی -3

 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  -4

 عوارض بر پروانه ها ، کسب ، فروش و تفریحات  -5

 درآمدهای حاصل از فروش شهرداری و وصولی در مقابل خدمات  -6

 درآمد تاسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات  -7

                                                 
  ١٣٨٠. اداره آل حسابرسي، قوانين مالي شهرداري ها، شهرداري تهران-١



  
 22/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 ل شهرداری درآمد حاصل از وجوه و اموا -8

 کمکهای بالعوض ، هدایا ، وام و استفاده از موجودیهای دوره قبل  -9

در بیـست مـاده     )  هـا   شـهرداری بخش مقررات استخدامی و مالی      ذیل    (ها  شهرداریامور مالی   قوانین مرتبط با    
  :ترسیم شده است که در زیر ذکر میشود

  .استصویب انجمن شهر قابل اجرا که پس از تباشد   میای  هر شهرداری دارای بودجه-65ماده 
و در آخـر اسـفند مـاه        شـروع    سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اوایل فرودین مـاه              -66ماده  

  .خاتمه می یابد
 شهرداری مکلف است تا روز آخر دی ماه بودجـه سـالیانه خـود را بـه انجمـن پیـشنهاد نمایـد و                         -67ماده  
ر سال آنرا رسـیدگی و تـصویب کنـد و همچنـین شـهرداری موظـف اسـت                   ز باید قبل از اسفند ماه ه      یانجمن ن 

تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خردادماه آنرا                      
  .رسیدگی و تصویب نماید

 بعـداز تـصویب      روز 15 شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تـا                –تبصره  
  .وزارت کشور ارسال دارده بوسیله فرماندار ب

ی مـستمر  اسـتثنای مـوارد زیـر کـه از محـل درآمـدها         ه   بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری بـ       -68ماده  
  :شهرداری پرداخت خواهد شد

  .سهم بهداری % 10 -1
 .سهم آموزش و پرورش % 3 -2

مـصرف خواهـد   ه ار بـا بیـسوادی بـ   برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکـ  % 4 -3
 .رسید

 .برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی% 3 -4

سـهم کتابخانـه عمــومی موضـوع قــانون تاسـیس کتابخانـه عمــومی در تمـام شــهرها       % 5/1 -5
 .1344مصوب دیماه 

هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی، امور خیریه و سایر تکالیفی کـه      تأمین   برای
 محول است بر اساس تقـسیماتی خواهـد بـود کـه بـا توجـه بـه احتیاجـات و                      ها  شهرداریموجب قانون بعهده    ب



  
 23/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

داری و تصویب انجمن شـهر رسـیده باشـد و در هـر صـورت میـزان اعتبـارات                    رمقتضیات محل به پیشنهاد شه    
  .بودجه ساالنه کمتر باشد% 40عمرانی نباید از 

 در حوزه همان شهرداری و بـا        نجمن شهر می رسد باید منحصراً      مصرف اعتباراتی که بتصویب ا     -1تبصره  
  .نظارت انجمن شهر باشد

سیـسات درمـانی مـی باشـند انجمـن بهـداری و در       أ در شـهرهائی کـه موسـسات خیریـه دارای ت       -2تبصره  
سـهم بهـداری     % 10صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداری می تواند از محـل هزینـه هـای درمـانی                    

  . این ماده مبلغ متناسبی دراختیار موسسات مزبور بگذارد1 در بند مذکور
 از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائی کـه درآمـد شـهرداری هـر یـک از آنهـا از یـک                     – 3تبصره  

و طبـق قـانون نظـارت در         میلیون ریال به باالست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصـی وضـع کننـد              
ه  توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنـگ بـ         1344 مصوب خرداد    ها  شهرداریز درآمد   مصرف سهمیه فرهنگ ا   

  .مصرف برسانند
  .لغو گردیده استاصالحی  113 و تبصره های ذیل آن بموجب ماده – 70-69مواد 
ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد  صورت جامعی از درآمـد و               داری مکلف است هر شش    ر شه -71ماده  
 را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطالع عمـوم منتـشر و سـه نـسخه از آن را بـه وزارت                 داریرهزینه شه 

 ماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شـده از قبیـل   6کشور ارسال نمایند و همچنین شهرداری مکلف است هر         
ع عمـوم منتـشر   خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشـتی و امثـال آن را بـرای اطـال                 

  .نموده نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد
  . اصالحی لغو گردیده است113 بموجب ماده -72ماده 
 بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقـاطی کـه            صراًح کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری من       -73ماده  

سیم هزینه به نسبت درآمد هر یک        یک شهرداری تشکیل می شود تق       این قانون جمعاً   1 ماده   2بموجب تبصره   
  .از محل ها می باشد

  شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثـال                   -74ماده  
  .ن و تنظیم می نمایدیآن را تدو



  
 24/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 عـوارض   مفاصا حساب نسبت بـه اً دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتب    –تبصره  
 روز پس از وصول نامه دفتر خانـه         10ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت            

  .اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعالم دارد
خـت  مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکـان انجـام معاملـه بـه بانـک پردا                 

و اگر مالک به تـشخیص شـهرداری اعتـراض داشـته باشـد مبلـغ تعیـین شـده از طـرف شـهرداری را در                نماید
  .حساب تلقی و معامله انجام خواهد شدبه منزله مقاصا ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت ه صندوق ثبت ب

دمعامله را  صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مور              
ی کمیـسیون رفـع     أداری مـستند بـه ر     راز تودیع به شهرداری ارسال دارد و بـه محـض اعـالم شـه               بالفاصله بعد 

ه  بـ اختالف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نـام هـر مـودی تفکیکـاً       
  اعتراض مالک را کالً  ،ف یا مراجع توافق   حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هر گاه کمیسیون رفع اختال          

مالـک  ه   تمام یا قسمتی از وجـه تودیـع شـده را بـر حـسب مـورد بـ                   ، وارد تشیخص بدهد صندوق ثبت     یا بعضاً 
  . دارد مسترد می
 عوارض و درآمد شهرداری بوسـیله مـامورین مخـصوصی کـه از طـرف شـهرداری بنـام مـامور                       -75ماده  

اهد شد و مامورین وصول باید بر طبـق مقـررات امورمـالی تـضمین کـافی                 وصول تعیین می شوند دریافت خو     
  .بسپارند

  . اصالحی لغو گردیده است113 و تبصره آن بموجب ماده -76ماده 
 رفـع هـر گونـه اخـتالف بـین مـودی و شـهرداری در مـورد عـوارض بـه کمیـسیونی مرکـب از                            -77ماده  

اع می شود و تصمیم کمیـسیون مزبـور قطعـی اسـت     نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارج  
شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا بوسیله اداره ثبت         داده  بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص         

وصـول   باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق  تصمیم کمیـسیون مزبـور بـه صـدور اجرائیـه و                    قابل وصول می  
نفـر را بـه    اطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یـک طلب شهرداری مبادرت نماید، در نق 

نمایندگی دادگستری تعیین مـی نمایـد و در غیـاب انجمـن شـهر  انتخـاب نماینـده انجمـن از طـرف شـورای                           
  .شهرستان بعمل خواهد آمد
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ن عـوارض   همچنی،وسیله دارائی وصوله خذ می شود بأم با مالیات های دولتی أ عوارضی که تو   -78 ماده  
ترتیبی که شهرداری مقرر می دارد بوسیله همان موسسات         ه  ردازند ب بپ و موسسات    ها  شرکتکاالهائی که باید    
و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانـک متمرکـز و                   . دریافت می گردد  

 انجمـن در شـهرداری متمرکـز        در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظـارت               
  .شود

 روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق            15 اداره دارائی موظف است هر       -1تبصره  
  .شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد

شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری         ه   وجوهی که بنام سپرده یا امانت ب       -2تبصره  
ولـی پـس از    .شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سـپرده و یـا امانـات دخـل و تـصرفی نمایـد                شود و   

توانـد وجـوه مطالبـه نـشده را بـه            دهسال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری مـی            
  .درآمد عمومی خود منظور نماید

 برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نمایـد تـا در             شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود        
  . صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود

  .هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد
در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقـررات آئـین               کلیه پرداخت های شهرداری      -79ماده  

نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهنـد بـود یـا                
  .قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد

ماه قبل شهرداری را بـه انجمـن شـهر     شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه             
  .تسلیم کند

در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکل نشده و طبق مقررات این قـانون بایـد تـشکیل شـود هزینـه انتخـاب                       
 این قانون بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جـزء           82انجمن شهر از وجوه موضوع ماده       

  .سترد خواهد شددیون در بودجه شهرداری منظور و م
مصرف خواهد رسید و    ه   اعتبارات مصوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه ب             –تبصره  

  .هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد
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ا بـرای کمـک بـه امـور         از کلیه درآمد مستمر وصولی سـالیانه خـود ر          % 10 مکلفند   ها  شهرداری -80ماده  
موضوع تبـصره   (از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر               % 5بهداری و   

اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تـصویب انجمـن شـهر و بـا                  )  قانون تعلیمات اجباری     8 ماده   1
  .موقع اجراء گذارنده محل باستفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ 

وسـیله  ه  انجمن شهر می تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامـه  مخـصوص بـ     -1تبصره  
  .مصرف برسانده ادارات بهداری و فرهنگ محل ب

 انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقرات نسبت به امـور آمـوزش و پـرورش و بهـداری محـل                       – 2تبصره  
هر گاه نقایصی مشاهده کرد در رفـع آنهـا کوشـش خواهـد نمـود و نظریـات خـود را        . هد داشت   نظارت خوا 

هـای   تخانـه ردرباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزا      
  .مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرارداده و نسبت به آن اقدام نمایند

  . لغو گردیده است113 طبق ماده – 83 و 82 و 81 ماده
 موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کـشی آب، بـرق، اتوبوسـرانی کـه دارای شخـصیت                    – 84ماده  

حقوقی شوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند، اساسنامه این قبیل موسـسات بایـد بـه تـصویب انجمـن                      
  .شهر و موافقت وزارت کشور برسد

  شهرداری می تواند برای تخریب یا اصـالح سـقف بازارهـا  داالن هـای عمـومی و خـصوصی و                -85ماده  
 جلب نظر اداره بهداری هر محل       ،مومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر       عی که محل    های  ساختمان

  .تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کندطبق 
را  در خـصوص امـور مـالی    هـا  شـهرداری  قانونگذار حیطـه وظـایف    ،ها  شهرداریقوانین  از  در قسمت دوم    

  :اینگونه تصویب کرده است
   بودجه –فصل اول 

 بودجه ساالنه شهرداری عبارت اسـت از یـک برنامـه جـامع مـالی کـه در آن کلیـه خـدمات و                         – 23ماده  
رآورد مبلغ و میزان مخـارج و درآمـدهای         فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با ب              

  .هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است تأمین الزم برای
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 اردیبهشت سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند مـاه              15 دوره عمل بودجه هر سال تا        -24ماده  
  .مل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت استهر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره ع

 بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مخلتف و هزینه هـر یـک از      -25ماده  
آنها تنظیم گردد طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحـوه تفکیـک وظـایف و فعالیـت هـا و انطبـاق                          

وسیله وزارت  ه  موجب دستورالعملی خواهد بود که ب     ه  ین طرز برآورد درآمد و هزینه ب      بودجه با برنامه و همچن    
  .ابالغ خواهد شدو کشور تصویب 

 مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظـیم تفریـغ بودجـه                   -26ماده  
) بداری بسته بوضع تشکیالت شهرداری    مدیر امور مالی یا رئیس حسا     (بعهده شهردار و مسئول امور مالی است        

  .و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد
محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیـاری کـه بـر                  ه  شهردار موظف است ب   

ده حـداقل هفتـه ای سـه روز تقاضـای تـشکیل جلـسه انجمـن را            قانون شهرداری به او تفویض ش      38طبق ماده   
  .توضیحات الزم را درباره اقالم مندرج در آن بدهدو بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته 

 67وسیله انجمن شهر و ابالغ آن بـه شـهرداری طبـق مـاده               ه   موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه ب      -27ماده  
س موعـد مـذکور بـه وظیفـه     أماه سال قبل مـی باشـد و در صـورتیکه انجمـن در ر    قانون حداکثر تا اول اسفند      

 شهرداریقانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در                    
  . اصالحی قانون شهرداری اقدامات الزم معمول گردد41تهران به وزارت کشور اطالع دهد تا بر طبق ماده 

 شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه فعالیت های داخل در               -28ماده  
  .تقلیل یا افزایش دهد بنحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود% 10یک وظیفه را تا 

  :  درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود-29ماده 
  ).درآمدهای مستمر(ای ناشی از عوارض عمومیدرآمده -1
 .درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی -2

 .بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری -3

 .درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری  -4

 .کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی -5
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ی که به   یها یی دارا ی اشخاص و سازمان های خصوص و اموال و        یاعانات و کمک های اهدا     -6
 .موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرده طور اتفاقی یا ب

درآمـدهای  ( از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمـومی                –تبصره  
  .  قانون شهرداری می باشد86و حد نصاب های مقرر در ماده ها  سهمیهمشمول پرداخت ) مستمر

رداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خـدمات و سـایر                    هر شه  -30ماده  
درآمدهائی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نـوع                      

هـا  عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یـا هـر تغییـر کـه در نـوع و میـزان نـرخ آن        
  .صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود

وزارت کشور برای طرز تنظـیم تعرفـه و درج تغییـرات بعـدی و همچنـین چگـونگی وضـع و تـشخیص و                         
  . ابالغ خواهد کردها شهرداریوصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمائی به 

ورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مـؤدی بـه               تطبیق وضع هر مؤدی یا هر م       -31ماده  
 است که از طرف شهرداری و یا سازمان تابعه و وابسته اختیـار تـشخیص بـه               کسانیمورین تشخیص یا    أعهده م 

آنها داده شده است مامورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظـری را در تـشخیص هـای خـود بکـار برنـد در                         
ا در دادگاه اداری شهرداری رسـیدگی و تنبیهـات مقـرر دربـاره آنهـا اتخـاذ و بوقـع        صورت تخلف بوضع آنه 
  .اجراء گذارده خواهد شد

 شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص                 -32ماده  
ه قانون شهرداری مصوب سال      قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید ب           77کمیسیون منظور در ماده     

 مؤدی قادر به پرداخت تمامی بدهی خود بطور یکجا نباشد که دراین صورت ممکن است بدهی مؤدی                  1334
برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند یا بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شـود ولـی در هـر حـال صـدور                          

  .صول کلیه بدهی استومفاصا حساب موکول به 
   هزینه ها–فصل سوم 

  :  پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیراست-33ماده 
 ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و                    -الف

  . باشدوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده نه ایتصرف شهرداری در آمده به خدمتی انجام یا اموالی ب
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  . تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود–ب 
  . صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته –ج 

شرح فوق در صالحیت شهردار یا کسانی اسـت کـه از            ه   ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله ب        –تبصره  
  .زم به آنها تفویض می شودمنجز اختیارات البه طور  و طرف شهردار کتباً

 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گـردد         79 کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه به ماده           -34ماده  
و در مورد هزینه هائی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن اسـت بطـور علـی الحـساب                        

گردان بموجـب دسـتورالعملی کـه وزارت کـشور ابـالغ خواهـد              قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه         
  .نمود تعیین خواهد شد

 قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و        45 اصالحی ماده    3 انجمن شهر با توجه به تبصره بند         -35ماده  
ه سایر  نظارت در معامالت را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مودر تصویب و نظارت کلی نسبت ب                   

برقـرار  نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد         ه  معامالت هر ترتیبی را که مقتضی بداند ب       
  .و طبق آن عمل خواهد شد

 طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه هـای شـهرداری و همچنـین                     -36ماده  
موجب دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور      ه  ا کارپردازی ب  عد مربوط به انبارداری و رابطه آن ب       ااصول و قو  

  .تصویب و ابالغ خواهد شد مقرر خواهد گردید
   صندوق و عملیات استقراضی شهرداری –فصل چهارم 

حساب قطعـی درآمـد بـه هـر         ه   استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها ب            -37ماده  
  . و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع استعنوان حتی بطور علی الحساب

 صندوق دار یا کسی که پرداخت هزینه ها بـه عهـده او محـل وی شـود مکلـف اسـت در موقـع                          -38ماده  
پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حوالـه دقـت هـای الزم را بـه              

  . گیرنده وجه دریافت کند از این دین بری سازد از ذمه شهرداری راعمل آورده و اسناد و امضائی که 
 در مواردی که شهرداری برای فعالیت های مختلـف عمـومی و اختـصاصی حـساب هـای مجـزا                     -39ماده  

داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منطوبه  موافقیت انجمـن شـهر اسـت و در                      
 موجـودی در حـساب بـدهکار    شمحـض پیـدای  ه  استقراض بایـد معلـوم گـردد و بـ      موافقت نامه مذکور مدت   
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بمیزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضا که مدت مقرر نیز منقضی نگردیه باشد بایـد بحـساب                    
  .بستکار برگشت داده شود

 اجازه و تصویب انجمـن   قانون شهرداری باید با 45 از ماده    19 استراض شهرداری با توجه به بند        – 40ما ه   
شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجـوه استقراضـی تعیـین و کیفیـت اسـتراداد آن کـه از          
محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهالک مشخص و بـر طبـق آن                  

  .عمل شود
آمـدها و پرداخـت هزینـه هـا و نگاهـداری             وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهـداری در         - -41ماده  

حساب موجودی و تنظیم گزارش های مستمر وضع مالی شـهرداری و همچنـین ترتیبـات مربـوط بـه عملیـات                      
 بموجب دستورالعملی که وسیله وزارت کـشور تـصویب و ابـالغ خواهـد شـد، تعیـین                   ها  شهرداریاستقراضی  

  .خواهد گردید
  

   حسابداری –فصل پنجم 
 تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداری های کشور مکلفند دفاتر و                  از – 42ماده  

و از لحـاظ نقـدی یـا تعهـدی بـودن روش          ) دوبـل (طریـق دو طرفـه      ه  اوراق و فرم های حـسابداری خـود را بـ          
  .یندحسابداری بترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نما

 وزارت کشور مکلـف اسـت بمنظـور ایجـاد روش مناسـب و متحدالـشکل حـسابداری در کلیـه                      -43ماده  
ایجاد دوره های آموزشی امـور مـالی و حـسابداری و    ه و مسائل اجراء آن  نسبت ب    تأمین   های کشور  شهرداری

و دستورالعمل جـامعی در     تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداری ها یا افراد جدید اقدام               
 و نمونـه اوراق دفـاتر حـساب و گـزارش مـالی و               هـا   حسابمودر ورش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی        

  .ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها و شهرداری های کشور تنظیم و برای اجراء ابالغ کند
   ممیزی و حسابرسی –فصل ششم 

  :شرح زیر انجام خواهد گردیده ر سه مرحله ب رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها د-44ماده 
 حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خروج بوسیله کارکنـان ثابـت شـهرداری کـه اطالعـات                     -الف

  .کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند
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 حسابرسی به وسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر مـی                 –ب  
اند از وجود حسابرسان قسم خورده  یاکارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید که در اینصورت شورای                تو

  .شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند
 رسیدگی نهائی بوسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گـزارش حـسابرسان مـذکور                   -ج

  . ر بند ب ماده فوق د
ــه   –تبــصره   طــرز انجــام حــسابرسی شــهرداری طبــق دســتورالعملی اســت کــه وزارت کــشور تنظــیم و ب
  . ابالغ خواهد کردها شهرداری

   اموال –فصل هفتم 
  : اعم از منقول و غیر منقول بر دو نوع تقسیم می شودها شهرداری اموال – 45ماده 

داری حـق تـصرف   راختصاصی شـهرداری امـوالی اسـت کـه شـه         عمومی، اموال    لاموال اختصاصی و اموا   
  .مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن

اموال عمومی شهرداری اموالی که متعلق به شهر بوده و برای اسـتفاده عمـوم اختـصاص یافتـه اسـت ماننـد           
ا، سیل برگردان، مجاری آب و فاضالب و متعلقات آنهـا،           ها، گورستان ه   معابر عمومی، خیابان ها، میادین، پل     

انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نمـوده باشـند،                    
  .چمن کاری، گلکاری و امثال آن

وگیری از   حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آمده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جل                -46ماده  
تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی امـوال عمـومی شـهر                      

یت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شـهر جـزء      قابلبنحوی تغییر حالت وموقعیت دهد که       
  . اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می شود

ات ثبت امـالک   رت کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقر     شهرداری مکلف اس   -47ماده  
  .به ثبت برساند

 طرز نگهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آن هـا در                    -48ماده  
ی حساب  دفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهالک و نگهدار                 
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وسیله وزارت کشور تصویب و ابالغ خواهد شـد مقـرر خواهـد    ه موجودی اموال به موجب دستورالعملی که ب   
  .گردید
  

 

  1 ها شهرداری اعتبارات -6

گـردد و تـا      باشد که برای هزینه معینی ذخیره مـی         می تامین اعتبار تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار موجود        
مین شده همچنان پایـدار و      أشده باشد و یا موضوع هزینه منتفی نگردد، اعتبار ت         زمانیکه هزینه مورد نظر قطعی ن     

  . ماند و نباید به مصرف هزینه دیگری برسددبه قوت خود باقی خواه
باید براساس اصول حسابداری بودجـه در دفـاتر     می»تعهدات«مین اعتبار یا به اصطالح حسابداران دولتی     أت

 ذخیـره ای بـرای اعتبـار تعهـد شـده و پرداخـت               ،ن میزان بدهی احتمالی   مالی ثبت گردد تا ضمن مشخص شد      
طربقه ثبت عملیات در رابطه با تامین اعتبار در دفاتر مالی به ترتیبی خواهـد بـود                 . نشده شهرداری منظور گردد   

 بـستانکار » حـساب ذخیـره تعهـدات     «بدهکار و معـادل همـین مبلـغ         » حساب تعهدات  «دکه معادل قیمت برآور   
  .گردد  میدد و در صورت انجام و یا منتفی شدن هزینه های تعهد شده عملیات فوق معکوسگر می

 به صورت مـنظم در مجموعـه ای واحـد توسـط وزارت کـشور      1371ی کشور از سال  ها  شهرداریبودجه  
نـی  و منابع اعتبار و همچنین اعتبارات جاری عمرا از آن جایی که این مجموعه بر اساس درآمد    . شود منتشر می 
 کـشور   های   به تفکیک وظایف ارائه شده است، لذا می توان تصویر جامعی از وضعیت شهرداری              ها  شهرداری

 بـا در نظـر   هـا  شـهرداری  تهیه نمود که در ایـن بخـش، بودجـه      – از حیث اعتبارات و تعادل درآمد و هزینه          –
  .گرفتن جمعیت هر شهر و سرانه های مربوط تدوین شده است

، ) 1373مربوط بـه سـال      (ی کشور   ها  شهرداریت است که آخرین اطالعات بودجه       روش کار بدین صور   
بودجـه بـه تفکیـک اعتبـارات جـاری و           .  شهرداری ارائه شده ؛ مورد بررسی قرار می گیـرد          562در خصوص   

عمرانی تقسیم بندی شده و سپس بر اساس جمعیت هر شهر، سـرانه هـای مربـوط بـه اعتبـارات، شـامل سـرانه                         
ن یبه دلیـل آن کـه فعالیـت مربـوط بـه ماشـ           . ارائه می شود  ) عمرانی+  جاری(مرانی واعتبارات کل    اعتبارات ع 

                                                 
  ١٣٧٦ تاليف پورهنگ بهرامي، –آتاب حسابداري شهرداري   تلخيص از -١
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تحلیـل نتــایج و بررســی تــوان مــالی  ) طبــق تعــاریف قــانونی(آالت بـه عنــوان بودجــه عمرانــی تلقـی میگــردد   
  .ی بر اساس سرانه اعتبارات عمرانی ارائه می گردد ها شهرداری

  .اعتبارات عمرانی و اعتبارت جاری: ع کلی تقسیم بندی شده استنو دو مجموعه اعتبارات بودجه در
منظور اعتباراتی است کـه در برنامـه عمرانـی پـنج سـاله بـه صـورت کلـی و در بودجـه                        : اعتبارات عمرانی 

و همچنـین توسـعه هـای    ) اعتبارات عمرانـی ثابـت  (عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی        
  .پیش بینی می شود ) اعتبارات عمرانی غیر ثابت ( نامه های اقتصادی اجتماعی دولت جاری مربوط به بر

منظور از اعتباراتی است که در برنامه عمرانـی پـنج سـاله بـه صـورت کلـی و در بودجـه                       : اعتبارات جاری 
هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های            تأمین   عمومی دولت به تفکیک جهت    

 امـوال سـرمایه ای   ن قانونی ، ماشین آالت به عنوافطبق تعاری. قتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود       ا
. گذاری در خصوص اموال سرمایه ای، از طریق اعتبارات عمرانی انجام می گیرد             محسوب می شوند و سرمایه    

 عمرانی و با توجه به جمعیـت هـر   بنابراین، توان مالی هر شهرداری برای خرید ماشین آالت در قالب اعتبارات 
  .شهر در قالب سرانه اعتبارات عمرانی تعیین می گردد

کلیه ماشین آالت، وسایل ، ابزار و تجهیزاتی هستند که برای انجام فعالیت های تولیدی               : اموال سرمایه ای    
الت تولیـد   ماشـین آ  . ایجاد خدمت به کار گرفته می شـوند و عمـر اقتـصادی آنهـا از یـک سـال بیـشتر اسـت                       

نمونـه ای از    .... وتجهیزات نیرو، ابزار و وسایل کار بادوام، لوازم و تجهیزات اداری، وسائط نقلیه، ساختمان و                
  .اموال سرمایه ای به شمار می آیند

مجموع ارزش خرید یا تحصیل و هزینـه  ( تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سرمایه ای        : سرمایه گذاری   
 را  نطـی دوره  زمـانی معـی       ) ال سرمایه ای منهای ارزش فروش یا نقـل امـوال سـرمایه ای               تعمیرات اساسی امو  

مقایـسه شـهرهای مختلـف، کلیـه        و   هـا   شـهرداری بـرای تحلیـل وطیـف بنـدی بودجـه            .سرمایه گذاری گویند  
 ) برای خرید ماشـین آالت     ها  شهرداریمعیار توان مالی    (اطالعات حاصله در خصوص سرانه اعتبارات عمرانی        

به شرح ذیـل طیـف بنـدی        ) شهر  562(در قالب شش گروه عمده طبقه بندی و مجموع شهرهای مورد بررسی             
  : شده اند

 5000یی که سرانه اعتبارات عمرانی آنها در سال به طور متوسط کمتـر از          ها  شهرداریگروه   -1
  .هزار ریال است
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 تـا   5001متوسـط بـین     یی که سرانه اعتبارات عمرانی آنها در سال به طور           ها  شهرداریگروه   -2
 . هزار ریال است15

 تـا   5001 اعتبارات عمرانی آنها در سال به طور متوسـط بـین             سرانهیی که   ها  شهرداریگروه   -3
 . هزار ریال است15

 تـا  15001 اعتبارات عمرانی آنها در سال به طور متوسط بـین        سرانهیی که   ها  شهرداریگروه   -4
 . هزار ریال است30

 تـا  50001 اعتبارات عمرانی آنها در سال به طور متوسط بـین        انهسریی که   ها  شهرداریگروه   -5
 . هزار ریال است90

 90 اعتبارات عمرانی آنها در سـال بـه طـور متوسـط بـیش از                 سرانهیی که   ها  شهرداریگروه   -6
 .هزار ریال است

 30 تـا 5ی کشور دارای درآمد سرانه بـین        ها  شهرداریدر مجموع ، نتایج حاصله نشان داده است که عمده           
، ) حداقل اعتبارت عمرانـی   ( هزار ریال    5000درآمد سرانه کمتر از     %) 85حدود  (می باشند   در سال   هزار ریال   

 هزار ریال تنها در پنج شهر وجـود دارد          90را شامل می گردد و در آمد سرانه باالتر از             درصد از کل   2حدود  
 لواسـان و رودهـن در اسـتان تهـران جوپـار و         از: این شهرها عبارتند  ( گردد    درصد از کل را شامل می      9/0که  

  ).چترود در استان کرمان و بستان در استان  خوزستان
 هزار ریال می باشد که اکثریت سـرانه هـا در   20سرانه متوسط اعتبارات عمرانی در شهرهای کشور حدود  

. هشر شـامل مـی شـود    562این حدود، نوسان داراد و رقمهای باالتر و کمتر از آن، درصد کمی را از مجموع        
  .نتایج کلی مربوط به سرانه اعتبارات عمران در جدول ذیل خالصه گردیده است
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  ی کشورها شهرداریجدول  سرانه اعتبارات عمرانی 

  درصد  ها شهرداریتعداد  سرانه اعتبارات عمرانی
  8/1  10   هزار ریال 5کمتر از 

  2/50  282   هزار ریال 501 تا 15بین 
  5/34  194  هزار ریال 1501 تا 30بین 

  6/9  54   هزار ریال3001 تا 50بین 
  3  17   هزار ریال5001 تا 90بین 
  9/0  5   هزار ریال به باال90

  100  562  جمع

 
 طبقـه بـه ایـن شـرح تقـسیم           9 کشور بـه     ها  شهرداریدرآمدها و منابع مالی     همانگونه که قبالً نیز اشاره شد       

   :گردیده است
  . پرداخت وزارت کشور سهمیه شهرداری از-1
  م با مالیات وصولی در محلأ عوارض تو-2
   عوارض برساختمانها و اراضی-3
   عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل-4
   عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفریحات-5
   درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات-6
  خلفات  درآمد تاسیسات شهرداری و جرائم و ت-7
   درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری-8
   کمک بالعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی و دوره های قبل-9

ه در ایـن  کـ در صورتیکه شهرداری درآمدهای دیگری بر حسب مقتضیات محلی وصـول بنمایـد              : توضیح
 آن درآمـد اختـصاص       انه ردیف مناسبی برای    گ 9شهرداری باید با رعایت طبقات      . استنشده  نام آن ذکر    جا  
  .دهد
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  1ها یهای شهردار  هزینه-7

تقسیم گردیـده اسـت کـه هـر فـصل           زیر   ماده بشرح    20هزینه های شهرداری های کشور به چهار فصل و          
باشد شماره های قراردادی هزینه ها چهـار رقمـی اسـت کـه        می شامل چند ماده و هر ماده مشتمل بر چند جزء         

اولـین رقـم    ( سوم نشان دهنده شماره ماده و رقم چهارم          م و  چپ نشان دهنده شماره فصل و رقم دو        رقم سمت 
  . سازد  میشماره جزء از ماده و فصل مربوطه را مشخص) سمت راست

   هزینه پرسنلی- فصل اول-1000
   حقوق و دستمزد ؛1 ماده -1010
  ) اه شهرداریتابع آئین نامه استخدامی ( مستخدمین ثابت -1011
  ) ها شهرداریتابع آئین نامه استخدامی ( مستخدمین موقت -1012
  ) تابع مقررات استخدام کشور( مستخدمین رسمی -1013
  ) مشمول قوانین کار و بیمه های اجتماعی( کارگران -1014
   سایر کارکنان و خدمات -1015

   مزایا و کمک ها ؛2 ماده -2020
گـردد    مـی  یایی کـه بمناسـبت شـغل و مقـام بـه کارکنـان پرداخـت               مزا( فوق العاده یا مزایای شغل       -2021

  ) صرفنظر از اینکه چه طبقه از کارکنان باشند
   پاداش -2022
   فوق العاده اضافه کار -2023
   اشتغال خارج از کشور - بدهی آب و هوا- فوق العاده اشتغال خارج از مرکز-2024
ابت کسور بازنشستگی کارکنان سهم شهرداری       سهم شهرداری ب   -حق بیمه کارکنان  ( کمک های    -2025

 مدد معاش هزینه هـای      - هزینه تحصیل کارکنان   - تعاونی کارکنان  -کمک نقدی ) بابت پس از انداز کارکنان    
  ... درمانی و غیره

                                                 
  ١٣٨٣.    اداره آل بودجه، شرح مواد هزينه درآمدهاي بودجه برنامه اي ، شهرداري تهران -١
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ی که خارج از موارد کمـک هـای و          یمزایا و فوق العاده ها    ( سایر مزایا و فوق العاده های کارکنان         -2029
  )  باشدالعاده ها فوق

   هزینه سفر مأموریت، حمل و نقل و ارتباطات ؛3 ماده -2030
هزینه ها سفر، فوق العاده مأموریت یا ایاب و ذهاب خرید بلیط            ( مأموریت و حمل و نقل اشخاص        -2031

های خارج از کشور، فوق العاده       العاده مسافرت   مسافرت، کرایه کردن اتومبیل برای سواری، هزینه سفر و فوق         
  ) ال کارکنان رسمی و نظایر آنانتق

  ) اثاث کشی و نظایر آن( حمل و نقل اشیاء -2032
 هزینـه پـست،     ،حق اشتراک صندوقهای پستی، عنوان تلگرافی، حـق االشـتراک کـاربر           ( ارتباطات   -2033

  ) تلگراف و تلفن

   اجاره و کرایه ؛4 ماده -2040
   اجاره ساختمان و زمین -2041
  ) مانند ماشینهای محاسباتی، آمارگیری، ابزار آالت اداری(ین آالت  اجاره و کرایه ماش-2042

   خدمات قراردادی اداری و جاری ؛5 ماده -2050
تعمیـرات و تغییـرات جزئـی سـاختمان هـا و            (ها و تأسیـسات       نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان     -2051

ره و قفـل، تعمیـرات و نگاهـداری        تجهیزات آنها شامل تجدید رنگ و نقاشی و پشت بام و تعمیر درب و پنجـ               
ها و تأسیسات و پارکها و هزینـه هـای نگهـداری باغچـه و چمـن و درخـت اعـم از محوطـه                          محوطه ساختمان 

  ) های عمومی و معابر ها اداری و یا غیر اداری و پارک ساختمان
و قطعـاتی کـه       اعم از اجرت کار    -شامل تعمیرات وسائط نقلیه   ( نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه       -2052
  ) شود، حق بیمه، کرایه گاراژ، هزینه سرویس و غیره  میتعویض

تعمیر و تعویض قطعـات یـدکی ماشـین آالت اعـم از ماشـین               ( نگهداری و تعمیرات ماشین آالت       -2053
  )  تراکتور، بولدوزر ماشین اسفالت پزی، سنگ شکن و نظایر آن-آالت و وسایل نصب شده در کارگاهها

تعمیـر و تعـویض وسـایل اداری، تعمیـر و تعـویض وسـایل          (ی و تعمیـرات وسـایل  اداری          نگهدار -2054
  ) یدکی ابزار و لوازم اعم از اداری و فنی
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شامل هزینه های مربوط به تهیـه دفـاتر و اوراق اداری و فنـی از قبیـل پـول                    ( مطبوعات و انتشارات     -2055
ای اداری برای انجام مناقصه و مزایده و اسـتخدام          کاغذ و دستمزد چاپ و صحافی و نظائر آن، هزینه آگهی ه           

  . چاپ و انتشار میدان عملیات شهرداری و نظائر آن
  کلیه هزینه های تبلیغاتی در صورتی که در شهرداری انجام شود در ایـن قـسمت منظـور                  - تبلیغات -2056

  . شود می
  فره  هزینه س– هزینه پذیرایی، جشن و چراغانی، مهمانی ها - تشریفات-2057
 تحقیق و بررسی در موارد دیگر هزینه های مربوط به انجام مطالعات و تحقیقـات و بررسـی هـا بـه                       -2058

علل مختلف از جمله قرارداد با فرد یا موسسه ای قابل تفکیک و تقسیم بین مواد مختلـف هزینـه نباشـد اعتبـار             
 9 ها برای ایجاد تأسیسات که در ماده         شود البته غیر از مطالعات و بررسی        می آن یک جا در این قسمت منظور      

  . گردد  میمنظور
 حق الوکاله، حق المشاوره، حـق الزحمـه تهیـه مطالـب آموزشـی و مقـاالت، حـق        – سایر خدمات   -2059

شرکت در جلسات کمیسیون ها، حق التدریس هزینه بانکی، خرید دسته چک و سـفته و هزینـه انتقـال وجـوه                      
  . ر آنیحق عضویت و نظاهزینه های ثبتی، حقوقی قضائی، 

   سوخت، برق، آب-6 ماده -2060
 سوخت، شامل هزینه خرید نفت و گاز، گازوئیل و سایر مواد مصرفی بـرای مـصرف دسـتگاههای     -2061

  ) غیر از وسایل نقلیه موتوری(تهویه، حرارت مرکزی، بخاری، چراغ و غیره است 
  اهانه و بهاء برق مصرفی روشنائی معابر  روشنایی شامل هزینه مصرف برق و حق االشتراک م-2062
  ها   شامل حق الشتراک و بهای آب آشامیدنی، یخ و خرید برای مزارع و باغات و پارک- آب-2063
شدنی وسائط نقلیه موتوری شامل بنزین، روغـن گازوئیـل، ضـدیخ و               سوخت و سایر مواد مصرف     -2064

  ن آامثال 
 شامل بنزین نفت گازوئیل روغـن و سـایر مـواد       – آالت    سوخت وسایر مواد مصرف شدنی ماشین      -2065

  ) غیر از وسائط نقلیه(مصرفی برای ماشین آالت 

   مواد و لوازم مصرف شدنی -7 ماده -2070
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 شامل خرید لوازم برای نگهداری ابنیه و تجهیزات    – کاالهای مصرف شدنی برای نگهداری اموال        -2071
ابون، حوله کرباس و غیـره، خریـد لـوازم بـرای نگهـداری وسـائط                از قبیل گچ، آجر، قفل، کلید، شیرآب، ص       

نقلیه، لوازم یدکی الستیک، المـپ، تـسمع پالتـین، سـر تـسمع و بـاطری و غیـره، خریـد لـوازم یـدکی بـرای                            
  نگهداری ماشین آالت 

 کاالهای مصرف شدنی برای امور مطبوعات و تبلیغات و تشریفات شامل بهای کاالهـای مـصرف                 -2072
شـود ماننـد مـواد        مـی  رای امور مطبوعاتی و تبلیغاتی و کاالهایی که بـرای امـور تـشریفاتی خریـداری               شدنی ب 

  غذایی و هدایا 
 لوازم خـوب و پوشـاک، از قبیـل تـشک، پتـو، لحـاف ملحفـه پوشـاک از قبیـل لبـاس رو و زیـر،                             -2073
  کفش و کاله جوراب، 
ای مـصرف در آزمایـشگاه هـا بـا نمونـه ای یـا               شامل خود حبوبات و نباتات بـر      :  حیوانات و نباتات   -2074

خریـد  ) شـود   مـی  چنانچه خرید آنها برای تکثیر و تولید بیشتر باشد جزء هزینه های سـرمایه ای منظـور                (اداری  
نباتات شامل نهال و بذر و تخم و نشاء نباتات سموم تو کود و لوازم کارخانه قیچی باغبـانی، داس، شـن کـش                    

  .داری حیواناتغذایی الزم برای نگهمواد 
   مواد و کاالهای مصرف شدنی برای سایر عملیات -2075

   هزینه های پیش بینی نشده -8 ماده -2080
 شامل اعتبار هزینه هایی که پیش بینی آنها ضمن سایر مواد بودجه منظور نشده باشـد و انجـام ایـن                      -2081

   . خواهد بودقبیل هزینه ها در طول سال با پیشنهاد شهردار و تصویب انجمن شهر
   هزینه های سرمایه ای–فصل سوم = 3000

   مطالعه ایجاد ساختمان و تأسیسات -9 ماده -3090
 شامل هزینه های مربوط به مطالعات نقشه ها و ماکـت هـا و جـداول بـرآورد بـرای ایجـاد        - مطالعه -3091

  ساختمان و تأسیسات 
یـا شـرکتهائی کـه امـر نظـارت سـاختمان و              شامل وجوهی که بـه مهندسـین نـاظر           - حق النظاره ها   -3092

  . شود  میتأسیسات را به عهده دارند پرداخت
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   خرید ساختمان، زمین حقوقی انتفاعی -10 ماده -3100
 خرید زمین، شامل بهای زمین برای ایجاد ساختمان و یـا ایجـاد پارکهـا و توسـعه و ایجـاد معـابر و                         -3101

  هزینه های ثبتی و محضری 
در صـورتی کـه     ( شامل بهای ساختمان و تجهیزات و هزینه های ثبتی و محضری             -تمان خرید ساخ  -3102

  ) شود  میبهای زمین از بهای ساختمان قابل تفکیک باشد مجموع در این ماده ثبت
 - حـق تـشرف    - حـق آب   - حقوق انتفاعی، شامل بهای حقوق انتفاعی و ارتفـاقی از قبیـل حـق راه               -3103

  لفن و آب سرقفلی و حق انشعاب برق و ت

   ساختمان -11 ماده -3110
 کلیه هزینـه هـای مربـوط بـه خریـد خـدمات و کاالهـا بـرای ایجـاد سـاختمان و                        - ایجاد ساختمان  -3111

  . شود  میدر این ماده منظور) 9به جز هزینه مطالعاتی منظور در ماده (تجهیزات جزئی منصوب در آن 
شامل تعمیرات کلـی در سـاختمان و یـا نـو کـردن               - تعمیرات اساسی در ساختمان و تجهیزات آن       -3112

  قسمتی از آن و یا تعمیرات کلی آن 
   تخم زنی تسطیح ، شامل هزینه آماده ساختن زمین از قبیل تعویض خاک- آماده ساختن زمین-3113

   ماشین آالت و تجهیزات عمده -12 ماده -3120
 کارخانـه مراکـز تولیـد نیـرو و بـرق و              خرید ماشـین آالت، شـامل بهـای ماشـینهای ثابـت از قبیـل               -3121

  سانسور بهای ماشین های متحرک شامل وسائل نقلیه آدستگاههای مرکزی تلفن، دستگاههای تهویه و 
 شامل لوازم عمده آزمایشگاهی، بیمارستانی تختخواب، لوازم عمـده          - لوازم فنی و تجهیزات عمده     -3122

  اشینهای متحرک آزمایشگاهی وسائل و لوازم یدکی و مصرف نشدنی م

   سایر کاالهای مصرف نشدنی – 13 ماده -3130
 - استنـسیل - ماشینهای تحریر و حساب- صندلی- میز- مانند بهای خرید مبل- کاال مصرف نشدنی -3131

   کولر آبی و گازی، پرده تلفن و امثال آن -فتوکپی دستگاه آب سرد کن
  برای تکثیر و همچنین نهال نشاء و بذر و پیاز گل  حیوانات و نباتات، شامل خرید حیوان یا نبات -3132
   شامل اعتبار خرید کتاب برای کتابخانه ها و اشیای هنری - کتاب برای تکمیل کتابخانه ها-3133
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   خرید مصالح و لوازم ساختمانی و تأسیساتی-14 ماده -3140
   وام یا مشارکت در سرمایه بخش خصوصی و عمومی 15 ماده -3150
 شامل وامهایی است که موسسات خـصوصی و عمـومی بـه افـراد          -به بخش خصوصی عمومی    وام   -3151

  . شود  میداده
 شامل اعتباراتی است که بـرای سـرمایه گـذاری در بخـش              - مشارکت در سرمایه بخش خصوصی     -3152

  . یابد  میخصوصی و عمومی اختصاص
  ی انتقالیها پرداخت - فصل چهارم-4000

  ی دیگر، بخش عمومی ها پرداختنه و  کمک و اعا-16 ماده -4160
 کمک و اعانه به بخش عمومی شامل اعتباراتی است که به موجب قوانین و مقـررات بـا مـصوبات                     -4161

  . انجمن شهر برای کمک به موسسات دولتی با وابسته به دولت یا عام المنفعه منظور گردد
   قانون شهرداری 82وجب ماده  پرداختی از درآمد شهرداری به وزارت کشور به م2 صدی -4162

   کمک و اعانه بخش خصوصی -17 ماده -4170
 شامل اعتباراتی است که به موجب قوانین و مقررات با مـصوبات             - کمک اعانه به موسسات خیریه     -4171

انجمن شهر به منظورهای خاص برای کمک به موسسات خصوصی اعم از انتفاعی و غیر انتفـاعی و تعـاونی و       
  )  موسسات خیریه است،نکته عمده در این مورد. (شود  میخیریه منظور

   بازپرداخت وام و پرداخت بهره وام -18 ماده -4180
  ی انتقالی به کارکنان ها پرداخت -19 ماده -4190
   شامل حقوق و مزایا آماده به خدمت، حقوق ایام تعلیق - پرداخت به کارکنان غیر شاغل-4191
  ازخرید خدمت  پاداش پایان خدمت و ب-4192
   دیون 20 ماده -4200
 مبالغی است که در سال معین طبق مقررات تعهد شده و اعتبار الزم در بودجه همان   - دیون با محل   -4021

سال وجود داشته است ولی به عللی پرداخت آن انجام نگرفته و شامل دیـون مربوطـه بـه هزینـه ای پرسـنلی و                         
  . اداری و هزینه سرمایه ای است
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دیون بالمحل منظور مبالغی است که بـه موجـب قـوانین و آراء مراجـع قـضایی کـشور و بـا سـایر                          -4202
مراجع و یا به علل دیگر به وجود آمده و در سال مربوط دارای اعتبار پیش بینی شده در بودجـه نبـوده اسـت،                         

ز در ایـن قـسمت   شـود نیـ    مـی مبالغی که از این بابت به صورت ودیعه تأمین تا تعیین تکلیـف قطعـی پرداخـت       
  . گردد و شامل دیون مربوط به هزینه های پرسنلی و اداری و سرمایه ای است  میمنظور
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  1ها شهرداری حسابداری -8

  2.ی شهرداری توصیه شده استها حسابنگهداری به منظور رعایت اصول کلی زیر 
 شـده و چنـین   کلیه عملیات حسابداری باید زیرنظر یک نفر رئیس یا مسئول حـسابداری متمرکـز           -1

  . و تنظیم هرگونه گزارش مالی قرار دادها حسابشخصی را مسئول نگاهداری کلیه 
نگاهداری حساب باید بطریق دوبل بوده و کلیه عملیات مالی در یک دفتر کل خالصه و متمرکز                -2
  .دفاتر فرعی دیگر نیز در مواقع لزوم نگاهداری شود. گردد
ابـت و مـداوم اسـتفاده گردیـده و در کلیـه اسـناد و       از اصطالحات مالی و حـسابداری بـصورت ث       -3

  .عملیات مالی از قبیل بودجه، حسابداری، و گزارش های مالی با مفهوم واحد مورد استفاده قرار گیرند
در تنظـیم کلیـه     . حسابداری شهرداری باید بر حسب وجوه مختلـف طبقـه بنـدی و تنظـیم گـردد                 -4

  .ز وجوه باید از همین رویه پیروی نمودی مربوط به هر دسته یا نوعی اها حسابصورت 
  :گردد  میطبقه بندی وجوه بصورت زیر توصیه -5

  ی مستقل برای وجوه عمومیها حساب -
  ی مستقل برای وجوه امانیها حساب -
  ی تنخواه گردانها حساب -
  درآمدهای اختصاصی -
  وجوه حاصله از فروش اوراق قرضه -
  ل شهری از قبیل آب و برقیوسا -
  وجوه حاصله از اوراق قرضهی مستقل برای ها حساب -

  :ی زیر باید کامالً از یکدیگر متمایز گردندها حساب -6

                                                 
 .١٣٧٦ تاليف پورهنگ بهرامي، –تلخيص از آتاب حسابداري شهرداري  -١

  
٢ . National committee on Government Accounting Municipal Accounting and Auditing (Chicago: Municipol 
Finance officers Association, 1951) 250 PP. 
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 اسـتثناء   هی مربوط به عملیات دارایی ثابت و بـدهی هـای ثابـت بـ              ها  حسابدارایی جاری، بدهی جاری و      
 وجوه دارایی ثابت نیاید بـا وجـوه دارایـی جـاری یکجـا منظـور      . وجوه تنخواه، عملیات امانی و وسایل شهری   

  .گردد بلکه باید برای خود حساب جداگانه داشته و بیالن جداگانه برای آن تنظیم نمود
  .ی بودجه باشدها حسابشکل کنترل درآمد و هزینه بوسیله به  سیستم حسابداری عمومی باید  -7
 رسـید بایـد تعهـدی کـه در نتیجـه آن ایجـاد               امـضاء   ه  بمحض آنکه دستور خرید یـا قـراردادی بـ          -8
  .ر به ثبت رسیده و از میزان اعتبار کاسته گرددگردد در دفت می

استفاده از سیستم حسابداری تعهدی را در مورد درآمد و هزینه ها تا آنجا که ممکـن اسـت بایـد                      -9
به عنوان هزینه باید در دفتر به ثبـت رسـیده و هرگونـه درآمـد حتـی اگـر                    تعهدی  هرگونه  . معمول داشت 

  .رار گیردبصورت نقدی وصول نشده باشد مورد توجه ق
حـساب دارایـی    . صورت اموال مصرف شدنی یا قابل دوام باید در دفاتر فرعـی نگهـداری گـردد                -10

ثابت براساس قیمت تمام شده و در صورتیکه قمیت تمام شده معلوم نباشد براساس برآورد تقریبـی بهـای             
گـر در مـورد   منظور نمودن میزان استهالک دارایی ثابـت شـهرداری لزومـی نـدارد م         . آن نگاهداری شود  

  .که پول نقد برای جبران استهالک کنار گذاشته شود برآورد هزینه واحد کار یا وقتی
اگرچـه منظـور کـردن اسـتهالک در حـساب دارائـی ثابـت شـهرداری ضـرورت نـدارد ولـی در             -11

  .صورتیکه سیستم حسابداری بهای تمام شده مورد عمل باشد باید میزان استهالک را منظور نمود
گردنـد، بایـد از     مـی های شهرداری کـه بـصورت بازرگـانی اداره        ی بنگاه ها  حساب در نگاهداری  -12

 بیمارستان، کتابخانه، یـا     مثالً. های مشابه خصوصی معمول است پیروی نمود       همان طبقه بندی که در بنگاه     
  :که در بنگاههای مشابه خصوصی معمول استانتخاب کنند را روشی پرورشگاه باید همان 

 شـهرداری بایـد از طـرف حـسابرس مـستقل مـورد              یهـا   حـساب  کلیـه    ، از زمان  در فواصل معینی   -13
  .رسیدگی قرار گیرد

گزارش مالی در هر ماه یا کمتر از یکماه، باید تنظیم گردیده و وضع مالی و بودجه و اعتبارات و                     -14
  .سایر اطالعات اساسی را در اختیار شهردار بگذارد

عت درآمد و جمعیت نزدیک و مشابه به یکـدیگر          ی که از لحاظ وس    یها  شهرداریبهتر است کلیه     -15
  .ی خود مورد استفاده قرار دهندها حسابهستند، سیستم واحدی را در اداره امور مالی و نگاهداری 
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  1 ها شهرداری و بودجه بندی یریز بودجه-9

  :ها موارد زیر باید رعایت گردد بندی شهرداری ریزی و بودجه در مبحث بودجه
  ه ریزی  مبانی بودج-الف
  بندی و نحوه بودجه مراحل بودجه بندی -ب
  ریزی مبانی بودجه -9-1

بودجه از آغاز تاکنون بعلت گسترش وظایف دولت در زمینه هـای مختلـف، پیوسـته دسـتخوش تحـول و                   
طریقی که بیانگر کلیـه مفـاهیم       ه  دگرگونی بسیار گردیده است، بنحویکه ارائه تعریفی جامع و مانع از بودجه ب            

رسـد، لـذا بودجـه دارای         مـی  ل و مقاصد بودجه در حال آینده باشد مـشکل و حتـی غیـر ممکـن بنظـر                  و شمو 
  .باشد  میتعاریف مختلف

  : بودجه چنین تعریف شده است1349 در قانون محاسبات عمومی مصوبه
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمـدها و سـایر           «

 »شود  میهای دولت که منجر به وصول به هدف   است  مین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی          أمنابع ت 
  :شود  میبوده از سه قسمت تشکیلبودجه کل کشور 

  :  بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است-1
باراتی نیز خواهـد بـود کـه      این بودجه شامل اعت    - بودجه عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی        -الف

  .گردد  میمستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور
   بودجه عمرانی برای اجرای برنامه های عمرانی-ب
  ه شرکتهای دولتیج بود-2
  .ودش  می بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور-3

باشد به طور کامل مورد توجه قرار   می در این تعریف اصل وحدت، که یکی از اساسی ترین اصول بودجه           
  . گرفته است

                                                 
 .اداره آل حسابرسي، قوانين مالي شهرداري ها، شهرداري تهران -١
 .١٣٧٦ تاليف پورهنگ بهرامي، –تلخيص از آتاب حسابداري شهرداري  -
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مواجه خواهد بود معهذا وصول به نتیجه مطلوب زمانیـست کـه دخـل و               اشکال  هر چند اجرای این اصل با       
المقدور بصورت بودجه الحاقی و یـا  خرج کلیه موسسات دولتی در بودجه تلفیقی کل کشور منظور و یا حتی            

بصورت بودجه مستقل ضمیمه بودجه عمومی تقدیم مجلس گردد تا ضمن تمرکز کلیه اقالم در آمد و هزینـه                   
در یک بودجه واحد جریان امر چـه از نظـر مـالی و چـه از نظـر سیاسـی و اقتـصادی مـورد مطالعـه و بررسـی                               

  .مسوولین مملکتی قرار گیرد
هر شهرداری دارای بودجه ایست کـه پـس از تـصویب           «1324 مصوب تیرماه    ها  داریشهرموجب قانون   ه  ب

  »باشد  میانجمن شهر قابل اجرا
 بودجه چنـین تعریـف شـده    1346 مصوب تیرماه ها شهرداریو در قسمت دوم از فصل اول آئین نامه مالی         

 و هـا  فعالیـت  ،لیـه خـدمات  بودجه ساالنه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مـالی کـه در آن ک    «است  
اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با بـرآورد مبلـغ و میـزان مخـارج درآمـدهای الزم بـرای                    

  .»شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست  میمین هزینه انجام آن ها پیش بینیأت
ه آن نیـز توجـه الزم مبـذول گردیـده            عناصر تـشکیل دهنـد     ، به در تعریف فوق عالوه بر تعیین نوع بودجه       

  .گردد  می به آن اشارهیاست که ذیالَ بطور اجمال
 گردد که درآن هزینه ها فصول و مواد هزینه بـرآورد        می  به نوعی از بودجه اطالق     :بودجه متداول  -1
گردد بدون اینکه برنامه و یا عملیات مورد نظر در بودجه منعکس و یا اینکه مـشخص شـود هزینـه هـا                        می

  . گردیده استدبرای چه منظوری برآور
 نوعی از بودجه است که در آن هزینه ها براساس وظایف، برنامه ها و طرح و یـا                   :ای بودجه برنامه  -2

 آئـین نامـه مـالی       25به موجب مـاده     . گردد  می ی گوناگون دستگاه های اجرائی برآورد و تنظیم       ها  فعالیت
ی مختلف و هزینـه هـر یـک از          ها  فعالیت وظایف و    ،مه ها بودجه شهرداری باید براساس برنا     «ها  شهرداری

  بودجه ایست برنامـه ای کـه بـه موجـب آن            ها  شهرداریبنابراین بودجه مورد عمل در      »  تنظیم گردد  ها  آن
 سپس در داخـل هـر طبقـه از وظـایف طبقـه              ، وظایف قانونی شهرداری را طبقه بندی نمود       بایست بدواً  می

ئی هـا   فعالیـت گروه بندی و مشخص شود و در قالـب هـر برنامـه طـرح و یـا                   های مربوطه    بندی شده برنامه  
 براساس فـصول چهارگانـه و مـواد بیـست گانـه و بـر مبنـاء                  ها  فعالیتوجود دارد که هزینه هر یک از این         
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بندی و طبق دستورالعملی که بوسیله وزارت کـشور تـصویب و ابـالغ خواهـد شـد                   اصول متداول، بودجه  
  .ب به انجمن پیشنهاد گرددبرآورد و جهت تصوی

گردد که در آن هزینه ها برحسب حجم عملیات           می بودجه عملیاتی و آن بنوعی از بودجه اطالق        -3
و بر طبق روشهای مختلف از قبیل حسابداری قیمت تمام شده و یا اندازه گیری کار محاسبه و در بودجـه                     

  .منظور خواهد شد
  بندی مراحل بودجه -9-2

  : شروع تا خاتمه دارای چهار مرحله به شرح ذیل استاز زمانبندی  بودجه
  مرحله تهیه و تنظیم بودجه -
  مرحله تصویب بودجه  -
  مرحله اجرای بودجه -
  مرحله تفریغ بودجه -

هـا مـورد بحـث و     یر شـهردا  یمراحل چهارگانه فوق در رابطه با قانون و مقررات و آئین نامه مـال             در ادامه   
  .بررسی قرار خواهد گرفت

ی مختلـف و هزینـه هـر    هـا  فعالیـت  باید براساس برنامه ها و وظایف و    ها  شهرداریون، بودجه   به موجب قان  
 و  هـا   فعالیـت طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظـایف و               . یک از آن ها تنظیم گردد     

وسیله ه  واهد بود که ب   انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد در آمد و هزینه به موجب دستورالعملی خ               
  .وزارت کشور تصویب و ابالغ خواهد شد

بدین ترتیب، ابتدا پیش نویس بودجه در قالب وظایف کلی و طبق دسـتورالعملی کـه از طـرف                   

وزارت کشور صادر خواهد شد تدوین، سپس براساس برآورد، مبلغ و میزان مخـارج و درآمـدهای                 

گردد، آنگاه پیش نویس بودجه پس از بررسی و اعمـال             می مین هزینه های آن پیش بینی     أالزم برای ت  

ید سطوح عالی شهرداری به صورت بودجه پیشنهادی تـسلیم مرجـع تـصویب              أینظر کارشناسان و ت   

کننده خواهد شد، مسئولیت تنظیم بودجه در سطوح عالی به عهده شهردار و مسوول امور مالی است                 

و واگذاری ایـن وظیفـه از       ) ضع تشکیالت شهرداری  مدیر امور مالی تا رئیس حسابداری بسته به و        (

  .طرف شهردار رفع مسوولیت نخواهد کرد



  
 48/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

  
  

  ها شهرداریمراحل بودجه بندی 

مرحله اول
-

بودجه تهیه و تنظیم 
  

  .از نظر شکلی ، که بر اساس دستورالعمل تهیه و تنظیم شهرداری ها صورت می گیرد  -1
 :از نظر محتوی  -2

  ای واحد اولویت برنامه های  شهرداریبیان نارسائیها و نیازه : 1-2
  های کالن کشور و سطح محلی در زمینه عمران شهری رعایت اصول و سیاست : 2-2
  . دیده شود ها شهرداری ساله 5بودجه باید دارای استراتژی و سیاست مشخص بوده و در برنامه  : 3-2
  ها شهرداریرعایت بخشنامه بودجه سالیانه  : 4-2

مرحله دوم
- 

تصو
یب بودجه

  :قانون تکلیف بودجه را مشخص کرده است   
 تکلیف تصویب بودجه را مـشخص مـی         ها  شهرداری آئین نامه مالی     26 و   ها  شهرداری قانون   76-65-27ماده  

  .کند 

مرحله سوم 
-

 اجرای بودجه
  

و  دارمراقبت در حسن اجرای بودجـه بـه عهـده شـهر           ) قسمت اول    ( ها  شهرداری آئین نامه مالی     26طبق ماده   
  .مسئول امور مالی است 

از اول  ) یـک سـال شمـسی        ( هـا   شـهرداری  سـال مـالی      -هـا   شـهرداری  قـانون    66طبق ماده    -
  .فروردین شروع و تا آخر اسفند ماه خاتمه می یابد 

 .مصرف اعتبارات شهرداری منحصراً باید در همان حوزه هزینه شود : 68 ماده 1تبصره  -

 جهـت اطـالع     هـا   شـهرداری رت جامع درآمد و هزینه      در خصوص ارائه صو    : 71طبق ماده    -
 .عموم 

 . در همان شهر است ها شهرداریمصرف عوارض و درآمد  : 72طبق ماده  -

 با اسناد مثبته و بـر اسـاس رعایـت آئـین نامـه مـالی                 ها  شهرداریی  ها  پرداخت : 79طبق ماده  -
 .است 

 اردیبهشت سال بعد مـی   15ا   دوره عمل بودجه را هر سال ت       –آئین نامه مالی     : 24طبق ماده    -
 .داند 

وسیله شهردار ه  درصد ب10در خصوص تقلیل یا افزایش اعتبارات مصوب تا  : 28طبق ماده  -
قبل از منظورداشتن وجوه حاصل از درآمد شهرداری هـا بـه حـساب قطعـی                 : 37طبق ماده    -

  .درآمد هزینه کرد آنها ممنوع است 
  

مرحله چهارم 
تفریغ بودجه –
  .یابد که پس از خاتمه کاراجرای بودجه ضرورت میباشد   میها داریرحله بودجه شهآخرین مر  
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 :نحوه تنظیم بودجه -9-3 

 :شود ها، مراحل و مفاد زیر رعایت می در تنظیم بودجه شهرداری

  طبقه بندی بودجه شهرداری  -1
   طبقه بندی بر حسب وظیفه1-1       

  ری    وظیفه خدمات ادا1-1-1               
     وظیفه خدمات شهری 1-1-2           

     وظیفه عمران شهری1-1-3               
     قالب بودجه ای 1-1-4               

  اعتبار  تأمین   طبقه بندی درآمدها و منابع-2
  ی شهرداری ها ها پرداخت  طبقه بندی هزینه و سایر -3

   طبقه بندی هزینه های جاری3-1      
   طبقه بندی هزینه های عمرانی 3-2      
   ها سایر پرداخت3-3      

  های قبل   کسری درآمد نسبت به هزینه سال3-3-1             
  کسری درآمد نسبت به هزینه سال قبل                                                                              3-3-2             
    وامهای اعطایی 3-3-3             
  های دریافتی    بازپرداخت اصل اقساط وام3-3-4             
    مشارکت در سرمایه گذاری بخش عمومی 3-3-5             
  رمایه گذاری بخش خصوصی  مشارکت در س3-3-6             
     پرداخت بابت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم3-3-7                               

                                            استحفاضی شهرها
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  ی   طبقه بندی سازمان-4      
  ای تابعهه  واحد4-1      
  ی مستقل وابسته به شهرداری ها سازمان  بودجه 4-2      
   بودجه مناطق4-3      

  
  
  :تفریغ بودجه  -9-4

ی موقـت و دایـم   هـا  حـساب در پایان سال مالی و در پایان دوره عمل بودجه ، امور مـالی نـسبت بـه بـستن                     
ق تراز افتتاحیه و اختتامیه اقدام و صورتحساب های مـالی را ،             ی دایمی از طری   ها  حسابشهرداری و نقل مانده     

تهیه و مراتب را جهت تصویب تفریغ بودجه تا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمن شهر گزارش خواهد نمود ،                    
  .انجمن شهر نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی نماید 

 روز بعد به وسـیله فرمانـداری بـه          15ا حداکثر تا    همچنین شهرداری مکلف است نسخه ای از تفریغ بوده ر         
 رسیدگی و ممیزی    1346 مصوب تیرماه    ها  شهرداری و آیین نامه     44وزارت کشور ارسال دارد به موجب ماده        

  : در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید ها شهرداریحساب 
رکنان ثابت شـهرداری کـه اطالعـاتی         حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کا            –الف  

  .کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند 
 حسابرسی به وسیله حسابداران قسم خورده یا متخصص که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد                 –ب  

در موفع تفریغ بودجه شهرداری مکلف است نتیجه گزارش حـسابرسان مـذکور را همـراه تفریـغ بودجـه در                     . 
  . و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد 67مفاد ماده اجرای 
 رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مـذکور                 –ج  

بدین ترتیب انجام مرحله اول یعنی تهیه و تنظیم بودجه از اختیـارات شـهرداری ؛ مرحلـه            . در بند ب ماده فوق      
یب بودجه از اختیارات انجمن شهر ؛ مرحله سـوم یعنـی اجـرای بودجـه بوسـیله شـهرداری و مرحلـه                       دوم تصو 

چهارم که نظارت بر بودجه است در آغاز توسط شهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله شواری شـهر                   
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حاصـل از  شهرداری موظف است پس از خاتمه دوره عمل بودجه به منظـور تعیـین وضـعیت           . انجام می گیرد    
  .ارجاع بودجه ، تفریغ بودجه تنظیم نماید 

بنابراین تفریغ بودجه عبارتست از صورت مقایسه ارقام پیش بینی شـده در بودجـه بـا درآمـدهای وصـولی           
  .قطعی از یک طرف  هزینه های برآوردی با عملکرد قطعی پرداخت هزینه ها از طرف دیگر 

رداری برای بـه حیطـه وصـول درآوردن درآمـدهای پـیش             تفریغ بودجه نشان دهنده چگونگی فعالیت شه      
 مختلف ، بخصوص وظیفه عمران شهری از نظر میزان          یها بینی شده و همچنین وضع عملکرد وظایف و برنامه        

پیشرفت اجرای پروژه های عمرانی مختلف و جذب اعتبارات مصوب مربوطه ، که نهایتاً ارزیـابی حـصول بـه                    
  . شهرداری را ممکن می سازد هدفهای کوتاه مدت و میان مدت

  

  1 حسابرسی شهرداری-10

بنابراین در این قسمت بـه  . ی استرحسابرسی یکی از موارد بسیار مهم در مباحث مالیاتی مربوط به شهردا       
  .گردد ها اشاره می نامه مالی شهرداری قوانین و مقررات مرتبط با حسابرسی در آیین

، مسوولیت تنظیم بودجه بعهده، شهردار و مسوول امـور مـالی            ها  یشهردار آیین نامه    26در اجرای ماده     -1
است و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری از شهردار و مسوول امور                    

  . مالی رفع مسئولیت نخواهد کرد
 نمـوده و جـرح و        شهردار باید با همکاری مسوول امور مـالی کلیـه اقـالم وفرمهـای بودجـه را بررسـی                   -2

  .تعدیل الزم به عمل آور بنحوی که بین درآمدها و هزینه تعادل برقرار گردد
 قانون شهرداری باید ترتیبی اتخاذ گردد که شهرداری بودجه سالیانه خود را تا آخر               67 در اجرای ماده     -3
 هـا  شـهرداری آیین نامه مالی  27 و 26ماه به شورای اسالمی شهر تسلیم و اقدامات بعدی را با توجه به مواد              دی

  .معمول دارد

                                                 
 ١٣٨٢. داريهامرادي،عليرضا،آشنايي با آيين نامه حسابرسي شهر -١
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آیـد اوالً نبایـد مغـایر بـا برنامـه        مـی  اصالحاتی که توسط شورای اسالمی شهر در ارقام بودجه به عمـل           -4
ثالثـاً موجـب مغـایرت      .  ساله شهرداری باشد ثانیاً تعادل بین درآمد و هزینه هـا را محفـوظ نگهـدارد                5مصوب  

  . نشودبودجه با حد نصاب های قانونی 
ریـغ بودجـه را حـداکثر       فو ت  قانون، شهردار مکلـف اسـت نـسخه ای بودجـه             67 در اجرای تبصره ماده      -5

  .پانزده روز بعد از تصویب به وزارت کشور ارسال دارد
 شهرار باید کنترل الزم را برای وصول به موقع درآمـدها پـیش بینـی شـده در بودجـه بـه عمـل آورد و                -6

  .اخت عوارض و منابع درآمدی جدید و تصویب آنها معمول نمایداقدامات قانونی برای شن
، شهردار باید شخـصاً بـر حـسن اجـرای بودجـه نظـارت               ها  شهرداری آئین نامه مالی     23 با توجه به ماده      -7

نموده و مراقت های الزم را به عمل آورد و در این مورد با توجه به وسعت شهر و حجم عملیـات شـهرداری،                        
به عهده مسوولین واحدهای تابعه شهرداری واگذار و اختیارت الزم را برای اجرای بودجه بـه                وظایف الزم را    

  . نمایدفیذآنها تن
ولی جهت کنترل پرداخـت هزینـه هـا در حـدود اعتبـارات              :  بودجه در دفاتر حسابداری ثبت نمی شود       -8

نـام دفتـر اعتبـارات ثبـت و          قانون شهرداری، اعتبارات مصوب بودجـه در دفتـری ب          79مصوب، به رعایت ماده     
شود منظور از تعهد در اینجا، تعهد به مشابه مرحلـه ای از    میمین اعتبارأپرداخت هزینه ها از آن محل تعهد و ت     

 نیست بلکه منظور اعـالم وجـود اعتبـار در ردیـف     ها  شهرداری آئین نامه مالی     23پرداخت هزینه موضوع ماده     
  .ام هزینه و تعهد تامین اعتبار آن پس از انجام هزینه استمربوطه برای پرداخت مشخص قبل از انج

 و همچنین تغییرات در نحوه احتساب هزینه هـا بـه   ها شهرداری تغییرات در سر فصل های حساب هزینه    -9
یابـد بـه موجـب دسـتورالعمل          مـی  حساب اعتبارات جاری و عمرانی که با اجرای این دسـتورالعمل ضـرورت            

  .خواهد شدتعیین گردد   می کشور تهیه و ابالغحسابداری که توسط وزارت
ی هزینه های جاری در دفتر اعتبارات و معین به تفکیک ردیف هزینه هر یـک از                 ها  حسابسر فصل    -10

ی معـین و کـل در دو        هـا   حسابشود ولی صورت تطبیق       می دو وظیفه خدمات اداری و خدمات شهری تعیین       
  .شود  می مطابقت دادهی کلها حسابی معین با ستون ها حسابستون 
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  1 ها شهرداری اسناد و دفاتر مورد عمل در امور مالی -11

  در دو بخـش، اداری و مـالی بـه شـرح زیـر خالصـه            هـا   شـهرداری  اسناد مورد عمل در واحد مالی        -1-11
  : گردد می

ناد مثبتـه  گردد و به عنـوان اسـ    می اسنادی که به منظور رعایت کامل مقررات و به موجب قانون تهیه        -الف
  : در موقع تسجیل اسناد قابل استناد است، این اسناد عبارت اند از

 حواله انبـار صورتجلـسه تحویـل کـاال و یـا            -  قبض انبار   -برگ درخواست خرید  –) تشخیص(اجازه خرج 
انجام خدمت، فاکتور فروشنده کاال یا انجام دهنده خدمت، لیـست حقـوق و دسـتمزد کـارگران و کارمنـدان                     

 احکام  - سند هزینه تنظیمی   - درخواست وجه  -حواله وجه – پیش آگهی، چک     - فیش بانکی  – بهاء   استعالم–
 کارت کارگری الشه اسناد پرداختنی و به طور کلی هر سندی که به موجب قانون و دسـتورالعمل                   -مأموریت

  . های صادره قابل استناد باشد
 در واحـدهای مـالی      و تلخـیص فعالیـت هـا      ت و طبقـه بنـدی        اسناد و دفاتر حسابداری که به منظور ثب        -ب

  : شهرداری نگهداری و مورد عمل قرار خواهد گرفت شامل
  برگه حسابداری -
  دفتر صدور برگه -
  دفتر روزنامه -
  دفتر کل -
  دفاتر معین -
  ) تراز آزمایشی(تراز عملیات -
 صورت حساب ها یا گزارشهای مالی -

  : می آیددر اینجا هر یک از موارد فوق به طور مشروح
  برگه حسابداری

                                                 
 .١٣٧٦ تاليف پورهنگ بهرامي، –تلخيص از آتاب حسابداري شهرداري  -١

  



  
 54/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

یـک   رع و مـانع یـک فعالیـت مـالی د          رتست از ورقه ای است که مبـین جـام          برگه حسابداری عبا    :یفتعر
  . موسسه باشد

  . قانون چنین تعریف شده استدر برگه حسابداری 
برگه یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارتست از نوشته ای است کـه در آن یـک یـا چنـد مـورد از                         «
یی کـه حـسب مـورد بـدهکار یـا بـستانکار گردیـده        هـا  حسابات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به   عملی

  ».وزنامه و کل استرشود و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصالح قابل ثبت در دفاتر معین و   میتجزیه
ص یمسؤولیت تشخ ساب است و    اهمیت این فرم به مراتب بیش از سایر امور مربوط به ثبت و نگاهداری ح              

 ، با نظر رئیس حسابداری     شود  می ساب و بستانکار حساب که در باالی برگه های حسابداری نوشته          بدهکار ح 
 برگـه   ها  شهرداریباشد، در سیستم دفتر داری دوبل برای          می ص متصدی تنظیم برگه حسابداری    ااز وظایف خ  

 رنگهـای سـفید بـرای بـدهکار و زرد بـرای              بـوده و بـه ترتیـب بـا         ری بدهکار و بستانکار قابل تفکیک     حسابدا
 در هر یک از برگهـا توضـیح         گردد، و بدینوسیله نویسنده برگه مجبور نیست که         می بستانکار حساب مشخص  

 بستانکار هر دو بـوده و        هم  شامل ارقام بدهکار و     هم شود  می بدهد و شرحی که یک نوبت نوشته      جداگانه ای   
   .گردد  میدر نتیجه از وقت صرفه جوئی

  . گویند  میبرگه بدهکار را سند بدهکار و برگه بستانکار را سند بستانکار نیز
   دفتر  صدور برگه

ست که روزانه کلیه برگه های حسابداری به ترتیب تنظیم در آن ثبـت و شـماره                 ی ا دفتر صدور برگه دفتر   
 در این دفتر برای هـر یـک       شماره و تاریخ این دفتر همان شماره و تاریخ برگه ها خواهد بود             ،شود  می گذاری

اره ها در اول سـال از یـک شـروع    شود که شم  می بدهکار و بستانکار یک شماره اختصاص داده  به از برگه ها  
تا پایان سال ادامه خواهد داشت، بنابراین در مدت یک سال هرگـز دو برگـه                 بصورت مرتب و مسلسل       و هشد

ز اشتباه و تکرار یک شماره در جلوی شماره مـوخر           در صورت برو  . حسابداری با یک شماره نخواهیم داشت     
  . خواهد بود شده صادریشود این شماره ها معرف تعداد برگه ها  میکلمه مکرر گذاشته

دفتر صدور برگه حاوی پنج ستون است، ستون اول به شماره و ردیف اختصاص دارد از سـتون دوم بـرای                
 که فقط سرفصل حساب دفتر کل و معین کـه           یبه شرح شود و ستون سوم       می ثبت تاریخ صدور برگه استفاده    

  . شود  میدر باالی سند بدهکار و بستانکار داخل مربع مستطیل ثبت شده نوشته
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باالخره ستونهای چهارم و پنجم به ثبت ارقام بدهکار و بستانکار برگه های حسابداری مربـوط اسـت، ایـن      
باشد و جمـع هـر کـدام از           می بدهکار و در دفتر روزنامه    دفتر وسیله مؤثری برای حصول اطمینان از ثبت ارقام          

این دو ستون نه تنها بایستی با یکدیگر برابری نمایند، بلکه با جمع ستونهای مربوطه از دفتـر روزنامـه مطابقـت                      
شود و هرگونه اختالف بایستی همانروز پیدا شده و اصالح گردد تا در پایـان مـاه موجبـات آشـفتگی                       می داده

  . ا فراهم ننماید رها حساب
شـود    مـی  گـردد و بـه صـفحه بعـد منتقـل            مـی  کار و بـستانکار معـین     هددر آخر هر صفحه جمع ستونهای ب      

شـود،    مـی  های بدهکار و بستانکار دفتر صدور برگه روزانه و یکجا با روزهای قبل انجـام               همچنین جمع ستون  
 هفهـای قبـل اضـا      دهد به جمع ماه     می ن نشا بدهکار و بستانکار یک ماه را     در پایان هر ماه این جمع که گردش         

ز شود که بـا   میشود ماه دوم نیز جمع یک ماهه بسته       می شود ولی از ابتدای ماه بعد مجددا روزانه جمع زده          می
 برگه  - به آن اضافه گردد، متصدی صدور برگه پس از ثبت و شماره گذاری             بایستی جمع ماه قبل از سطر بعد      

و شماره برگـه بـدهکار      سازد    می ی که مالک تنظیم برگه حسابداری بوده اند جدا        های حسابداری را از اسناد    
 کلیه دفاتر حسابداری باید خیلی تمیز و خوانا و بـدون            .گردد  می د ضمیمه ثبت و جداگانه بایگانی     ندر روی س  

خط خـوردگی نوشـته شـود تراشـیدن، حـک کـردن و همچـین جـای سـفید گذاشـتن بـیش از آنچـه کـه در                 
فترنویـسی  به طور کلی اعمال زیر در د   . ه و یا بین سطور نوشتن جایز نیست       یی معمول است و در حاش     دفترنویس

   :برابر قانون ممنوع است
   قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و کل و بین سطور و حاشیه نوشتن آن -الف
   تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفتر روزنامه و کل -ب
فحه بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه یا کل و همچنین سـفید مانـدن                 جای سفید گذاشتن در هر ص      -ج

  تمام یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه در اثناء عملیات 
  ر آن یی و نظایتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیا محو کردن مندرجات دف-د
  ی نقدی بانکی ها حساب بستانکار شدن -ه
  . قبل و ثبت عملیات سال بعد در آنها استفاده از دفاتر ناتمام سالهای -و

  .  سال نگهداری نماید10امور مالی باید تمام دفاتر حسابداری را از تاریخ ختم هر سال الاقل تا 
  ) دفتر ثبت اولیه(دفتر روزنامه 
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دفتـر روزنامـه دفتـری اسـت کـه اشـخاص حقـوقی یـا حقیقـی کلیـه                    –های مستقیم    بر اساس قانون مالیات   
ولی خود را اعم از خرید و فروش و دیـون و مطالبـات و ظهرنویـسی و هرگونـه فعـالیتی کـه                        عملیات مالی و پ   

ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات که طبق اصول حـسابداری و             
 بالاسـتثناء بـه     عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سـود و زیـان و تـراز الزم اسـت                    

  . ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کند
 از دفتـر روزنامـه نمـوده اسـت بـرای            ت قـانون تجـار    7تقیم و همچنین مـاده      تعریفی که قانون مالیاتهای مس    

تـوان گفـت دفتـر        مـی  باشد نیز صادق اسـت و       می  که از جمله مؤسسات غیرانتفاعی و فاقد سرمایه        ها  شهرداری
ی مالی در هر موسسه به ترتیب تاریخ وقوع و با توجه به جنبـه بـدهکار و                  ها  فعالیته  روزنامه دفتریست که کلی   

شود  هر چند یکبار که به موجب قانون حـداکثر تـا پـانزدهم مـاه بعـد تعیـین                   می بستانکار، ثبت و توضیح داده    
 معـامالت   و سرفصل های مربوطه در دفتر کل نقل شود، بـدین ترتیـب کلیـه            ها  حساببایست به     می شده است 

 ولی به موجب قانون تاریخ مندرج در طـرز و     -در دفتر روزنامه ثبت شود    و  شهرداری باید در همان روز انجام       
سیستم کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتـر روزنامـه شـود فاصـله                       

  .  تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد، ثبت در دفتر مزبوربین تاریخ فاکتور با مدارک و روز آماده شدن معامله برای
دفتر روزنامه انواع مختلف دارد که ساده ترین و متداول ترین نـوع آن دفتـر روزنامـه ای اسـت کـه آن را                         

  : نامند، این دفتر دارای شش ستون است که به ترتیب عبارتند از  میدفتر روزنامه ایتالیایی
 مبلـغ کـل کـه بـه سـتون           - مبلـغ جـزء    - شرح - شماره دفتر کل   -اری شماره برگه حسابد   -شماره یا ردیف  

  . گردد  میبدهکار و بستانکار تقسیم
 اردفتر صدور برگه به ثبت رسید و شماره و تاریخ دفتـر مـذکور بـر روی آنهـ                  پس از اینکه کلیه برگه ها د      

ا، مجددا به ترتیب سرفصل     نوشته شد ابتداء برگهای بستانکار و بدهکار را از یکدیگر جدا نموده و هر گروه ر               
  . نویسیم  مینمائیم و سپس هر دسته را جداگانه در دفتر روزنامه  میی دفتر کل از یکدیگر جداها حساب

شود، شماره ردیـف دفتـر روزنامـه از           می در دفتر روزنامه برای هر دسته یک شماره ردیف اختصاص داده          
دامه خواهد داشت، این شـماره بـه روی برگـه هـای             یک در اول سال شروع شده و پشت سرهم تا پایان سال ا            

  .شود  می شماره دفتر روزنامه نوشته-حسابداری مقابل



  
 57/ها  مالی شهرداری حوزه فعالیتآشنایی با    

  عات و خدمات تخصصی شهری و روستاییرکز مطالم
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

بنابراین منظور از شماره دفتر روزنامه که بر روی برگه های حـسابداری نوشـته شـده شـماره ردیـف دفتـر                       
بـوط بـه شـماره برگـه         در سـتون مر    ،روزنامه است نه شماره صـفحه دفتـر روزنامـه همچنـین در دفتـر روزنامـه                

  .شود  میشماره برگه نوشته،حسابداری 
دفتر روزنامه بایستی توضیح کافی و جامع نوشته شود، مبلغ برگهای حـسابداری در رابطـه                 شرح  در ستون 

با یک حساب اصلی در ستون جزء دفتر روزنامه نوشته خواهد شد و جمع آن در ستون بدهکار و یـا بـستانکار                 
  .شود  مینوشته

 صورتیکه حسابی فقط یک برگه داشته باشد مبلغ آن برگه مستقیماً در ستون بدهکار یا بستانکار نوشـته                 در  
شود و نیازی به نوشتن آن در ستون جزء نخواهد بود، در صورتیکه کلیه برگه های مربوطه به یک حـساب                 می

رگه ها را بایستی در صفحه بعـد     اصلی یا به اصطالح به یک دسته را نتوانستیم در یک صفحه ثبت نمائیم بقیه ب               
  .گردد  میبا شماره ردیف مابعد قبلی ثبت نموده و کافی است قبل از عنوان حساب کلمه بقیه قید

 اقالم جزء برای یک حساب اصلی جمـع   لستون جز در دفتر روزنامه جمع زده نمی شود معذالک جمع ک           
گردد که این رقـم در        می ون مبلغ بستانکار ثبت   شود و در ستون مبلغ بدهکار یا در صورت لزوم در ست             می زده

  .گردد  میدفتر روزنامه به سرفصل های خود در دفتر کل نقل
بایستی با جمـع    میجمع در ستون بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه نه تنها بایستی با یکدیگر برابر باشد بلکه     

  .ستون بدهکار و بستانکار در دفتر صدور برگه نیز برابری نماید
در صــورتیکه در پایــان روز ایــن دفتــر بــا یکــدیگر برابــری ننمایــد نــشان آنــست کــه در نوشــتن برگهــای 

  .حسابداری اشتباهی رخ داده است که باید همانروز اصالح شود
جمع ستونهای بدهکار و بستانکار در دفتر روزنامه مانند دفتر صدور برگه روزانـه ولـی یکجـا بـا روز قبـل                       

ان هر ماه این جمع با جمع ماههای قبل اضافه شده و از ابتدای ماه بعد مجدداً روزانه جمـع              شود در پای    می انجام
  .شود  میزده

ی مقدماتی در آنها ثبت و به طور مناسبی         ها  فعالیتتوان گفت دفتر روزنامه دفتریست که         می بطور خالصه 
نامـه عـالوه بـر ذکـر عنـوان دفتـر            شود، در باالی صفحه دفتر روز       می برای وارد کردن در دفتر کل طبقه بندی       

همچنـین شـماره صـفحات نیـز         کننـد،   مـی   چـاپ   آن است  روزنامه، تاریخ و نام شهرداری را که دفتر متعلق به         
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شود، این دفتر و دفتر صدور برگه و نحـوه صـدور برگـه کـه بـه ترتیـب صـادر میگـردد فقـط جنبـه                              می نوشته
  . ندارد مهمی نقش ،از نظر رفع نیازاستحکام و محافظه کاری در ثبت وقایع دارد واال 

دفاتر روزنامه دوستونی و همچنین چند ستونی هم وجود دارد که معروفست بـه دفتـر مـشترک روزنامـه و                     
دهند که حجم عملیـات آن زیـاد باشـد، مـثال       میهای آنرا برای ثبت اقالمی اختصاص کل که بعضی از ستون   

 برای اینکه اقالم مربوط به بانک جداگانه در دفتر کل تکرار            اگر جمع عملیات روزانه حساب بانک زیاد باشد       
 نشود یک ستون از دفتر روزنامه را که خود آن ستون طرف بدهکار و بستانکار دارد به بانـک اختـصاص داده                     

شود و بعد جمع آن را در آخـر روز یـا آخـر هفتـه                  می د و تمام اقالم مربوط به بانک در آن ستون عمل          وش می
شـود،    مـی  کند و به این طریق از انتقال تک تک اقالم به دفتر کل خودداری               می ب دفتر کل منتقل   کال به حسا  

 استفاده نمود لذا در موقـع مناسـب توضـیح بیـشتری در              ها  شهرداریتوان در مورد درآمد       می چون از این دفتر   
  .این باره داده خواهد شد

  دفتر کل
 در این دفتـر تحـت       ها  حسابی اختصاص داشته و کلیه      ی اصل ها  حساب دفتر کل دفتریست که به        :تعریف

  .شود  میسرفصلهای معنی متمرکز
به موجب قانون دفتر کل، دفتری است که کلیه عملیات ثبـت شـده در دفتـر یـا دفـاتر روزنامـه بـر حـسب                           

  .شود  می در صفحات مخصوص آن ثبتها حسابسرفصل یا کد گذاری 
 صورت بگیرد این تقسیم بندی قبـل از شـروع           ها  شهرداریجات  صفحات دفتر کل بایستی با توجه به احتیا       

  .شود تا راهنمای مراجعه کنندگان باشد  میسال انجام شده و فهرست آن در ابتدای دفتر منعکس
  : مورد استفاده است به دو دسته قابل تفکیک استها شهرداریانواع سرفصل هائی که در دفتر کل 

شـود    مـی  مانده آنها از یک دوره مالی به دوره مالی دیگر انتقال داده           ی دائمی یا حقیقی که      ها  حساب: اول
ــافتنی- بانــک- تنخــواه گــردان-حــساب صــندوق: شــامل ــدهکاران- اســناد دری ــار- ب  پــیش - موجــودی انب

 اثاثیـه  - تاسیـسات ماشـین آالت  - وسـائط نقلیـه  -ی انتظامی، متضمن زمـین و سـاختمان  ها حساب -ها  پرداخت
 - اوراق قرضـه - سـپرده هـا  - بستانکاران، پیش دریافتها   - اسناد پرداختنی  -  وام پرداختنی   -دریافتی وام   -اداری

  .ودایع و سپرده های پرداختنی
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ی موقت یا اسمی که در یک دوره مالی بوجوده آمده و در پایان همان دوره به حـساب در                    ها  حساب: دوم
 نقـل نخواهنـد شـد ماننـد حـساب هزینـه هـای                به سال بعد   ها  حسابشود و مانده اینگونه       می آمد و هزینه بسته   

ی گونـاگون در    ها  فعالیتبا توجه به    . ها  شهرداریانجام، شده و درآمدهای وصول شده در یک دوره مالی در            
ی مختلـف متفـاوت بـوده بنـابراین ممکنـست تعـداد         هـا   شـهرداری  در   هـا   حسابشهرداری ممکنست سرفصل    

  .داری دیگر باشدی دفترکل در یک شهرداری بیش از شهرها حساب
چون کلیه عملیات دفتر داری دوبل بایستی روزانه انجام شود بنابراین تاریخ دفتر کل با تاریخ دفتر روزنامه            

  .و دفتر صدور برگه یکسان خواهد بود
شود شـماره صـفحه مربوطـه در دفتـر            می شماره ردیف دفتر روزنامه نوشته    » شماره دفتر روزنامه   «در ستون 

  .شود  می دفتر روزنامه نوشته- شماره صفحه کل-ماره ردیف دفتر روزنامه در ستونکل نیز مقابل ش
 کافی است، ارقامی که در ستون جزء دفتر روزنامـه           - به شرح روزنامه   -در ستون شرح دفتر کل تنها جمله      

دفتـر  ) ربدهکار و یـا بـستانکا     (نوشته شده بهیچوجه در دفتر کل نوشته نخواهد شد و ارقامی که در ستون مبلغ                
شود عبارتست از ارقـام سـتون هـای بـدهکار و یـا بـستانکار دفتـر روزنامـه و هـر رقمـی کـه در                              می کل نوشته 

شود بایستی بالفاصله با آخرین رقم همان ستون در قسمت مانده جمع       می ستونهای بدهکار و یا بستانکار نوشته     
نتیجـه نهـائی آن   ) مانـده (ن رقـم قـسمت   شود و یا از آخرین رقم ستون دیگر کسر شود تا بـه هـر حـال آخـری          

 سـتون شـماره     :د  باشـ   می  ستون 8 دارای   ها  شهرداری دفتر کل مورد استفاده در       .حساب بخصوص بدست آید     
 ستون تاریخ که به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و ماه تقـسیم             ،  ی مالی   ها  فعالیتردیف برای ثبت شماره     

امه و ستون شرح که در آن توضـیح اجمـالی و کوتـاهی از روی برگـه        ستون شماره صفحه دفتر روزن    . شود می
نمـائیم سـتون بـدهکار و بـستانکار بـه             می اکتفاء) بشرح دفتر روزنامه  (شود و یا فقط به ذکر         می محاسباتی داده 

 که مانده بدهکار یا بـستانکار حـساب در آن           8 و   7ثبت اقالم بدهکار و بستانکار مربوط است و باالخره ستون           
  . شود  مینوشته

 دفتر کل از روی دفتر روزنامه نوشته شده ولی در مواردی که برای حـسابی دفتـر معـین نگهـداری                      معموالً
شود، در این موارد مقابل شماره دفتـر معـین کـه              می نشود دفتر کل مستقیماً از روی برگهای حسابداری نوشته        

  .نوشته خواهد شدپایین برگهای حسابداری نوشته شده، شماره صفحه دفتر کل 
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شود در ستون تاریخ در دفتر کل بایـستی تـاریخ             می در دفتر کل برای هر سر فصل حساب جداگانه ای باز          
  .باشد نوشته شد  میثبت دفتر روزنامه که همان تاریخ برگه ها

ی دفتـر معـین    هـا   حـساب نامند و به      می ی دفتر کل را حساب اصلی و یا حساب کنترل         ها  حسابهر یک از    
  .شود  میی فرعی گفتهها حسابشود   میر قالب حساب اصلی نگهداریکه د
  

  دفتر معین
 بـرای  معمـوالً شود   میی فرعی هر کدام  جداگانه در آن نوشتهها حساب دفتر معین دفتریست که      :تعریف

ی فرعی مربوط بـه آن      ها  حساب این دفتر شامل      و شود  می هر حساب اصلی دفتر کل یک دفتر معین نگهداری        
  .شود  میی یک شهرداری به ریز در آن ثبتها فعالیتب اصلی خواهد بود و کلیه حسا

 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجـزی سـاختن             :شده است   چنین تعریف  قانون دفتر معین  طبق  
کارتهـای  (ی دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن اسـت نگاهـداری شـود              ها  حسابهر یک از    

  .)اتر معین استحساب در حکم دف
شود که این حساب مشتمل بر انواع مختلـف در        می بطور مثال، در دفتر کل یک حساب درآمد نگاهداری        

آمدهای یک شهرداری است و برای وقوف به میزان هر یک از منابع در آمد باید از دفتر معین اسـتفاده کـرد،                  
شـود و نتیجـاً جمـع         مـی  گانه نگاهداری بدین ترتیب که در دفتر مذکور برای هر نوع درآمد یک حساب جدا            

  .مانده انواع مختلف منابع در آمدها باید با مانده حساب درآمد در دفتر کل مطابقت نماید
نگهداری دفاتر معین بستگی کامل بـه احتیاجـات شـهرداری دارد و در صـورتیکه اقـالم مربـوط بـه یـک                        

: بـود ماننـد    نیاز به نگهداری دفتر معین نخواهـد         ئی فرعی نداشته باشد   ها  حسابحساب اصلی متعدد نباشد و یا       
  ...    و غیره دفتر معین، هزینه ،حساب درآمد 

شود و شماره صفحه مربوط به هر حساب فرعی نیز بـر            می  دفاتر معین از روی برگه های حسابداری نوشته       
ابداری در دفتـر معـین      شود تا معلوم شود که برگه های حس         می نوشته» شماره دفتر معین  «روی برگه در قسمت     

ی فرعی بستگی کامل به احتیاجـات شـهرداری دارد          ها  حسابنوشته شده است، تقسیم صفحات دفاتر معین به         
و بایستی هر شهرداری قبل از آغاز سال دفاتر جدید را بـا توجـه بـه تجربیـات گذشـته تقـسیم بنـدی نمـوده و                            

   . باشدها حساباجعه کنندگان به دفتر و  تا راهنمای مرآنرا در ابتدای دفتر منعکس نمایدفهرست 
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دفاتر معین هزینه و درآمد در تامین این منظور کمک موثری خواهد کـرد و بایـد در ثبـت اقـالم هزینـه و                         
  .درآمد در دفتر مذکور مراقبت الزم به عمل  آید تا بتوان اطالعات بدست آورد

ا در ستون تاریخ دفتر معین همـان تـاریخ روی           نحوه ثبت ارقام در این دفاتر بدین شرح خواهد بود که ابتد           
شود و در ستون شرح دفتر معین کافیست شـرح برگـه هـای محاسـباتی نوشـته                   می برگه های حسابداری نوشته   

شود، مبلغ هر برگه بدهکار در سـتون بـدهکار و مبلـغ هـر برگـه بـستانکار در سـتون بـستانکار نوشـته شـده و                             
  . شود  می یا از آن کسربالفاصله با رقم مانده قبلی جمع و

شـود بایـستی نتیجـه        می مشاهده» مانده«بدین ترتیب آخرین رقمی که در ستون بدهکار یا بستانکار قسمت            
نهائی آن حساب بخصوص باشد، در دفتر معین یک ستون اختصاص به شماره ردیف دفتر روزنامه دارد که با                   

  .گردد  مین ستون درجاستفاده از برگه های محاسباتی شماره مورد نظر در ای
  موازنه حساب های دفاتر معین 

ی دفاتر معین عیناً به شرحی است که برای دفتر کل به تفـصیل بیـان شـده اسـت در اینجـا                       ها  حسابموازنه  
ی فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کـل      ها  حسابکافیست یادآور شویم که بایستی عملیات       

  .  برابری نماید
  : خواهد بود به شرح زیر  استها شهرداری مورد نیاز معموالًکه دفاتر معین 

  در بانـک افتتـاح     هـا   شـهرداری  اسـت کـه از طـرف         ییهـا   حـساب لیـه    ، شـامل ک    دفتر معین بانک   -1
  . و سپرده ها و غیرهها پرداختمانند حساب جاری بانک در آمدها و حساب جاری  شوند می

  .بایست سرفصل جداگانه ای اختصاص داده شود  میکه برای هر سپرده گذار  دفتر معنی سپرده -2
بایست بـرای پـیش پرداخـت گیرنـده و بـه نـام                می  که به همان ترتیب    ها  پرداختدفتر معین پیش     -3

  .سرفصل جداگانه اختصاص داده شود
هرداری صفحه یـا صـفحات جداگانـه         برای هر یک از منابع درآمد در ش         که دفتر معین در آمدها    -4
  .در آمد نمایش و سینما و غیره ، در آمد توام با مالیات،-درآمد پروانه کسب: ندیابد مان  می اختصاصای

 برای هـر واحـد بـدهکار صـفحه یـا صـفحات جداگانـه ای اختـصاص داده           : دفتر معین بدهکاران   -5
  .شود می
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از جملـه اجرائیـات     عبارتست از وجوهی که بـه حـساب ادارات دولتـی            که  دفتر معین بستانکاران     -6
شـود و بـرای هـر وصـولی صـفحه جداگانـه ای                مـی  بیمـه، وصـول    ،   کـسور بازنشـستگی   ، مالیات دارائـی  

  .اعتبارات برنامه ها و غیره ، د و باالخره دفتر معین هزینه هایاب  میاختصاص
  

  مشخصات دفتر معین
  :مشخصات دفتر معین بشرح زیر است

 به ترتیب ثبت شماره گذاری     در این ستون تعداد برگه ها مربوط به هر حساب فرعی              :ستون شماره ردیف  
  .شود می

  .شود  میدر این ستون تاریخ و نوع فعالیت مالی از برگه حسابداری نقل و ثبت: ستون تاریخ
در این ستون شماره ردیف دفتر روزنامه از برگـه حـسابداری اسـتخراج              : ستون شماره ردیف دفتر روزنامه    

  . گردد  میثبت
شـود و بـاالخره سـتون      مـی پیرامون دریافت یـا پرداخـت داده    در این ستون توضیح مختصری       :ستون شرح 

بدهکار و بستانکار و مانده بدهکار و بستانکار آنها که اختصاص به ثبت اقالم بدهکار و بـستانکار و مانـده هـر              
  . حساب دارد

  تراز عملیات دفتر کل
 ی دفتـر کـل کـه      هـا   سابحـ تراز علمیات یا تراز آزمایشی فهرستی است از مانده های بدهکار و بـستانکار               

  .بایست حداقل در پایان هر ماه از دفتر کل استخراج و تنظیم گردد می
در حسابداری و دفتر داری دوبل هر مبلغی که در بدهکار یک یا چند حساب منظور گردد به همـان مبلـغ                      

فتـر کـل را     یک یا چند حساب دیگر در مقابل بستانکار خواهد شد لذا چنانچه در یک زمان مانـده بـدهکار د                   
بایست با جمع مانده های بستانکار برابری نمایـد، در غیـر اینـصورت بطـور                  می جمع بندی نمایند علی االصول    

  .یابد کشف و اصالح گردد  میحتم در ثبت یا نقل یا جمع معامالت اشتباهی رخ داده که
رای ایـن منظـور سـتونهای       در آخر هر ماه ابتدا بایستی از صحت ثبت اقالم در دفاتر اطمینان حاصل نمود ب               

ی دفتر کل تعیین میگـردد و   ها  حسابشود و مانده      می ی دفتر کل جمع بسته    ها  حساببدهکار و بستانکار کلیه     
هـای دفتـر کـل در تـراز          ی ماه جاری هر یک در سرفصل      ها  حسابجمع ستونهای بدهکار و بستانکار و مانده        
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 اگر جمع دفتر روزنامه در پایان روز با جمع دفتر صدور            همانطوریکه. عملیات منتقل و موازنه داده خواهد شد      
برگه برابری ننماید بایستی همانروز اشتباه را پیدا کرد و اصالح نمود، اگر تراز عملیات دفتر کـل نیـز صـحیح                       
نباشد بایستی همان موقع وقبل از آنکه برگه های ماه جدید در دفاتر نوشته شود اشتباه را پیدا کـرده و اصـالح                       

بدیهی است هرگونه اشتباهی اثر دو جانبه خواه داشت و بایستی با صدور برگه های اصالحی بـدهکار و      . دنمو
بستانکار رفع اشتباه شود، هر گاه ستونهای بدهکار و بستانکار تراز عملیات دفتر کل متساوی نباشد بدون شک          

د بنحو ممکن کشف و برطرف گـردد،  در یکی از مراحل عملیات دفتر داری اشتباهی اتفاق افتاده است که بای           
  :ولی تساوی ستونهای بدهکار و بستانکار تراز عملیات دفتر کل نیز دلیل صحت عمل حسابداری نمی باشد

 عدم   ، ب به جای حساب دیگر     بدهکار یا بستانکار کردن یک حسا      ، اشتباهات اصولی   ، قلم افتادگی کامل  
 ثبت یک معامله به مقدار کمتر یا بیشتر از مقـدار واقعـی،       ، ر کل مالی از دفتر روزنامه به دفت     انتقال یک فعالیت    

ی دفتر کل و این قبیل اشتباهات احتمالی، هیچکدام تاثیری در موازنه            ها  حسابدر دفتر روزنامه و انتقال آن به        
  .اقالم تراز عملیات دفتر کل ایجاد نخواهد نمود
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  1ها شهرداری روشهای تنظیم گزارش مالی در -12

باشد که در پایان دوره       می  از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی            یکی
ی انجام شـده    ها  فعالیتمالی به وسیله واحد حسابداری تهیه و جهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی                

  .گردد  میدر شهرداری به  موجب قانون منتشر
ود  مدیران بمنظور تعیین خط مشی های آینده و بهره وری از منـابع موجـ          ارائه اطالعات الزم درست برای    

 و هــا حــساب از تجزیــه و تحلیــل و تفــسیر صورت اســت ایــن اطالعــاتدر جهــت پیــشبرد اهــداف شــهرداری 
گزارشهای مالی که بوسیله واحد حسابداری شـهرداری تهیـه شـده و جـزو اساسـی تـرین مراحـل حـسابداری                      

 موجب تشویق و    ها  حسابهای مالی و انتشار بموقع صورت      اهد شد صحت گزارش   گردد عاید خو    می محسوب
ترغیب مودیان مالیاتی و عوارض دهندگان خواهد شد و این صحت نباید و نمی تواند فقط محـدود بـه جمـع                      

ی ارائه شده مستند به اسناد و مدارکی خواهنـد          ها  حساببندی اعداد مندرج در گزارش مالی باشد بلکه صورت        
حسابرسان منتخب انجمن شهر و  مقـام تـصویب کننـده رسـیده              تأیید  که براساس موازین قانونی تهیه و به        بود  
 شهرداری مکلف است هـر شـش مـاه یکبـار            -1333 مصوب تیر ماه     ها  شهرداری قانون   71بموجب ماده    .باشد

جمن شهر رسیده بـرای     منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب ان               
  .اطالع عمومی منتشر و سه نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال نماید

دارد منتهی تا پانزدهم هر ماه حـساب در آمـد و هزینـه مـاه قبـل                    می  شهرداری را موظف   79همچنین ماده   
  .شهرداری را به انجمن شهر تسلیم نماید

ایست به شیوه ای طرح ریزی شود تـا هـر زمـان کـه               ب  می ها  شهرداریبدین ترتیب سیستم حسابداری برای      
ی مالی اقدام نمـود     ها  حسابدارد به توان نسبت به تهیه و تسلیم صورت          می مدیران و افراد ذینفع و یا قانون مقرر       

ولـی  . یابـد   می از اول فروردین ماه شروع شده و در آخر اسفند خاتمهها  شهرداریبموجب قانون سال مالی در      
 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند مـاه هـر سـال                   15ه هر سال تا     دوره عمل بودج  

  .تحقق یافته باشد تا  خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است

                                                 
 .١٣٧٦ تاليف پورهنگ بهرامي، –تلخيص از آتاب حسابداري شهرداري  -١
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ری  الزم است با استفاده از اصول متداول حـسابدا         ها  حساببدین ترتیب در پایان دوره مالی و قبل از بستن           
تعدیالت مورد نظر در دفاتر مالی شهرداری صورت پذیرد و برای این منظور ذخیره کافی جهـت هزینـه هـای         

بایست تا پایـان دوره عمـل بودجـه پرداخـت گـردد بحـساب                 می  که هو پرداخت نشد  ) تحقق یافته (م شده   انجا
ی ها  حساب مربوط به بستن     ضمن عملیات » حساب تعهداتی برداختنی  « تعهدات پرداختنی بستانکار گردد مانده    

موقت بسته نمی شود بلکه مانده این حساب تحت همین عنوان یا عناوین دیگری از قبیل تعهـدات دوره مـالی                     
گذشته یا اندوخته تعهدات سال گذشته به دفاتر سال جدید منتقل خواهد شد تا در سال جدیـد تعهـدات سـال                      

  .گذشته از محل حساب مذکور پرداخت شود
 داشت که پس از پایان مهلت مقرر در قانون، دین شهرداری کان لم یکن تلقی نمی گردد بلکـه                باید توجه 

 اردیبهشت سال بعد تادیه نشده باشد 15هر مقدار از اعتباراتی که تا روز آخر سال مالی تعهد شده ولی تا آخر              
ه یـا تعهـد شـده سـنوات      دیون تعهدات که بـرای مخـارج انجـام شـد           20تا آخر همان سال از محل اعتبار ماده         

  .شود بحساب سال جاری پرداخت خواهد شد  می پیش بینیها شهرداریماضی در بودجه هر سال 
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  1ها شهرداریتجارب موفق و الگوهای نوین توسعه منابع مالی -13

   مدیریت مالی یکپارچه-13-1
در آن زمـان تنهـا بـر         معمـوالً . در گذشته ، کنترل وجوه دولتی برای مدیریت مالی عمومی کافی بـود            

حسابرسی درونی و بیرونـی و یـا قبـل و    . تاکید می شد) و نه بر اجرای صحیح آنها( رعایت مقررات مالی    
امـروز حـسابرسی بـه روش قـدیمی         . بعد از انجام امور مالی ، به وسیله روش های ابتدایی انجـام مـی شـد                

در واقـع قابلیـت     . ع تر آن مورد نیـاز اسـت        در بعد وسی   زم را ندارد و قابلیت حسابداری     دیگر کارآمدی ال  
حسابداری فقط برای کنترل مادی سرمایه ها و گزارش دهـی کاربردهـای آنهـا نیـست بلکـه مـی بایـست                       

  . منافع مالی نیز در نظر گرفته شود تأمین کارایی و میزان اثر بخشی سرمایه ها برای
ت به مدریت مالی و نقـش آن در تـشکیالت    نیاز به تغییر دیدگاه کلی نسب  مدیریت مالی بر مبنای اجرا    

به دنبال آن است کـه اطالعـات        ) و نه به صورت منفعل      ( مدیریت مالی پیشرفته به طور فعال       . دولتی دارد 
مالی را نه فقط برای کنترل منابع بلکه به منظـور کمـک بـه تـصمیم گیـران در برنامـه  ریزیهـای عملیـاتی                       

، مـی   ) چه در سطح ملی و یـا محلـی        (  مالی در نهادهای عمومی      برای مدیریت صحیح منابع   . افزایش دهد 
وظایفـت اصـلی    . بایست ابزارهای فراهم آورنده اطالعات مالی این نهادها در سطحی یکپارچه قرار گیرد            

 مـی بایـست بـه       ) و مـدیریت بـدهی       بودجه بندی ، حسابداری  ، مدیریت نقدینگی       (سیستم مدیریت مالی    
تا اطالعات داد و ستدهایی  که بخش های مختلف را تحـت تـاثیر قـرار مـی                   صورت یکپارچه انجام شود     

در زیــر بخــش هــای مــرتبط بــه طالعــات وارد شــود و تــاثیرات آنهــا دهــد فقــط یــک بــار در مجموعــه ا
  .طورهمزمان ثبت گردد

سیستم های مدیریت مالی یکپارچه به تنهایی برای ایجاد مدیریت پیشرفته مالی کافی نیـستند بلکـه بـه                   
همراه آن الگوی کاری تمرکزیافته ای مورد نیاز است که در آن اطالعات مالی جمع آوری شـده و ایـن                     
اطالعات حمایت کننده مدیران ارشد عملیاتی برای بـه حـداکثر رسـاندن خـدمات رسـانی بـه شـهروندان         

  .باشد

                                                 
 .٥٠تلخيص از مجله شهرداريها ، ويژه نامه ماليه ، شماره  -١     

  ي،شهرداري تهران تاليف علي محمد اقتدار- تلخيص از آتاب بودجه شهرداري-
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، فعالیت ها در مدیریت مالی یکپارچه داللت بر موجودیتی مستقل دارد، زیرا در این شکل از مدیریت        
  . جهت رسیدن به اهداف و آرمان هایی واحد و مشخص متمرکز می شوند

در عین حال اگر فعالیت های انجام شده فقط بر حسب وظیفه و اجبار باشند، حرکت هـا بـه سـمت از                      
دست دادن هدف های اصلی و فقط رعایت اجباری قانون ها ومقـررات خواهـد بـود، بـدون اینکـه بـرای        

  . ، تالشی صورت گیرداهداف موثر و مفید تشکیالتیرسیدن به 
برای اینکه بتوان عملیات اجرایی و اهداف را در سازمان های عمومی در جهـت واحـد و معـین پـیش            

  .برد، الزم است که با مدیریت مالی به مثابه هویتی مستقل برخورد شود
تـصویر شـفاف تـری از میـزان         اگر اطالعات مالی با سطوح اجرایی هماهنگ گردد، آن گاه می توان             

  . رسیدن سازمان به اهداف و آرمان های اصلی آن به دست آورد
در سطح محلی این روش بدین معناست که تمام منابع مالی شهرداری به طور واحد مورد توجـه قـرار                    

 به عالوه برنامـه هـای گونـاگون       . گیرد، ضمن اینکه محدودیت های احتمالی منابع نیز در آن لحاظ گردد           
شهرداری به شکلی یکپارچه درآمده و این برنامه ها در سطح عملکردی به طور جزئی تر و بـا دورنمـایی                     

سیـستم هـای مـدیریت مـالی محلـی بایـد       . ، مورد بررسی قرار گیـرد )جهت دسترسی مدیران ارشد(وسیع  
ن در کل   بر حسب نقش آ   )  چه به صورت جزئی و چه به صورت کلی        ( توانایی آماده سازی اطالعات را      

ذی نفعـان وذی    (نـی   ورتوانند به طور صحیح به منـابع بی       ساختار حکومتی داشته باشند و اطالعات مذکور ب       
  .گزارش شوند) نفوذان، در سطوح ملی و در سطوح محلی 

در بسیاری از کشورها برای بهبود و مدرنیزه سازی سیستم هـای مـدیریت مـالی، تحرکـاتی در سـطح                     
 متاسفانه هنوز بسیاری از این تغییرات بـه سـطوح  حکومـت محلـی رسـوخ      ملی صورت گرفته است؛ ولی  

نکرده و در بسیاری از موارد اطالعات مذکرو در میان موانع قانونی که بر اثر برخوردهای سنتی ایجاد می                   
یکی از روشن تـرین مثـال هـای موجـود بـرای مـشکالت تغییـر سیـستم مـالی                     . شود ، محصور می گردند    

جـه نویـسی و یکـی       یکی بـرای بود   ( دن دو حساب جداگانه مالی در بسیاری از کشورها          قدیمی، باقی مان  
حتی در برخی از کشورها اصالح سیستم مدیریت مـالی در سـطح ملـی در حـال                  . ستا) برای حسابداری 

این دو حساب تصمیم به حل مشکل       . اجراست، این مشکل به علت ساختارهای قانونی کماکان نمود دارد         
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بـرای ادغـام صـحیح ایـن حـساب هـا، مـی بایـستی یـک             . که باز هم راه حل درستی نمی باشد       . گرفته اند 
  :نمودار واحد از حساب ها ایجاد گردد که شامل موارد زیر باشد

 تـأمین   منبـع ن، ازجملـه پرسـنل، هزینـه هـای آب و بـرق و تلفـ          ( صورت جزئی حساب های معمولی      
رای  آنچـه کـه در زیـر بخـش هـا بـ             ی، منطقه جغرافیـایی و تمـام       عملیات ، نام برنامه ، پروژه ، واحد      ) اعتبار

 بـه  یباید توجه داشت که تمـام مـوارد ذکـر شـده بایـست     . های مناسب مورد نیاز است    دیاجرای بودجه بن  
  .طور هماهنگ در نظر گرفته شوند

ند، بـرای   هـست سیستم های مدیریت مالی یکپارچه همان قدر که برای مـدیریت در سـطوح ملـی الزم                  
البته به هر حال تاکیدات متفاوتی بـر حـسب نیازهـای هـر              . ندباشن  یریت در سطوح ملی نیز ضروری می      دم

به عنوان مثال، بسیای از شهرداری ها نیازمنـد سیـستم هـای    . شهرداری بر اجرای این سیستم ها وجود دارد   
بـه اسـتثنای    ( سیاری از شـهرها     و در بـ   . یا اینکه به انواع بسیار ابتدایی آن نیاز دارند        . مدیریت بدهی نیستند  

بـدهی خـارجی عـاملی مهـم در ایـن سیـستم محـسوب نمـی شـود؛ هـر چنـد ضـرورت              ) شهرهای بزرگ 
ریت تعهدات مالی طوالنی مدت مانند معامالتی که نیازمند بدهی های چندین ساله هستند، هنـوز هـم                  یمد

چـه  (ریت حـساب هـای بـدهی    ن رو بایـد مـدی     از ای . در برخی از حکومت های محلی به چشم می خورد           
  . نیز در سیستم مدیریت مالی در نظر گرفته شود)طوالنی مدت و چه کوتاه مدت

 بودجه بندی، حسابداری و مدیریت نقدینگی پایه های اصلی سیـستم هـای مـدیریت مـالی در سـطح                    
مـی کننـد   به عالوه ، حکومت های محلی که از عوارض اموال و مشاغل استفاده             . محلی به شمار می آیند    

 و بـه شـکلی دقیـق مـشخص کـرده       جز بـه جـز  نیاز به اطالعات پایه ای قوی دارند که اموال شهروندان را  
این سیستم می تواند به عنوان نوعی سیستم فرعی عمـل کنـد و ایـن وجـوه را بـه طـور خودکـار بـه            . باشد

ه ، شناخت اهداف    کلید پیشرفت سیستم مدیریت مالی یکپارچ     .حساب جاری درآمد شهرداری واریز کند     
و آرمان های کل سازمان و نقش و ارتباط میان بخش ها و زیـر بخـش هـایی اسـت کـه در کـل سـاختار                            

  .وجود دارند
هیچ بخشی از سیستم مدیریت مالی یکپارچه بر بخش های دیگر برتری ندارد و در واقع این مجموعه                  

برای تدوین سیاست هـای  . می شوندبخش ها هستند که به عنوان یک واحد موجب کارکرد بهینه سیستم             
 اطالعات ضروری اسـت چـرا کـه اگـر مـدیر عملیـاتی از داشـتن             دکالن اقتصادی وجود یک سیستم مول     
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اگر چه رایانـه مـی توانـد باعـث یکپارچـه       . اطالعات الزم محروم باشد نمی تواند به نتایج الزم دست یابد      
یازهای اطالعاتی مجموعـه مـی بایـست بـه دقـت      سازی سیستمها و تشکیالت پیچیده گردد، درعین حال ن      

مشخص شده و ارتباطات میان واحدهای عملیاتی گوناگون یا زیر بخش های اطالعاتی به درستی شناخته                
 یک راه حل در نظر گرفته می شـود، ولـی           انبه عبارت دیگر، با وجود اینکه استفاده از رایانه به عنو          . شود

  .سازی سیستم یکپارچه است و خود نمی تواند به عنوان سیستم عمل کندرایانه تنها وسیله ای برای پیاده 
  

   نقش بخش خصوصی در مدیریت مالی شهرداری ها-13-2
در دهه های اخیر مشخص گردیده کـه نهادهـای دولتـی و عمـومی از      اساس مطالعات صورت گرفته    

ارداد بـه بخـش خـصوصی     می توانند بخش عمده ای از خدمات شهری را از طریـق قـر  ها  شهرداریجمله  
زدهی واگذار کنند و به صرفه جویی های جدی در هزینه ها دست یابند بخش خصوصی مـی توانـد بـا بـا      

  . ی و تحوالت مدیریتی قرار گیرد ثیر فشارهای سیاسبیشتر کار کند و کمتر تحت تأ
کـه  داری   فرآیندهای پیچیـده و خـشک ا        می تواند تحت شرایط رقابتی فعالیت کند و درگیر         همچنین

دیگـر اینکـه بخـش خـصوصی بـه منـابع       . نگردد مله شهرداری به آن مبتال هستند عموم دستگاه ها و از ج  
امـا نکتـه ای کـه در        . سرمایه ای دسترسی دارد که به آسانی در اختیار مسئوالن شهرداری قرار نمی گیرد               

  مبحث خصوصی سازی باید مدنظر داشت ،
یت بخش خصوصی برای انجـام فعالیـت هـای عمرانـی و خـدماتی                این است که برای استفاده از ظرف      

 شامل کاهش هزینه ها ، کـاهش تـورم نیـروی انـسانی ، افـزایش      و استفاده از مزیت های آن       شهرداری ها   
باید نظام فنی و اجرایی مشخص در واگـذاری ، نظـارت و تحویـل کـار از     ،کارایی و اثربخشی فعالیت ها   

بـدون طراحـی نظـام فنـی و اجرایـی مـشخص در ایـن                . ل قرار گیرد    بخش خصوصی طراحی و مبنای عم     
خصوصی سازی در درون خود قابلیت افزودن بر مسائل و مشکالت شهرداری ها و کاهش کارایی       ،  هزمین

  .و اثربخشی فعالیت شهرداری ها را دارد
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   شهرداری بعنوان دولت محلی-13-3

  .واع دولت های محلی به شمار می رونداز دیدگاه اقتصادی شهری، شهرداری ها یکی از ان
دولت های محلی نیز ، یکی از ابزارهای اصـلی حکومـت در انجـام یکـی از سـه وظیفـه اش بـه شـیوه ای                             

ایـن  .  دارای سـه وظیفـه  اصـلی انـد         هـا   حکومـت بر اساس تئوری های اقتصادی ،       . کارآمد محسوب می شوند   
  :وظایف عبارتند از

  الی در سطح کالن اقتصاد تنظیم متغیرهای پولی و م-الف
   باز توزیع درآمد-ب
  تخصیص منابع و تولید کاالهای عمومی -ج

.  است و دولت های محلی وظیفه مستقیمی در رابطه بـا آن نـدارد              یدو وظیفه نخست مختص دولت مرکز     
 دولت های محلی برای این به وجود آمده اند که وظیفه تخصیص منابع و تولید کـاالی عمـومی را بـه نحـوی                       

از آنجا که دولت های محلی در قیاس با دولت مرکزی، می توانند سلیقه هـای متفـاوت                  . کارآمدتر ایفا نمایند  
تخـصیص منـابع توسـط دولـت هـای محلـی کارآمـدتر              . مردم مناطق مختلف را به نحو مناسبتری پاسخ دهند          

 ر اساس میزان تمایلـشان در     به عبارت دیگر به کمک  دولت محلی مردم هر منطقه ای قادر خواهندبود ب              . است
ینکـه بـه    هزینه کاال و خدمات عمومی، از عرضه این دسته از کاال و خـدمات بهـره منـد شـوند، بـدون ا                      تأمین  

مثال مردم یک منطقه ثروتمند می تواننـد در صـورت تمایـل بـا           .  خللی وارد نمایند   مطلوبیت مردم دیگر مناطق   
  . داشته باشندپرداخت مالیات بیشتری ، پارک عمومی بزرگتری

در کنار عرضه کاال و خدمات عمومی، دولت محلی باید در مقابل فعالیت هایی که عوارض جانبی ایجـاد                   
 به دو دسته کلـی قابـل        بنابراین وظیفه تخصیص منابع دولت های محلی      . اکنش مناسبی نشان دهد   می کند نیز و   

  :شوند تأمین  متناسبیتقسیم است که هر یک از این دسته ها باید از طریق منابع مالی
  عرضه کاال و خدمات عمومی  -1
 کنترل عوارض جانبی  -2
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 ها شهرداریمشارکت مردمی ونقش آن در توسعه مدیریت مالی -14

 امکانات و منابع مالی شهرداری همگام با گسترش محدوده خدمات و جمعیت تحت              داین موضوع که رش   
بـه  . بـد ، در کـشورمان واقعیتـی انکارناپـذیر اسـت           پوشش و همچنین رشد توقعات شهروندان افزایش نمـی یا         

امـا نکتـه حـساس در ایـن زمینـه ایـن       . عبارتی ، سرانه هزینه ای شهروندان به قیمت های ثابت ، رشدی نـدارد       
است که شهرداری های کشور می بایست به این موضـوع توجـه داشـته باشـند کـه قبـل از اسـتفاد از ظرفیـت                           

 ایخـصی بـرای تعیـین رونـدها ، سـاختاره          ر نوع خدمت شهری ، باید طرح مش       مشارکت شهروندان در ارائه ه    
ورود بـه مقولـه مـشارکت       . سازمانی ، بودجه ، آموزش ، بسترسازی ، توجیه کارکنان و نظایر اینها تهیـه کـرد                  

خواهی از شهروندان بدون فراهم کردن برنامه ها  و بسترهای الزم چه بسا تالش های بعـدی را نیـز بـا مـشکل                         
این موضوع از این جهت مورد تاکید است که حرکت های جسته و گریخته و مقطعـی از طـرف                . مواجه کند   

 که فاقد ویژگی های الزم برای جلب مـشارکت          رود به این مقوله مشاهده می شود      برخی از شهرداری ها در و     
  .مردمی است 
اصـولی تـرین روش   ، روف اسـت مع) مدیریت درآمدی ( ی   استراتژی هایی که به اقدامات تهاجم      براساس
  .برقراری ارتباط بین منابع درآمدی و اقالم هزینه های شهرداری است، در این زمینه

استفاده کنندگان و بهره مندان از خدمات شهری بـر اسـاس دو اصـل مـساوات و عـدالت اجتمـاعی ، مـی                         
  . بایست سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند ، بپردازند 

منطقی کردن و پایدار ساختن منابع درآمدی شهرداری ها باید جزء اهداف اسـتراتژیک مجمـوع دولـت ،                   
حذف و کـاهش وابـستگی     . وزارت کشور ، سازمان شهرداری ها و همچنین شهرداری های کشور قرار گیرد              

، و زیرسـاختی  به آن دسته از درآمدها که ناقض اصول شهرسازی است و به ساختارهای اقتصادی ، اجتمـاهی        
  . شهر ضربه وارد می کند در زمره اولویت ها قرار دارد 

پنج محور درآمدی جایگزین ، تحت عناوین فعال شدن کمک ها و حمایت های دولتـی ، منطقـی کـردن           
درآمدهای ناشی از ارتباطات و حمل و نقل ، احیای عوارض نوسازی و کسب درآمد از مشاغل و بنگاه هـای                     

به خصوص آن دسته از خدماتی که امکان      ( ی شهر ، همچنین دریافت  بهای خدمات شهری          اقتصادی و تولید  
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، باید بـه صـورت همزمـان در         ) سنجش و سرشکن کردن هزینه های آن بر کلیه استفاده کنندگان وجود دارد              
  .دستور کار قرار گیرد 

یع اخیـر در حـوزه درآمـدی و          در دو وجه اطـالع رسـانی از وقـا          نوشتاردر پایان امید است که مطالب این        
 ابعاد مختلف مالیـه شـهرداری ، مـورد اسـتفاده مجموعـه کارشناسـان و           بیینزینه ای شهرداری ها ، همچنین ت      ه

. مدیران شهرداری های کشور ، مدیران و کارشناسان مرتبط در سـایر سـازمان هـا و پژوهـشگران قـرار گیـرد           
 کمتـر بـه مـدیریت    نوشـته  به رغم همه تـالش هـا در ایـن      همچنین اشاره به این موضوع ضروری می نماید که        

  .  در حیطه مدیریت درآمدهاست ها نوشتههزینه ها پرداخته شده است و در واقع اغلب 
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