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قانون    55(موضوع ماده    ی قانون  فیاست که با تنوع و تعدد وظا  ییاجرا  ی دستگاه  ، یردولتیغ   ینهاد عموم  کیبه عنوان    يشهردار 
ها، اعمـال کنترل   يشـهردار  یـیو بدنـه اجرا  یسـاختار سـازمان   یدر کنـار گـستردگ  فیتعدد وظا  ن یها و ...) مواجه است. ا  يشهردار 

  ی فیتکال  ـزین  ی موجـود و انتظـارات اجتمـاع   ی. ضـمن آنکـه الزامـات قـانون د ینما  یم  يها و اداره امور را ضرور  تیفعال  يبر نحوه اجرا
 . نموده است جادیمذکور در قانون و شهروندان ا صالحیدر قبال مراجع ذ ییپاسخگو يرا برا

 

بـر    یمبن  یکالن حکومت  يها  استیس  ریسا  يو اجرا  يشهر  تیریتحقق موضوعات مد  يموجود در راستا  طیدر شرا  گریطرف د  از
مطلـوب بـه همـراه    ی کنترلـ  طیو وجـود محـ  ی داخلـ  يها، کنترل هـا  يدولت بـه شـهردار  يها   گري-ياز تصد  یبخش  يواگذار

  یاز اقتـضائات مختلفـ  یکنترل و نظارت کـه ناشـ   نیاست. ا  يو ضرور  ی هیبد  یع موثر و کارآمد موضو  یکنترل  ينظام ها  ـتیتقو
باشـد؛ حـسب    ی و ... مـ   ی اجتمـاع   ی انتظـارات عمـوم  ، یالزامـات قـانون  ، یتیریمـد  يازهـاین  ، ی و سـازمان  یطـیمح  طیهمچـون شـرا

 .شود  ی و مقررات اعمال م نیمتفاوت و مطابق با قوان  يمـورد به روش ها

 

 دستورالعمل  هیته اهداف

 

 : دی نما ی ها مقرر م يشهردار ینامه مال نییآ 44 ماده 

 

 :دیانجام خواهد گرد ریها در سه مرحله به شرح ز يحساب شهردار  يزیو مم یدگیرس

 

 يارو حسابد  ی در امور مال  ی که اطالعات کاف   يکارکنان ثابت شهردار  لهیقبل و بعد از خرج به وس  يشهردار  لهیبه وس ی: حسابرسالف
 .داشته باشند

 

تواند از وجود حسابرسان قسم  یشهر م يحسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورا لهیبه وس ی: حسابرسب
گزارش حسابرسان   جهیمکلفند نت  يشهر و شهردار  يصورت شورا  نیکه در ا  ندیاستفاده نما يدادگستر  یکارشناسان رسم  ایخورده  

 .مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند

 

 .و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق  ی مال يگزارش ها  یبررس قیانجمن شهر از طر لهیبه وس یی نها  یدگی: رسج
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 .ها ابالغ خواهد کرد ي و به شهردار میاست که وزارت کشور تنظ یطبق دستورالعمل يشهردار ی: طرز انجام حسابرس تبصره

 

انتخابـات شـوراها  فیوظـا  الت،یآنکه در قانون تـشک  ضمن انتخـاب شـهرداران (مـصوب    ی اسـالم  ي و  و   01/03/1375کـشور و 
 :است دهیآن) عنوان گرد ياصالحات بعد

 

 :است  ریشهر به شرح ز  یاسالم يشوراها فیوظا : 71ماده

 

 ه،یو حفظ سرما  يوابسته و تابعه شـهردار   يسازمان ها، موسسات، شرکت ها  هیو کل  يشهردار  یاداره امور مالنظارت بر حسن  :  30  بند
و اعالم    یآن هـا بـا انتخاب حسابرس رسم  نهینظارت بر حساب درآمد و هز  نیهمچن  ،يشهردار  یو اختصاص  ی ها، اموال عموم  ییدارا

 . یالزم بر اساس مقررات قانون يها يریگیو پ دارموارد نقض و تخلف به شهر

 

به   يشهردار  یو معـامالت   ی مقـررات مـال  ـتیدر حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعا  يشهردار  يپرداخت ها  هیکل)  1  تبصره
 . دشهر باشند برس يشـورا ـدییقائم مقام آنان که مـورد تأ   ای حساب  يبه امضاء شهردار و ذ دی اسناد با نیکه ا  دیآ ی عمل م

 

به    یو هرگونـه اقدام قانون   یخود را جهـت بررسـ  یگزارش حسابرس رسم  جهینسخه از نت  کیشهر موظف است    يشورا)  2  تبصره
 . دیوزارت کشور ارسال نما

 

 م یو مفاه فیتعار

 

 :و نظارت کنترل

 

  ا یگزارش ها ، عملکردهـا، اقـدامات انجـام شده و   یبررس  يبرا  صالحیکه توسط مراجع ذ  یی و روش ها   ریاست از مجموعه تداب  عبارت
  ا یرا اعمال    رانهیـشگیو پ   یاصـالح  ي هـا  هیتوصـ  ای و    داتیاهداف کنترل، تمه  نیشود تا ضمن تأم  ی در حال انجام، به کار گرفته م

مالحظات مـرتبط، از نظر نوع و    ریو سا  یمراجع نظارت  گاهیحاصله، نقش و جا  ج یو روش ها با توجه به نتا  ریابتد  نی. اد ینما  شنهادیپ 
 .باشد یخاص خود م طیتابع ضوابط و شرا ج،ینحوه انعکاس نتا
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 :یداخل يکنترل ها مفهوم

 

اسـت کـه بـه منظـور    یی ها و روش ها استیشود؛ شامل س  یگفته م  زین  یداخل  يکنترل ها  ستمیکه به آن س   یکنترل داخل  ساختار
 :شود ی به کار گرفته م ریاز جمله موارد ز يشهردار ی به اهداف سازمان  یابیاز دست ینسب نانیاطم نیتأم

 

 .مسئوالن ییدر مقابل اتالف، اختالس و عدم کارا يشهردار يو اقتصاد ی حفظ و مواظبت منابع مال •

 

 .يشهردار يو عملکرد  یمال يدقت و صحت آمار و گزارش ها شیافزا •

 

 .آن ياجرا زانیم نییو تع يشهردار ي ها یاز مقررات و خط مش يرویکارکنان به پ  قیو تشو بیترغ  •

 

 .يشهردار ياز واحدها کیدر هر  اتیعمل ییکارا زانیم نییتع •

 

از منـافع    ـد ینبا  یو مخـارج کنتـرل داخلـ  ـستیآل ن  ـده یا  ، یسـاختار کنتـرل داخلـ  چ یآن است که هـ  يبه معنا  ینسب  نانیاطم
 .باشد شتریمورد انتظارآن ب

 

 :ي شهردار یکنترل طیمح

 

مقرر در    يروش هـا  يها و اجرا  استیبه اهداف، س  یابیدست  يکه برا  یو برون سازمان  یاست از مجموعه عوامل درون سازمان  عبارت
  ی مصوب مجموعـه، مباحـث ساختار سازمان  يها  استیها و س  یخط مش  ،ی درون سازمان  ثیشود. از ح  یو مستقر م  یطراح  يشهردار 

برنامـه و بودجه و وجود    ینـیب  شیثبـت، ضـبط و پـردازش اطالعـات، پـ  ي هـا  ستمیس  ،ی انسان  ي ها  هیسرما  ت یریمد  يو روش ها
 .دهـد ی مـ لی را تـشک يشـهردار یکنترلـ طیمحـ  یشالوده اصل ،يشهردار یداخل  یحسابرس ژهیبه و یارکان نظارت

 

کـشور،   یتیریکالن مـد  يها  استیو مقررات الزم االجرا و س  نیتوان به قوان  یم   یعوامل برون سازمان   نیاز جمله مهم تر  نیهمچن
 .اشاره نمود یردولت یغ  ی نهاد عموم نیحاکم بر ا
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  ي واحدها  ریـود و سـاخواهـد ب  تیریمـد  يو مـشاوره ا  ینظارت  یاز ارکان اصل   یکیبه عنوان    يدر شهردار  يشهردار  یداخل  یحسابرس
 تیمسئول نفـکیخـود را کـه جـزء ال ـاتیعمل نیحـ ینقـش نظـارت  ـد یآن، با یکنترلـ طیمحـ ياجزا  گریبه عنوان د زین يشهردار 

سالمت   يارتقـا جـهیو در نت ي شهردار یبهبود هرچه مطلوب تر نظام کنترل نهیتا زم  ندیاعمال نما  استآنه  یو سازمان  ی تیریمد  يها
 .حاصل شود ی سازمان

 

 :یحسابرس فیتعر

 

  ي ربنای) و شـواهد زیمـال  ریغ   ای  یاطالعات (مال   ایمدارك، اسناد    یدرست  انهیجستجوگرا  یعبارت است از هر گونه بررس  یحسابرس
و    نیقوان  ،يدر شـهردار  ـاتیعمل  ياجـرا  ي هـا  زمیشـناخت مکـان  ـقیو ... که در آن حسابرس از طر  يعملکرد  ، یمال  يگزارش ها

 ریسا  ياجرا  ـز یو ن یو خـارج  یکارکرد آن، اخذ اطالعات از منابع مختلف داخلـ  تیفیو ک  یداخل  يکنترل ها   ستمیضوابط مرتبط، س
(گزارش ها،   ی دگیو اظهـارنظر نـسبت بـه موضـوعات مـورد رسـ  ی ـابیارز يرا بـرا ازیو مستندات مورد ن یمبان   ؛یدگ یرس يروش ها

 .دی نما ی معملکرد، معامالت و ...) فراهم   ات،یعمل ياجرا يندهایفرآ

 

 :يمستقل شهردار  ای یرسم یحسابرس

 

رس   عبارت مجموعه  از  راستا  ییها  ی دگیاست  در  تکال  ياجرا  يکه  و  بنـد    فیالزامات    یمـال  نامـه  نیـیآ  44مـاده    "ب"موضوع 
کـشور و انتخـاب شـهرداران، توسـط   ی اسـالم   يو انتخابـات شـوراها  ف یوظـا  الت،یقـانون تـشک  71مـاده    30ها و بند    يشهردار 

 ن ییو آ  یبـه عنـوان حـسابدار رسـم  ـصالحیحـسابداران ذ  ی(موضوع قانون اسـتفاده از خـدمات تخصـص  صالحیذ  یاشخاص حقوق
گـزارش را جهت   جهی نسخه از نت  کیشهر موظف است    یاسالم  يخصوص شورا   نیشود. در ا  یآن) انجام م   4تبصره    یینامه اجرا

 .دیبه وزارت کشور ارسال نما یو هرگونه اقدام قانون یبررس

 

 :يشهردار يشهردار یداخل یحسابرس

 

ارز  یدگیرس اداره کـل    نیبا هم  يتوسط واحد   يکه در مجموعه شهردار  ییها  یابیها و  متناسـب    تیریمـد  ـا یعنوان (در سطح 
 ـزانیم  یـابی، ارز  ی داخلـ  يکنترل هـا  ستمیس  یگردد تا با بررس  یو اجرا م  تیریمد  ،يزی) برنامه ريهر شهردار  ی سازمان  التیتشک
ضـوابط و مقـررات   ـت یرعا  ـزانیسـنجش م  زیو ن  يمختلف درون شهردار  يمحوله واحدها  فیانحوه انجام وظ   یو اثربخش  ییکارا

 .د ینما ياریامور  نهیرا در نظارت بر انجام و اداره به يارشد شهردار تیریمرتبط، مد

 

 :یحسابرس ياستانداردها
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  يـریگ  میتـصم  ياظهـارنظر حـسابرس) مبنـا  ـایآن (گـزارش    ج یکـه نتـا  یتخصـص  ـاتیاز عمل  يبه عنوان مجموعه ا  یحسابرس
اسـتانداردها کـه توسـط    یاز برخـ  ياجـرا و گزارشـگر  ،يـزیشود در مراحل مختلف برنامـه ر  یواقع م   صالح یذ  ا ی  نفعیاشخاص ذ

  ي نهادهـا  یحـسابرس  يآنکـه بـرا  ـرغمی. علـدینما  یمـ  يریگردد؛ بهره گ  یم   نی) تدو ی(سازمان حسابرس  ربطیذ  یمرجع تخصص
در چـارچوب   يشـهردار  یباشد، حسابرس  ینم  اریدر اخت  یخاص  يها در حال حاضر استانداردها  يمانند شهردار  یردولتیغ   یعموم

توانـد عالوه    ی شهر م  یاسالم  يوزارت کشور و مصوبات شورا  یابالغ   ي، ضوابط و دستورالعمل ها  يو مقررات حاکم بر شهردار  نیقوان
 ی و تخصص   يکـه توسـط مراجـع حرفـه ا   یو تخصـص  یعمـوم  يش هـا و رو  ی متـداول، از مبـان  ياز روش ها و ابزارها  يریبر بهره گ

 .دینما يبهره بردار زیشود، ن یم هیارا صالحیذ

 

 :يرفتار حرفه ا نییآ

 

 . گـردد ـتیتوسط آن ها اجرا و رعا دی است که با يادیو اصول بن یاز ضوابط عموم يحسابرسان شامل مجموعه ا يحرفه ا رفتار

 

اصـول و    نیتـدو   ی و رسـم  یسازمان مذکور به عنوان مرجع تخصـص  ، یقانون اساسنامه سازمان حسابرس  7ماده    "ز"اساس بند    بر
  تیصـالح  ،ی طرفـ  ی به اصول و ضوابط مقـرر شـامل اسـتقالل، ب  يبندیسازمان اعمال و پا   نیشده و ا  نییکشور تع  یضوابط حسابرس

  ـن ینمـوده اسـت. ا  نیـی، بـه شـرح مقـرر تب1378مـصوب    ينامه رفتار حرفه ا  نییو ... را در آ  ي رفتار حرفه ا  ،يرازدار   ،يحرفه ا
 . باشد یالزم االجرا م يمستقل شهردار ای یحسابرسان رسم ينامه برا نییآ

 

 ي مـصوب شـهردار التیاز تـشک یاز آنجا کـه بخـش ،يضمن در نظر داشتن ضوابط رفتار حرفه ا يشهردار یداخل حسابرسان

 

 .خواهند بود يشهردار یو عموم يمشمول ضوابط ادار  ،یو الزامات سازمان  اتیعمل تیمتأثر از ماه یباشند؛ به لحاظ قانون  یم

 

 ي در شهردار یحسابرس

 

آن در دو   يزمـان اجـرا ثیاز ح ينان شهردارتوسط کارک یها، حسابرس يشهردار ی نامه مال نییآ 44توجه به مفاد بند الف ماده  با 
 : است فی قابل تعر ریطبقه عمده به شرح ز
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 ها و پرداخت ها)   افتی(در اتی) عملنیقبل (و ح یحسابرس

 

 اتیپس از عمل یحسابرس

 

هـا و معامالت و    ـتیو قبـل از انجـام فعال  ـاتیعمل  نی) کـه در ح  یاسناد و مدارك پشتوانه مراودات ( سندرس  يزیو مم  یدگیرس
انجـام معامالت    ای سند و مدارك    می ضما  ای  اتیتا چنانچه محتو  ردیگ  یانجام م  یها و پرداختها در دفاتر مال   افتیثبـت و ضبط در

  یامور مال ری( مـد يشـهردار حـسابیذ فیوظـا  طـهی؛ در ح دیبه عمل آ يری از وقوع اشتباه از آن جلوگ لمطابق مقررات نباشد ، قب
 . ) است يشهردار التیحسب تشک ؛يحسابدار سیرئ ای

 

از عمل  یحسابرس از بررس  ردیپذ  یمذکور صورت م  ندیفرآ  لیدر تکم  اتیپس  ارز  یکه عبارت است  مربـوط بـه   يهـا  یـابیهـا و 
  ت یزمـان ؛ پـس از انجـام فعال  ثیوقوع آنها که از حو نحوه    طیو شرا  ي عملکرد  ا ی  ی مال   ي دادهایعملکرد ها ، گزارش ها و رو  یدگیرس

 . ردیگ یمـذکور صـورت م يهـا تیفعال انیو متول انیو مستقل از مجر  صالحیذ ی، پرداخت و ... ) توسط مراجع نظارت افتیها ( در

 

 تیو مسئول  فی، حوزه وظا  ییاجرا  ف یاز وظا  يشهردار  ی داخل  یاست که به منظور حفظ اسـتقالل حـسابرس  ينکته ضرور  نیبه ا  توجه
ها ،    تیفعال هیشامل کل یرکن سازمان نیهمه محدوده عمل ا نیگـردد؛ با ا  یمـ ـفیتعر ـاتیدر امور پس از عمل التیتشک نیا يها

 .خواهد بود ي) شـهردار یرمـالیو غ  یها و ... ( اعـم از مـال   نـدی، فرآ اتیعمل

 

 :يدر شهردار یداخل یحسابرس

 

 کار  نیتر کنترل و نظارت ح قیطرف اعمال دق کیآن ها از  ی سازمان فیها و تنوع وظا يحوزه عمل شهردار یگستردگ امروزه

 

و ... ، بـه اعمال    ی الزامـات قـانون  ـتی هـا و رعا  ـت یتعدد و تکثر فعال  گریو از طرف د   د ینما  ی م  جابی را ا  ت یریسطوح مختلف مد  توسط
پـ  ش یبـ  یتـیاهم  ی درون سـازمان   یمـستمر توسـط مراجـع کنترلـ  ينظارت ها ا  ی مـ  ش یاز    تیریمبحـث، مـد  ـنیبخـشد. در 

مراجـع و    ـن یاز ا  یکـیهـا) بـه عنـوان    يشـهردار  التیمشابه در تشک  یا هر عنوان مصوب سازمان ی(و    يشهردار  یداخل  یحسابرس
باشد که نسبت به اعمال نظارت و کنتـرل    ی م  یکنترل  ط یمح  یاز ارکان اساس   ی کیارشد و مطلع در امور مجموعه و    تیریمشاور مد

 .دینما  یآن اقدام م ياجزا ا یو  ي) شهرداریات یعمل ، یرمالی غ  ،ی (مال يها تیبر مجموعه فعال
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  یتـوان گفـت حـوزه عملکـرد حـسابرس  یدسـتورالعمل، م  ـنیدر فصل اول ا   یشده از مفهوم عام حسابرس  هیارا  فیتوجه به تعر  با
 :یابیو ارز یشامل بررس يشهردار یداخل

 

 ...و ؛  ي، عملکرد  یانواع گزارشات مال •

 

  تیریمنـاطق و مد  ،یـیو اجرا  ي سـتاد  ي(اعم از واحـدها  يمختلف بدنه شهردار  يواحدها  یاتیعمل  يندهایها و فرآ  تیفعال  هیکل •
 تحت کنترل و ...)  يها، سازمان ها و شرکت ها

 

اجرا  تیرعا  زانیم • برنامه و بودجه در مجموعه شهردار   یسازمان   يها  ی و خط مش  استهایمقررات ، ضوابط ، س  يو    ریو سا  يو 
 .باشد  ی ارشد م تیریمد  ازیموضوعات مورد ن

 

 :يدر شهردار یداخل  یحسابرس یو اهداف سازمان  نقش

 

 یبـه منظـور بررسـ  يشـهردار  ی مختلـف سـازمان  يواحـدها  ـاتینسبت بـه عمل  یمستقل  یابی، ارز  يدر شهردار  یداخل  یحسابرس
ارشـد   تیریحاصـله بـه مـد جی استفاده از منابع و گزارش نتـا يسنجش کارآمد  زیو ن ی داخل يکنترل ها ستمیس یو اثربخش تیکفا
کمک    ،يشهردار  ی داخل  یکارا ) اعمال خواهد نمود . ضمن آنکه هدف حسابرس  ت یریامور ( مد  نهیاداره به  ان یدر جر  يبهره بردار  يبرا

موجود   يهـا و روش ها ـهیرو راتیو تـأث ندهایفرآ یاثربخش زانیم یبررس قیوجه است که از طر ن یدر اداره امور به بهتر تیریبه مد
 .گردد یمحقق م  ازیمورد ن  يروش ها ریسا يریو بکارگ ی تیریها و گزارشات مد لیتحل هیارا ات،یعمل  ییبر کارا

 

ا  یبه عنوان رکن نظارت  یداخل  یحسابرس  اهداف راسـتا  تیریمـد  يو مـشاوره  اهـداف مجموعـه شـهردار  يارشـد، در    ي تحقـق 
در   ـراتیی... ) بـا توجـه بـه تغ  ـایمتناوب (ساالنه، شش ماهـه    ی زمان  يو در فاصله ها  نیارشد تدو  تیریحسب ضرورت توسط مد

 :از جمله اهداف خواهد بود ریشود. موارد ز ینظر واقع م   دیتجد  ایبهبود  ،یمورد بررس ، یسازمان طیشرا

 

مصوب با    يهـا  یو خـط مـش  یضـوابط، مقـررات، الزامـات قـانون  يو اجرا  یکنترل داخل  ستمیگزارش نسبت به س  هیو ارا  یابیارز •
 . يصرفه اقتصاد تیرعا

 

 . ازیمورد ن يریگ میدر سطوح تصم یتیریمد  يها لیو تحل هیو تجز یبررس •



 حسابرسی در شهرداري 

 دوره هاي ضمن خدمت شهرداریهاي استان سمنان

 

 . يشهردار یمختلف و روند اقدامات در چارچوب تحقق اهداف سازمان ي واحدها يتهایو فعال اتیعمل  ییکارا یابیارز •

 

 :يشهردار یداخل یحسابرس گاه یجا

 

ماه  يشهردار  یداخل  یحسابرس  يوجود  تیاهم وظا  ت یو  و  ا  فیاهداف   ي شـهردار  ی داخلـ  یتـا حـسابرس  ـدینما  یمـ   جابیآن 
و   یرسـم گـاهیجا جـهی. در نت ـدینما فهی( شهردار ) انجام وظ تی ریسطح مد نینظر باالتر ریز يشهردار یالتیمتناسب با چارت تشک

  نیخـصوص تـأم  ـنیاسـت در ا  ی هینظر شخص شهردار خواهد بود. بد  ریز  ماًی مستق  يرشهردا  یداخل  یحسابرس  یالتیمصوب تشک
 ـهیمناسـب بـه کل یدسترسـ  ـاز، یمـورد ن يمتخصص در سـطوح و رشـته هـا ی انسان يرویمنابع و امکانات به نحو مطلوب (اعم از ن

 . بود واهدخ يو ضرور ی هیبد ي) امر ازیمورد ن زاتیتجه ر یو سا  یاطالعات يها ستمیس

 

 :توجه

 

 . است یالزام يشهردار یداخل یباشد، استقرار حسابرس یهزار نفر م  کصدیاز  شیب يشهر تیکه جمع ییها يدر شهردار  •

 

 لیکارمند، تـشک ی مرکب از تعداد کاف يشهردار  التیمتناسب تشک  یواحد سازمان کیبه صورت  يشهردار یداخل یحسابرس •

 

 . شود یم

 

 . خواهد بود تیریمد ،يشهردار یداخل یحسابرس یالتیحداقل سطح تشک تینفر جمع ونیلیم ک ی يباال يدر شهرها •

 

 :يشهردار یداخل یحسابرس یالتیتشک چارت

 

  يمتخـصص در سـطوح و رشـته هـا  يروین  ی آن ، از تعداد مناسب  يازهایو ن  تیبه تناسب جمع  ي در هر شهردار  یداخل  یحسابرس
 ـریمتغ  يشـهردار  ی داخلـ  یحـسابرس  يازهـایو ن  طیمـذکور متناسـب شـرا  ي روهـاین  نشیچ  بیاستفاده خواهد نمود. ترک   ازیمورد ن

 .خواهـد نمـود يدر صورت امکان بهـره بـردار زین یحسابرس يا هحرف ی اتیعمل  يباشد و از الگوها یم
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ها توسط اداره  يبـا توجـه بـه عوامـل اثرگـذار و متناسـب بـا درجه شهردار  يشـهردار یداخل یمجموعه حسابرس  یالتیتشک چارت
در صورت    ایابالغ آن    خیو ابـالغ خواهـد شـد. تا تار  یکشور، طراحـ  يها  ياریها و ده  يسازمان شهردار   یو منابع انسان  التیکل تشک

 .ندینما يریچارت مناسب اقدام و از آن بهره گ بیتصو يریگیو پ  شنهادیتوانند نسبت به پ  یها م  يشهردار ر،ییبه تغ ازین

 

 :یحسابرس تهیکم

 

ن  با موضـوعات مـرتبط بـا    ،یو نظـارت  یبـودن مباحـث کنترلـ  یارشـد هـر مجموعـه، تخصـص  تیر یمـد  يازهایتوجه به نقش و 
و مطلـع    یمـستقل، تخصـص  ی مناسب و موثر آن ها و ... ؛ وجـود مرجعـ  يریگیو مستقل) و لزوم پ   یحسابرسان (داخل  يگزارش ها

از   ،ی حــسابرسـ ی تخصـص اتیباشد. در ادب ی م  ی هیبد يبزرگ امر يمطلوب در سازمان ها ییانسبت به امور با پشتوانه ضمانت اجر
 . گردد یم  اد ی "یحسابرس تهیکم "رکن تحت عنوان  نیا

 

ارشـد    تیریان شـهروندان) و مـدگ  نـدیشـهر (بـه عنـوان نما  ي شـورا  ياز اعـضا  يتعـداد  ـبیبا ترک   يشهردار  یحسابرس  تهیکم
و    ینـسبت بـه عملکـرد مـال   ی اشخاص متخصص (در صورت لـزوم)، بـه طـور کلـ  ریضمن امکان استفاده از نظرات سا  يشهردار 

 :دی نما ی م يریگ میو تصم یبررس ریمانند موضوعات ز يرمجموعه نظارت و در مورد امو  یاتیعمل

 

 . ي در مجموعه شهردار یو حسـابرسـ یکنترل  يها ت یفعال يو راهبر تیتمرکز هدا •

 

 . يمجموعه شهردار  ی و نظارت یکنترل ياستهایدر مورد س يریگ میو تـصـم یبررسـ •

 

 . یدر سطح عال  یدرون و برون سازمان  ینظارت يواحدها انیم ی هماهنگ •

 

 . و مستقل یگزارش شده توسط حسابرسان داخل یداخل ينقاط ضعف کنترلها یبررس •

 

 . حسابرسان يبر اساس گزارش ها  یسازمان  يتهایفعال یی و کارا یاثربخش یابیارز •
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 و مستقل .)  ی(داخل يحسابرسان شهردار  يدر خصوص نکات مندرج در گزارش ها يریگ میتصم •

 

 موارد مرتبط  ریسا •

 

  ی م  ل یتـشـک  ریاز اعضاء ز  تینفر جمع  ونیلیم  ک یاز    شیب  تیبا جمع  يها  يدر شهردار  یحسابرس  تـهی: کمتهیکم  ياعضا  بیترک
 :شود

 

 :یاصل اعضاء

 

 . شهر به انتخاب شورا یاسالم  يشورا يدو نفر از اعضا -1

 

 . شهردار  -2

 

 .يشهردار يو ادار ی معاون مال -3

 

و حـسـابرسـ  ری(مـد  يشـهردار  یداخل  یحسابرس  ــریمـد -4 هرعنـوان مـشابه    ـای  يشــهــردار  یداخـــل   یامــور مـجـامــع 
 .تهیکم  ری) به عنوان دبالتیحـسب تشک

 

 .به انتخاب شهردار یجامعه حسابداران رسم يدو نفر از اعضا -5

 

 .با شهردار خواهد بود تهیکم  استیو ر  افتیخواهد  تیقطع  ،ی اعضاء اصل تیاکثر يبا رأ تهیکم يها يریگ میتصم: 1 تبصره

 

قـانون   71مـاده    30(از جملـه موضـوع بنـد    ی شـهر در مباحــث نظــارت  یاسـالم  يشورا  اراتیاخت  هیکل  يدارا  تهیکم  نیا:  2  تبصره
 .دیرا مقرر نما  يگرید بیشهر ، ترت یاسالم يشورا نکهیشوراها ) خواهد بود مگر ا
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 :یفرع اعضاء

 

 . ) حسابی ( ذ يشهردار یامور مال ریمد -1

 

 . حراست  ریمد -2

 

 . یبازرس ریمد -3

 

 . یحقوق ریمد -4

 

 دعوت گردد ازیدر صورت ن تهیتواند به عنوان مشاور کم ی: حسابرس مستقل هر(سال مجموعه) متبصره

 

حسابرس مستقل (و بازرس   نیی و تع  یبررس  ،يریگیپ   -1است:    ری به شرح ز  تهیو اهداف مورد نظر کم  اراتیها، اخت  تیفعال  یبرخ  اهم
اقدامات    نییو تع  یبررس  -3برنامه) حسابرس.    ات ی(کل  ف یحدود تعهدات و وظا  نییو تب  یبررس  - 2.  ي) در مجموعه شهردار یقانون
مذکور .   يگزارش ها  يبندها  فیتکل نییو تع یحسابرس مستقل و حسابرس داخل ياز گزارش ها يریبهره گ يبرا ازیمورد ن ییاجرا

اهـداف و    يدر راسـتا  یو کنترلـ  ی تیریمـد  يهـا  زمیمکان  ـای در روش ها    ياستگذاریهرگونه س  يریگیو پ   يریگ  میتصم  ،یبررس  -4
کارآمد و موثر در    یداخل  يکنترل ها  ستمیسطح س  يارتقا  ا ی  جادیا  يریگیپ   - 5.  يمورد نظر در سطح مجموعه شهردار  ي برنامه ها

  يمجموعه شهردار

 ی حسابرس تیریمد

 ها و عملکرد تی و بهبود فعال فیانجام کارآمد وظا  يبرا يکار نینو يو روش ها کردهایرو يرکارگی -و به یبررس -1

 

واحد تحت    يها  -تیالزم جهت هماهنگ نمودن فعال  يها  -یخط مش  هیمصوب و ارا  هاي   -دستورالعمل   ياجرا  ینظارت بر چگونگ -2
 ی سرپرست

 

 حیماهانه به شهردار همراه با اظهارنظر صر هاي-گزارش  مینظارت بر تسل -3
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 ی مختلف حسابرس هاي  -برنامه مینظارت بر تنظ -4

 

 ییاجرا يانجام شده در واحدها ی مال اتیعمل قینظارت بر تطب -5

 

 سپرده افتیدر براي سپرده فرم کنترل و  ها-فهرست سپرده  هینظارت بر ته -6

 

و    یمقدمات   یدگیرس  قطری  از  ها  -و احراز صحت آن  انیبه اقالم مندرج در ترازنامه و صورت حساب سود و ز  یدگینظارت بر رس -7
 یی نها

 

با مقررات و ضوابط    یاسناد و صورت حساب بانک قتطبی و ها-پرداخت   ریو درآمد و سا نهیهز هاي -به حساب یدگینظارت بر رس  -8
 ی مال

 

 حسابرسی  و  ها-اطالعات و مدارك و مستندات مورد لزوم در انجام برنامه  آوري-نظارت بر جمع  -9

 

 یقیحق هاي-به مانده  دنرسی جهت ها -اصالح حساب اتینظارت بر انجام عمل -10

 

 اسناد انبار و اسناد درآمد  نه،ی اسناد هز لیاز قب یاسناد و مدارك مال  میو تنظ هینظارت بر ته -11

 

 گزارش عملکرد  هتهی  و اصالح جهت ها -و بستن حساب يرگی-مانده   ،یشیترازنامه آزما میو تنظ هینظارت بر ته -12

 

 ربط -ذي مراجع به  ارسال جهت ها -حساب کیگرفتن و تفک  دییتا  براي ها- یافتیدر هیکل  میو تنظ هیدر ته يهمکار -13

 

بر حسابرس -14 زم  یکیدر    ینظارت  پ   هاي-  نهیهز  هاي-  نهیاز   گردان،   تنخواه  ها،  -الحساب  علی  و  ها-پرداخت    شیانجام شده، 
 يو حسابدار ی اختالفات مال نیمطابق مقررات و همچن  ی افتی وجوه در ،ی وصول درآمدهاي
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 ی سال مال یی نها اتیتراز عمل هیته نیآن با بودجه مصوب و همچن سهیبودجه و مقا غیو تفر هیالزم در ته يهمکار -15

 

و    اتیمربوط به عمل  لیو نظارت بر مسا  يو اوراق و دفاتر شهردار  مالی  اسناد  و  ها-  نهیاسناد و هز  هیبه کل  یدگینظارت بر رس -16
 مربوط با توجه به بودجه مصوب   هاي-نامه  نییمقررات مندرج و مقررات و آ حیصح ياجرا 

 

از گزارشات خود جهت اطالع و اقدام الزم به    اي-شهر و ارسال نسخه    يبا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و شورا  يهمکار -17
 شهردار 

 

به شهردار و شرکت  یبه طور کتب يشهردار یاتی و عمل  یمال هاي- روش با ها-در حساب  رادیا اینظارت بر گزارش هرگونه ابهام  -18
گزارش الزم در رابطه   هیو ته  یمصوبات مجامع عموم   يوابسته و نظارت بر اجرا  هاي  -و فوق العاده ادارات و سازمان  یدر مجامع عموم

 ي شهردار یبرسبا بودجه و گزارش حسا

 

 ي شهردار  يبرا ازیمورد ن ايه- دستورالعمل  و ها-نامه  نییآ میو تنظ هیجهت ته ی شرکت در جلسات کارشناس -19

 

 الت یمناسب و فراهم آوردن تسه  هاي  -ن دورهگذراند  جهت  ها   -آن  ی و معرف  يکار  طهیکارکنان در ح  یآموزش  يازهاین  یبررس -20
 و رشد کارکنان يالزم جهت بهساز

 

 گردد -یمقام مافوق ارجاع م يکه طبق ضوابط و مقررات از سو يانجام آن دسته از امور  -21

 

 تهیمستندات به کم  هیدانش و ارا  تیریاطالعات منطبق با مد  يو اشتراك گذار  ی به روزرسان  ،ينظارت بر استخراج، مستندساز -22
 يمستندساز

 

 ندها یمرتبط با فرآ  هاي  -شاخص  شیو پا  فیتعر  نیو همچن  یتحت سرپرست  يندهایفرآ  یو به روزرسان  نیتدو  شنهاد،ینظارت بر پ   -23


