
 7931پاییز،06شماره،بیستم،سالعمومیحقوقپژوهشهفصلنام







 فرانسه و ایران در ها شهرداری بودجه اجرای فرآیند ای مقایسه بررسی
 

2عامری زهرا - 1عامری معصومه
 



 12/1/7931پذیرش:-17/76/7931:دریافت



 دهیچک

فراینددرهرچند.استهبودجاجرایمرحلههاشهرداریدرریزیبودجهمراحلازیکی
هایروشیاریبهوتجربیاتواطالعاتاساسبربودجهتصویبوتهیهریزی،بودجه
بخشبودجهصحیحاجرایضرورتفرایند،ایندراماگیرد،میصورتجدیدوسنجیده
بودخواهدفعالیتمهمودیگر توسطبودجهاجرایبهفرانسهوایراندرموضوعهقوانین.
اندکردهاذعانداریشهر ودقیقوصولکهداردنیازفرآیندهاییبهبودجهصحیحاجرای.

.باشدداشتهبردرراهاهزینهقانونمندوصحیحپرداختوسازدممکنرادرآمدهاقانونی
برایکهاهمیتیوتجربهدانش،فراخوربهبحثموردنظامدودردهدمینشانهابررسی
خصوصایندرکهاستشدهتبیینبودجهاجرایفرآینداندئلقاشهروندانحقوق
حیثاینازکههاییکاستیبهتوجهبا.خوردمیچشمبهنظامدودرچشمگیریهایتفاوت

نواقصیرفعویژهبهبودجهاجرایشیوهومراحلتدویندارد،وجودایرانحقوقینظامدر
مقاماتوظایفتفکیکوخوردمیچشمبهایراندردرآمدهاوصولبخشدرکهاست
اجرایفرآیندبودنقانونمندوشفافیتبهبخشیسامانملزوماتازبودجه،اجرایمسئول
نظامبرحاکمهایشیوهازتوانمیبارهایندرکهاستایرانهایشهرداریدربودجه
.بردبهرهفرانسههایشهرداریحقوقی

 

.فرانسهایران،اجرا،،شهرداریبودجه،:كلیدی واژگان

                                                                                                                                                                                                        

amerim@ut.ac.ir    (مسئولنویسنده)تهراننشگاهداعمومیحقوقدکتری.7
z.ameri@ub.ac.ir         بجنوردعمومیدانشگاهحقوقاستادیار.1
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 مقدمه
موضوعیکهنشدهمطرحعلمیتحقیقاتدرچندانها،شهرداریدربودجهاجرایموضوع

برایحیاتیابزارواستبودجهچرخهبارزویژگیبودجهاجرایچراکهاست؛برانگیزتأمل

بهمربوطهایپژوهشدربودجهاجرایاستانداردهایازبسیاری.شودمیتلقیعمومیمدیریت

بهریزیبودجهحوزۀدراندکیعلمیمنابعو(Axelord, 1995: 38)شوندمییافتدولتبودجه

(.Bland et Rubin, 1997: 55)پردازندمیمحلیهایدولتبهمستقیمشکل

برایکنترلمدیریتیابزارهایازیکیبایدوداردمدیریتدرحیاتیکارکردیبودجهاجرای

شوددانستهدموکراتیکگوییاسخپتضمین مدیریتیوحقوقیوسیاسیوجوهکارکرد،این.

هایتصمیممیزانچهتامجموعهکارکنانمثال،برایشناسد؛میرسمیتبهرابودجهاجرای

(.Thurmaier, 2007: 101)کنند؟میلحاظبودجهاجرایفرآینددرراسیاسییامدیریتیحقوقی،

دربایدتغییراتیوکندنمیتطبیقهاواقعیتباگاهیسببهمینبهواستینگرآیندهبودجه

باشودسعیبایدالزم،تغییراترساندنحداقلبهیاوضعاینازجلوگیریبرای.شودانجامآن

فعالیتازقسمتیصحیح،بینیپیش.شوندنزدیکواقعیتبهبرآوردهامناسب،هایروشکمک

نیستکافییتنهایبهولیاست؛ یاریبهوتجربیاتواطالعاتاساسبربودجههرچند.

بخشبودجهصحیحاجرایضرورتشود؛تهیهصحیحصورتبهجدیدوسنجیدههایروش

بودخواهدفعالیتمهمودیگر قوی،مدیریتصحیح،تشکیالتبودجه،اجرایهنگامبهاگر.

وجودضروریعواملدیگروکارآمدنترلکمناسبهایروشکار،درماهرومتخصصافراد

بینیپیشازکمتربودجهاجرایاهمیتبنابراین،ماند؛خواهیمدوربودجهاهدافازباشندنداشته

موردنظربودجهمحتوایهموارهبودجهاجرایدرکهداشتتوجهباید.بودنخواهدبودجهصحیح

بهوصولبرایاعتباراتصحیحمصرفبرتأکیدبودجهاجرایهنگامدراساساینبراست؛

درستیبهبودجهکهصورتیدراعتباراتدرجوییصرفهلذا.جوییصرفهنهاستمطرحاهداف

-هدفازبرخیتحققعدموهابرنامهوعملیاتازقسمتینشدنانجاممعنایبهباشدشدهبرآورد

عالوه،به(.7931:961زاده،نشیموخانیموسی)باشدمطلوبتواندنمیکهاستشهرداریهای

:باشدتوجهموردبایدزیراساسینکاتبودجهاجرایدر

 باشد؛بودجهقانوندرشدهمنظوراهدافتحققووصولجهتدربودجهاجرای-

 نباشند؛مصوباعتباراتازخارجهاهزینهوتعهدات-



 202فرانسهوایراندرهاشهرداریودجهباجرایفرآیندایمقایسهبررسی
 

خوددارینداردضرورتهارنامهبانجامواهدافبهوصولبرایکههاییهزینهانجاماز-

شود؛

هاپرداختوتعهداتبرنظارتامکانکهحسابداریمناسبسیستماستقراروبرخورداری-

(.7911:113دیگران،واقتداری)بودخواهدبودجهصحیحاجرایالزمهکندفراهمرا

شودانجامبایدکههچآنباهاطرحعمرانیوجاریهایفعالیتوهابرنامهاجراییمراحل

پیشرفتدرکهاشکالیومغایرتنوعهرتاگیردقراررسیدگیوبررسیموردنتایجومقایسه

انحرافواختاللدچارشهرتوسعهورشدبهمربوطاموروگرددمرتفعآیدمیوجودبهکارها

 (.7902:92سمیعی،)نگردد

بودجهدرمصوبهایهزینهرداختپوقانونیدرآمدهایکسبنکات،اینپایهبر

باشهریدرونمقاصدواهدافبهنیلمنظوربهکهنامیدبودجهاجرایتوانمیراهاشهرداری

.گیردمیصورتمالیمقرراتوقوانینکاملرعایت

فرانسهوایراندرهاشهرداریمصوببودجهاجرایکهاستاینمقالهایندراصلیپرسش

بودجهاجرایفرآینددرهاییتفاوتچهواست؟چگونهاجرافرآیندواستجعیمرچهعهدهبر

دربودجهاجرایفرآیندنقایصکهاستایننیزپژوهشهدفدارد؟وجودنظامدوایندر

وفرانسهدربودجهاجرایفرآیندهایمزیتازگیریبهرهباوشودشناساییایرانهایشهرداری

.شوندبرطرفمذکورقایصنآن،برحاکماصول

وجودزمینهایندرمحدودیعلمیمنابعها،شهرداریدربودجهاجرایمرحلهاهمیتعلیرغم

هایرویهبهحقوقیحیثازوکنندمیبررسیراحسابداریمسائلعمدتاًنیزمنابعاینکهدارند

بهتوجهبافرانسهدر.کنندواکاویقانونیوجههازراموضوعآنکهبدوناندکردهاشارهموجود

خصوصدرمتعددیمنابعشهریمدیریتدرآنارزشمندجایگاهوهاشهرداریاهمیت

استدرآمدهتحریررشتهبههاآندربودجهاجرایچگونگیوهاشهرداری دروجوداینبا.

فعلیمنابعباپژوهشاینتمایزوجه.بوددشوارعلمیمعتبرمنابعبهدسترسیپژوهشایننگارش

نظامبامقایسهنیزومقرراتآخرینبررسیومطالعهحقوقی،جنبهبرپژوهشاینابتنایموجود،

ماهیتدارایپژوهشاینپژوهش،نوعوموضوعسبببه.استفرانسههایشهرداریحقوقی

 .شودمیمحسوبایکتابخانهایمطالعهواستایمقایسهوتحلیلیتوصیفی
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 فرانسه و ایران هایشهرداری در بودجه اجرای مسئول امات. مق1
 ایران. 1-1

.استآنتابعهواحدهایوشهرداریوظایفازبودجهاجرایموضوعهمقرراتوقوانینوفق

بهشهرشورایورودو7استممنوعبودجهاجرایبهورودازتقنینیونظارتیبعدعلتبهشورا

باشدمیآنحقوقیشخصیتوشهرداریاجراییماهیتبهتعرضوقوانینمخالفاجرا،عرصه

وفق.اندکردهتأکیدموضوعاینبرنیزموضوعهمقرراتوقوانین(.7936:969جهرمی،زمانیان)

تصویبازپسشهرداریبودجهاجرای»،77/1/7991مصوبهاشهرداریقانون11ماده2بند

مصوبهاشهرداریمالینامهآیین10مادهحکمبهکه«استشهرداریوظایفازشهرشورای

استشدهگذاشتهمالیامورمسئولوشهردارعهدهبهآناجرایحسندرمراقبت»،71/1/7910

مسئولیترفعشهرداریدیگرمأمورینازهریکبهشهردارطرفازوظیفهاینواگذاریو

اولفصلدرنیز12/71/7937مورخبالغیاشهرداریمالیجامعنظامدستورالعمل.«کردنخواهد

زمرهدررابودجهاجرایحسنبرمراقبت10مادهازببندطی«دستورالعملکلیات»عنوانبا

.دارداشارههاشهرداریدرمالیامورمدیروظایفبهکهدهدمیقرارمالیامورمدیروظایف

کردهتکلیف97مادهاز1بنددر«بودجهاجرای»عنوانذیلسومفصلازسومبخشاز97ماده

راالزمهایمراقبتونظارتبودجهاجرایحسندرشخصاًبایدمالیامورمسئولوشهردارکه

در،10مادهدرمالیامورمدیروظایفتبیینازپسنخست،فصلدردستورالعمل.آورندعملبه

زیرمجموعه11مادهدر.استبرشمردهراهاشهرداریدرمالیامورهایزیرمجموعهبعدیمواد

بهمربوطامورمسئولیت:»استشدهبیانمادهاینطلیعهدر.استشدهلحاظ«اعتباراتوبودجه»

مالیامورمسئولوشهردارعهدهبهاساساًهاشهرداریمالینامهآیین10مادهطبقبودجه

اقدامرأساًمتوسطوکوچکهایداریشهردربایدبردگاننامواست(حسابذی)شهرداری

وظایفاعتباراتوبودجهمسئولکهآورندعملبهمراقبتبزرگهایشهرداریدرونموده

دربودجهمسئولوظایفبهمادهایننخستبندپنج.«دهدانجاماحسننحوبهوموقعبهراخود

رابودجهاجرایمرحلهدرویظایفوآنازپسبندهایودارداشارهبودجهتنظیموتهیهمرحله
                                                                                                                                                                                                        

مصوبشهردارانانتخابوکشوراسالمیشوراهایانتخابووظایفتشکیالت،قانون17مادهاز71بندموجببه. 7
وظایفاز«شهرداریبهوابستهمؤسساتوشهرداریساالنهبودجهتفریغوبودجهمتممواصالحبودجه،تصویب»7/9/7911

باشدمیاجرابعدازفارغونمایدمیتبیینراشهرداریبودجهبرشهریشورانظارتیوتقنینیبعدمادهاین.استشهرشورای
بیمحالتایندراستبدیهی.کندنظارتنیزخودونمایداجراخودوکندتصویبرابودجهشوراکهنیستمنطقیچراکه
.شودمیچنداندوعمومیحقوقبهخدشه
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مراقبت:ازاندعبارتبودجهاجرایمرحلهدراعتباراتوبودجهمسئولوظایف.کندمیتدوین

بودجهانحرافازجلوگیریومصوببودجهباارتباطدر(هزینهودرآمد)شهرداریعملکردبر

بودجهبهنسبتهزینههایردیففزایشاگزارشتنظیموتهیهمذکور؛نامهآیین12مادهاستنادبه

هماهنگیباایهزینهاعتباراتجاییجابهلوایحتنظیموتهیهمالی؛مدیربهآنارسالومصوب

اسالمیشورایمصوبهاخذجهتپیگیریشهر؛اسالمیشورایبهارسالجهتمالیمدیریت

 .وظایفارسالیلوایحخصوصدرشهر

کندمیاجراشهرشوراینظرطبقرابودجهشهردار رامالیبرنامهنتواندشهرداریاگر.

وقتصرفدرآمد،وهزینهاقالمبرآوردوبودجهتنظیمدرهرقدرنمایداجرامناسبصورتبه

علتبهامااست؛بودجهاجرایمسئولشهردارقانون،موجببه.ماندخواهدنتیجهبیباشدشده

راالزموظایفشهرداریعملیاتحجموشهروسعتبهتوجهبابایستمیکافیفرصتنداشتن

هاآنبهراوظایفاجرایبرایالزماختیاراتوواگذارشهرداریتابعهواحدهایمسئولینبه

بهمربوطامورکهاشخاصییاشخصکاربراستموظفشهردارحالت،ایندر.نمایدتفویض

بدانندبایدشهرداریمختلفواحدهای.باشدداشتهیکافنظارتدارندعهدهبهرابودجهاجرای

طوربهواستشهردارمقامقائمموردایندراداریمعاونیابودجهمسئولیامالیمأمورکه

(.7936:730آملی،سعادت)کندنمیعملمستقل


 . فرانسه 2-1

ویفووظااندشدهتعیینصراحتبهومقرراتموضوعهمقاماتمسئولبودجهینقوانموجببه

مربوط1671نوامبر1دستورالعمل27مدنظرقرارگرفتهاست.وفقمادهتفصیلبهآنانهایمسئولیت

بهاجرایبهمربوطعملیات»1عمومیحسابداریوریزیبودجهادارهبه منحصراً بودجه

وصولدستوروهاهزینهپرداختمجوزصادرکنندگان مربوط1عمومیحسابدارانو9درآمدها

هستند.یزدومختلفومتمایناقداماتوعملکردادستورالعمل،ینهم1 3مادهموجببهو«شودمی

ووصولدرآمد(ینه)مجوزپرداختهزهامجوزصادرکنندهوظایفیکتفکعمومی،بخشدر
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 8: Les opérations relatives à l'exécution du budget relèvent exclusivement des 
ordonnateurs et des comptables publics. 
2. Décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique. 
3. Ordonnateurs : En vertu de l'article L.2122, 3° Code Général des Collectivités 
Territoriales, le maire est l'ordonnateur de la commune. (VALEMBOIS, 2015, 33), Article 
10: Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. 
4. Comptables. 
5. Article 9: Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 
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 کموندرکهگیردمیبودنصورتیوفقاصلتخصصحسابدارو
دارهخزانشهرداروهاآنبه7

یشهردار شودمیگفته هریک. دقینقشهاآناز که بحثالعملدستوروسیلهبهیقاًدارند مورد

وکندمیگیریتصمیمیمالیاتکهدرخصوصعملاستاینمسئولاولیفه.وظاندشدهیفتعر

بهواحترامگذاردنیبودجهعمومیتراپسازکنترلباهدفرعاهاآنکهاستاینیدومیفهوظ

اگرچه1.شهراعطاشدهاستیشورایقازطریاهالیندگاناجراکندکهتوسطنماایمجوزبودجه

نیازهایبرآوردنکهکموناهدافامااند؛شدهیفدرمتونتعرخوبیبههامسئولیتوهانقشینا

رادرجهتحسابدارومجوزهاصادرکنندهاست،محلیمالیمدیریتبیشترتأثیربهیابیودستخود

هداییراهنمامشترکیهایفعالیتطریقازشانیتصالحگراییهم قلمروکنندیمیتو با که

باشد. تناسبداشته و بوده همکمونسازگار اینبه صادرکنندهکهداردوجودامکانینسبب،

درگریکدیباهردویاکندیضخودرابهحسابدارتفویفازوظایبودجهبخشیدراجرامجوزها

یتمسئولوکندنمیاعطاحقوقیشخصیتحسابداربهموضوعینااماکنند؛مشارکتیفهانجاموظ

زامجوزهاصادرکننده لحاظتفک(Brigaud et Uher, 2014: 222)کندنمییلرا با یفوظایک.

اجرا ایمقاماتمسئول بحثینبودجه، حقوقیبررسبارا آغازمجوزهاصادرکنندهیمسائل

 .کردخواهیمبررسیراحسابدارسپسوکنیممی


 مجوزها صادركننده: الف

یاجرابرای شهردار،ووصولدرآمدهاهاینهمجوزپرداختهزصادرکنندهبودجهکمون،

.است استکارکردیکبلکهنیست،درجهیکویژگیاین ویاصلصادرکنندهشهردار،.

خودیامضاتواندمی1671نوامبر1دستورالعمل769مادهیزاستکهبهتجویاداریمسئولاصل

تفو وکندیضرا صورت حضوردر ینجانشی،گرفتاریانداشتن عموماً یکانتخابکند.

بهچنینهموشهراستیشورارئیسیبکهنایبهمعاونامورمالیدربابمسائلمالیندگینما

اززمانعالوهبه.(Adam et Ferrand et Rioux, 2007: 204)استشدهاعطامحلیخدماتمدیر

مجوزیهاصلصادرکنندینتواندجانشیممجوزهایژهوصادرکننده1667دسامبر17قانونیاجرا
                                                                                                                                                                                                        

استکهآنرایدولتمحلیانگربلکهبیایی،جغرافیایهناحیانگرتنهابدارد؛کموننهییدرفرانسهواژهکمونابهاممعنا. 7
یتجمعیکآنیگرددکهبررویمیینتعینی.کمون،باوسعتسرزم(Prud'homme, 2006 : 83)کندیمیریتمد

.(Dupuis et autre, 2007 : 261)ودشیادارهمیتوسطشهردار
2. Exécuter le budget, http://www.collectivites-locales.gouv.fr/executer-budget. 
3. Article 10: Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas 
d'absence ou d'empêchement. 
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توسطشورا اشهریشودکه یدهسمترسینبه وشانجانشینانمجوزهاصادرکنندگاناست.

صالحیتحدوددرعمومیحسابداراننزددارندامضاحقنمایندگیبهکهاشخاصیچنینهم

.(Albert et SaidjJ, 2013: 572)هستنداعتباردارایشان

اگرچه اگذارد؛مینمایشبهراایویژهآزادیمجوزها،صادرکنندهشهرداردرمقام ینبا

عالوهبهیاسیسیتدارد.مسئولیزنهاییمسئولیتدیگر،اختیاراتوهاآزادیتمامچونحالهم

وریزیبودجهادارهخصوصدر1671نوامبر1دستورالعمل71مادهدرشدهتعیینهایمسئولیت

یعمومیحسابدار شودمییلتحمهامجوزصادرکنندهبر ایندرشهردارمسئولیتنخستین.

سویازدهندگانرأیمقابلدریتومسئولسویکشهرازیدرمقابلشورایتمسئولکارکرد،

درآمدهاوصولوهاهزینهاجرایمجوزشهرداریبهبودجهویبتصباشهرشورای.استدیگر

دهدمیرابطهبهشوراپسینادراجرا،شهردارحسابعملکردخودرایان.درپاکندمیرااعطا

معرضدروکندمیخودراارائهی.شهردارحساباداراستکردهاعمالراقدرتشچگونهکه

یشورایبتصو قرار (Valembois, 2015 :42-43)دهدمیشهر به»فوقدستورالعمل717ماده.

رایودهدمییلتحومجوزهاصادرکنندهکهییداتیوتأهایگواهویژهبهویاراتاعمالاختیلدل

 .کندمییتلق«یتمسئولیدرقانونداراشدهتعیینیطمطابقشرا



 حسابدار: ب

موجببه عمومحس»1671نوامبر1العملدستور791ماده حقوقیندگاننمایابداران

وصولمطالباتفردمنحصربهیتمندرجدردستورحاضر،مسئولیطکهباتوجهبهشرااندیعموم

یژهرابهعهدهدارند.تحتمقرراتو7مندرجدرمادهیاشخاصحقوقهایحسابونگهداشتن

.«شوندمییدجهمعرفمسئولبویروزوسیلهبهیخاص،حسابدارانعمومیاشخاصحقوقیبرا

انتصابحسابدارتوسطوزکندمیحکم7321سالتمرکززداییقانون بایرکه مسئولبودجه

حسابداران»العمل،دستورینا719مادهاساسبر.باشدهاهزینهپرداختمجوزصادرکنندهاطالع
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 12: A raison de l'exercice de leurs attributions et en particulier des certifications 
qu'ils délivrent, les ordonnateurs encourent une responsabilité dans les conditions fixées 
par la loi. 
2. Article 13: Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les 
conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir 
les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er. 
3. Article 14: Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un 
même poste comptable est confié à un seul comptable public…A l' occasion de leur 
première installation, les comptables publics prêtent serment, selon les cas, devant la 
juridiction financière ou l'autorité compétente désignée par la loi ou le règlement. La 
publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce 
dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs. 
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هرپستحسابداریحسابدارهایپستمدیریتعمومی، دارند. بهعهده حسابدارکیبهیرا

درنخستشودمیسپردهیعموم دادگاهیشگاهدرپموقعیتبهبنایانتصاب،حسابدارانعمومین.

ابالغکنندمیسوگندیمقرراتادایاتوسطقانونشدهتعیینیمراجعصالحمالیگردیایمال .

عموم حسابدار اعطایانتصاب یبعداعتباریموجب یایکنزد وزهامجصادرکنندهچند

«شودمی هستند.یثانویایاصلی،حسابدارانعموم»کهکندمیعنوانستورالعمل،د717ماده.

اصل قاضیبهمستقیماًراخودهایحسابمدیریتگزارشکههستندهاییآنیحسابداران

یحسابداراصلوسیلهبهشانعملیاتکههستندکسانیثانویحسابداران.دهندمیپسحسابرسی

رایتواجدصالحیندگانینماتوانندمیعمومیحسابداران»701مادهتجویزبه.«شودمیمتمرکز

اجرا«کندخودمنصوبیتتحتنامومسئول زایحسابدارانعمومیتمادهمسئولینای. یلرا

.کندنمی

خصوصدرمالیوشخصیمسئولیتعمومیحسابداران»داردمیمقرر719مادهکههمچنان
72مقرراتموادیدارندکهدراجراهاییکنترلواقدامات شدهتعیینیطتحتشرا16و73،

یتماده،مسئولینبهدستورا«.درجشدهاست7309یهفور19مورخیقانونمال06مادهوسیلهبه
پرداختمجوزصادرکنندهعملکردیکلحاظاصلتفکبایحسابدارانعمومیومالیشخص
وهاهزینه اصلاساسکییحسابدار دو ساختاریاز اصلیعمومیقانونحسابداریو است.

مأمورانمنتخبازجانبیایحسابدارعمومچنانچهکهشودمیموجبیومالیشخصیتمسئول
یالزامیرپرداختغیاازجملهعدموصولدرآمدهایدچاراشتباهاتشانیفوظایدراجرایو

باشد.مادهیتمسئولیدارایمأمورمسئولدولتعنوانبهیعمومشدهباشند،تنهاحسابدارهاینههز
هستندهاییمسئولکنترلیومالیشخصطوربهیکهحسابدارانعمومدهدمیشرحتفصیلبه06
شراهاداراییوهاهزینهدرآمدها،خصوصدرکه العملدستوروسیلهبهشدهتعیینیطتحت

مزبورمربوطدستورالعمل.شوندمیلحاظعمومیداریحسابکلیقواعدموضوع7301دسامبر13
دررا06مادهوسیلهبهشدهبینیپیشدستوراتکهاستعمومیحسابداریوریزیبهادارهبودجه

(.Picard et Sottou, 2004: 81-82)داردبر
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 15: Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables 
principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. Les 
comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable 
principal. 
2. Article 16: Les comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour 
agir en leur nom et sous leur responsabilité. 
3. Article 17: Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 
20, dans les conditions fixée par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 visée ci-dessus. 
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داردتعلقعمومیمالیهمدیریتیشبکهبهالزاماًکمونحسابدار مندکارواقعدرحسابدار.

مأموروصولهاکمونبرای.ندحقانتخابحسابداررانداروجههیچبههاشهرداریواستدولت

دارخزانهی،شهرداریدرآمدها کمون حسابدار محلیعمومیمؤسساتحسابدارکهاستو

یز،شبکهنیثکموناستقرارندارد.ازحیکیاییدرقلمروجغرافبنابراین،واستکمونچندین

کهاستگرفتهقراراصلیداریخزانهیاداریخزانهیکدررأسیعمومیهمالیریتیمدشبکه

یمحلهایمالیاتودولتیهاییات)مالمستقیممالیاتوصولمسئول یفهوظعالوهبهواست(

 .(Brigaud et Uher, 2014: 218راعهدهداراست)یواحدمحلینچندیحسابدار

 

 فرانسه و ایران هایشهرداری در بودجه اجرای روند. 2
بودنقانونیکهاندکردهتعریففرآیندهاییبودجه،اجرایبرایموضوعهمقرراتوقوانین

شهرداریساالنهمالیفعالیتترینمهمبودجهاجرای.کندمیتضمینراکاراینمتولیاناقدامات

دوهاهزینهپرداختودرآمدهاوصول.داردشهروندانحقوقبامستمرومستقیمارتباطکهاست

:استمراحلیبرمشتملخودکهاستبودجهاجرایفراینددراصلیحوزه


 درآمدها وصول. 1-2

 ایران -الف

درآمدها91تا13موادطیهشتمقسمتازدومفصلدرهاشهرداریمالینامهآیینایراندر

درکهبودخواهدایتعرفهدارایشهرداریهر»:نامهآیین96مادهموجببه.استکردهبررسیرا

وتابعهمؤسساتوشهرداریوسیلهبهکهدرآمدهاییسایروخدماتبهایوعوارضکلیهآن

وضعکهجدیدیخدماتبهاییاعوارضنوعهرودرجشودمیتحصیلیاوصولآنبهوابسته

مذکورتعرفهدرگیردمیصورتاهآننرخمیزانونوعدرکهتغییریهریاگرددمیتصویبو

شهر،اسالمیشوراهایتوسطعوارضوصولووضعنحوهاجرایینامهآیین.«شودمیمنعکس

تشکیالت،قانون17ماده10و70بنددرمندرجشهرشورایتکالیفاجرایدرشهرکوبخش

استشدهوضعکشوراسالمیشوراهایانتخاباتووظایف لوایحویبتص»70بندمطابق.

عمومیسیاستگرفتننظردرباآنمیزانونوعتغییرچنینهموشهرعوارضلغویابرقراری

توسطشدهارائهخدماتنرختصویب»10بندو«شودمیاعالمکشوروزارتسویازکهدولت

وظایفزا«هاشهرداریمعامالتومالینامهآیینرعایتباآنبهوابستههایسازمانوشهرداری
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وصولووضعنحوهاجرایینامهآیین1مادهموجببهووظایفایناجرایدر.استشهرشورای

اسالمیشوراهایتوسطعوارضوضع»1/1/7912مصوباسالمیشوراهایتوسطعوارض

استهاییموضوعسایروخدماتوکاالهاعرضهدرآمدها،حدوددربخش،وشهرکشهر،

وصول»نامهآیینهمین1مادهاستنادبهو«باشدربطذیبخشیاشهرکشهر،بهمربوطکه

عهدهبرشهرعوارضمورددرشودمیوضعشهرشورایتوسطنامهآییناینطبقکهعوارضی

«استشهرداری استدرآمدهابودنقانونیاصلمؤیدشده،اشارهقانونیمواد. نحوهتعیین.

1مادهدرمندرجحکم.استشدهواگذارشورابهنامهآییناین1مادهحکمبهعوارضوصول

استشهرداریدرآمدهایوصولدرهارویهتعدددلیلبیانگرخوبیبه نظربامطابقشوراهر.

بهالزامیموردایندروکندتعیینراشهرداریمحلیدرآمدهایوصولنحوهتواندمیخود

ندارددیگرهایشهرداریرویهازتبعیت شیوهنیزهاشهرداریمالیجامعنظامدستورالعمل.

.استداشتهدرآمدهابابدرهایینوآوریاگرچهاست؛نکردهتبیینرادرآمدهاوصول

فصلاز1مادهمطابق.استکردهتعریفراشهرداریدرآمدمرتبه،نخستینبرایدستورالعمل

افزایشهرگونهازناشیشهرداریبرایمنابعآوردندستبهازاستعبارتدرآمد»اول

ماندنثابتفرضبا)هابدهیناخالصکاهشیا(هابدهیماندنثابتفرضبا)هاداراییناخالص

دردرآمدتحقق.دهدرخکشوروشهرداریجاریمقرراتوقوانیناجرایدرکه(هادارایی

ازایبهکهشهرداریقانونیخدماتدادنانجام-الف:بودخواهدذیلمواردازناشیشهرداری

شهرداریغیرمنقولومنقولاموالفروشیاواگذاری-بباشد؛شدهتعریفخدماتبهایآن

برایعوایدیآندرکهکشوریمقرراتوقوانیناجرای-جمقررات؛وقوانیناساسبر

.«باشدشدهگرفتهنظردرشهرداری

وصولبخشدربودجهاجرایخصوصدرمانسجابدونوپراکندهصورتبهدستورالعمل

استبرشمردهرامواردیدرآمدها عملکردبرمراقبتاول،فصل11مادهاز«ه»بندوفق.

درآمد)شهرداری زیرمجموعه)اعتباراتوبودجهمسئولوظایفازمصوببودجهبهنسبت(

پیگیریبهراالفبندی،دارخزانهوظایفشرحدرنیز96ماده.استهاشهرداریدر(مالیامور

درآمدهاموقعبهتوزیعدرمراقبتوروزانههایوصولیحسابتنظیمودرآمدهاتمرکزوصول

.استدادهاختصاصبانکیمربوطههایحسابدر

اسالمیشوراهایانتخاباتووظایفتشکیالت،قانون17ماده71بندتبصرهخصوصایندر
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درشهرشورایتأییدباکههاییحساببهشهرداریدرآمدهایهکلیکهنمایدمیتکلیفکشور

ازاستفادههاشهرداریمالینامهآیین91مادهراستا،همیندر.شودواریزشودمیافتتاحهابانک

حتیعنوان،هربهدرآمدقطعیحساببههاآنداشتنمنظورازقبلدرآمدهاازحاصلهوجوه

مفاداز.استدانستهممنوعرافوریوضروریهایهزینهپرداختایبریاالحسابعلیطوربه

شودمیمستفادمفهومدوفوقمواد هایحسابدرشهرداریهایدریافتکلیهآنکهنخست:

گیردانجامقانونموجببهومصوباعتباراتحدوددرهاپرداختهمهوشودمتمرکزبایدخزانه

بهرامی،)بودخواهدناخالصطوربهخزانههایحساببهفتیدریاوجوهواریزاینکهدیگرو

7922:91.)

مخصوصیمأمورینعهدهبهشهرداریدرآمدوعوارضوصول،11مادهشهرداریقانوندر

مأمورینمادهاینموجببهوشوندمیتعیینوصولمأمورنامبهشهرداریطرفازکهگرفتهقرار

تطبیق»نیزهاشهرداریمالینامهآیین97ماده.بسپرندکافیتضمینمالیمقرراتطبقبایدوصول

مأمورینعهدهبهرامؤدیبدهیتشخیصوتعیینودرآمدهاعوارضتعرفهبامؤدیهروضع

بهتشخیصاختیاروابستهوتابعههایسازمانیاشهرداریطرفازکهگذاردهکسانییاتشخیص

کاربهخودهایتشخیصدررانظریبیرعایتاندمکلفمذکورمأمورین.استشدهدادههاآن

مقررتنبیهاتورسیدگیشهرداریاداریدادگاهدرهاآنوضعبهتخلفصورتدروبرند

«شدخواهدگذاردهاجراموقعبهواتخاذهاآندرباره اداریدادگاهکهاستذکرشایان.

حفظدرمهمگراییواپسیکتوانمیراسئلهماینونداردوجودحاضرحالدرشهرداری

رسیدگیجهتوجود،اینبا.دانستشهرداریمأمورینعملکردبرنظارتوشهروندانحقوق

استخدامینامهآیین29مادهبهتوانمیدرآمدهاوصولدرشهرداریمأمورینتخلفاتبه

ترتیبوهامجازاتانواع»مزبورمادهوفق.کرداستناد71/62/7927مصوبهاشهرداریکارکنان

مستخدمانمورددرکهاستهمانشهرداریمستخدماناداریتقصیراتوتخلفاتبهرسیدگی

اعمالدولتکارکنانپرداختهماهنگنظامقانونوکشوریاستخدامقانونمشمولرسمی

رئیسبهیادشدهاتمقرردرکهاستاختیاراتیهماندارایتهرانشهردارموردایندروشودمی

شهرداریپیشنهادباهاشهرداریسایردراختیاراتاینواستشدهتفویضدولتیمستقلمؤسسه

.«شودمیاعمالشوراتأییدو

ازناشیعمدتاًکهشهرداریبهبدهیمیزاندرشهروندوشهرداریبیناختالفیچنانچه
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اختالفرفعبهشهرداریقانون11مادهکمیسیونآید،پیشاستخدماتبهایوعوارض

عوارضمورددرشهرداریومؤدیبیناختالفهرگونهرفع»11مادهموجببه.پرداختخواهد

وشودمیارجاعشهرشورایودادگستریوکشوروزارتنمایندگانازمرکبکمیسیونیبه

مورددرامانموده؛فتکلیتعیینعوارضبابدر11ماده...«.استقطعیمزبورکمیسیونتصمیم

نشدهنظریهیچمتعرضشهرداریمحلیدرآمدهایترینمهمازیکیعنوانبهخدماتبهای

ازمفهومدواینامانمایند؛میتلقیواحدمفهومیراخدماتبهایوعوارضبرخیاگرچه.است

اجباربهنقانوموجببهشهرداریکهاستمبلغیعوارض.برخوردارندمتفاوتیحقوقیماهیت

آنخاصکنندگاناستفادهازآنقیمتباتناسببدونومحلیعمومیخدمتیانجامقبالدر

استوجوهیخدماتبهایاما.شهرداریپسماندونوسازیعوارضمثلکند؛میوصولخدمت

کندمیدریافتخدماتاینبهایعنوانبهدهدمیانجامکهخدماتیقبالدرشهرداریکه

(.7936:29،رستمی)

11مادهدرمندرجصراحتباوخدماتبهایوعوارضحقوقیماهیتدرتفاوتلحاظبه

عوارضبابدرصرفاًشهرداریومودیبیناختالفرفعاجازهکمیسیونبهکهشهرداریقانون

است،ناقصخدماتبهایبهاعتراضمرجعنکردنتکلیفتعیینجهتازقانوناینکهوداده

ذیلشرحبهبعدیالحاقاتواصالحاتبا7991مصوبشهرداریقانون11مادهاصالحقانون

شدتصویب بهایو»عبارت«عوارض»کلمهازبعدشهرداریقانون11مادهاولسطردر»:

.«شودمیاضافه«آنبهوابستههایسازمانوشهرداریتوسطشدهارائهخدمات

هایویژگیمرتبط،قوانیندرمندرجتکالیفازیرویپباو7دولتبودجهمالکوحدتبا

:شمریمبرمیشهرداریبودجهبرایراذیل

منشأبلکهنیست؛شهرداریمطالباتحقوقیمنشأشهرداریبودجهدرمندرجارقامنخست،

شورایتصویببهمربوطهنامهآیینمطابقکهاستخدماتیبهایوعوارضتعرفههاآنحقوقی

استهرسیدشهر داردمیمقرربارهایندرکشورعمومیمحاسباتقانون91ماده. بینیپیش»:

تلقیاشخاصازوصولبرایمجوزیکشورکلبودجهدراعتبارتأمینمنابعسایریادرآمد

مشابهحقوقینتایجواثرگرفتندرنظربا.«داردقانونیمجوزبهاحتیاجموردهردروگرددنمی
                                                                                                                                                                                                        

.گذاردمیاجرابهمقرراتوقوانینمطابقراآنمجلس،تصویبازپسونمایدمیبودجهتنظیمبهاقدامدولتملی،سطحدر7.
شهرداریمربوطه،هاینامهآیینوکشوراسالمیشوراهایانتخاباتووظایفتشکیالت،قانونوشهرداریقانونبهتوجهبا

دربنابراین.اندنامیدهمحلیهایدولتراهاشهرداریکهاستسبباینبهوکندمیایفامحلیسطحدررادولتمشابهعملکرد
.بردبهرهنیزهاشهرداریبرایدولتیریزیبودجهبرحاکماصولازتوانمیهاشهرداریبودجهبرحاکمکلیاصولنبود
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درمزبورمادهبهارجاعشهروندان،ازوصولدرشهرداریدرآمدهایودولتایدرآمدهبین

اصلباموافقواستبرخوردارقانونیومنطقیوجاهتازشهرداریدرآمدهایخصوص

است؛افرادمالکانهحقوقرعایتوانصاف

تکلیفادایجمالیواحدهایوشهرداریبرایدرآمدهامورددربودجهارقامذکراینکهدوم

ایندر7/0/7900مصوبکشورعمومیمحاسباتقانون91مادهپایانیقسمت.کندمیوظیفهو

7اجراییهایدستگاهرؤسایعهدهبهدرآمدموقعبهوصحیححصولمسئولیت:»...کندبیانباره

مدیر»هاریشهردامالیجامعنظامدستورالعملششمفصلاز9مادهدستوربهبنا.«باشدمیمربوط

بامتناسبشهرداریدرآمدهایتحققعدمصورتدراستمکلفاعتباراتمسئولومالی

درراالزممراقبتواعالمشهرداربهمرتباًرامراتبمصوببودجهدرشدهانجامبینیپیش

اجرایضمانتبابدر.«نمایدمعمولشهرداریهایهزینهودرآمدهابینتعادلایجادخصوص

وشهرداریبودجهمسئلهبهشهرداراستیضاحوسؤالتذکر،دالیلترینمهمازیکیتکلیف،نای

گردد؛بازمیشدهبینیپیشدرآمدهایوصولدرهاشهرداریناموفقعملکردویژهبه

اشارهشهرداریدرآمدهایبخشدربودجهارقامبودنتخمینیبهویژگیسومینوواپسین

وضوابطرعایتشرطبهمصوببودجهدرشدهبرآوردهمبلغازبیشترمددرآوصوللذا.دارد

(.7936:111رستمی،)استبالمانعقانونیتشریفات


 فرانسه -ب

اداریمرحلهدودرفرآینداین.شوندمیتقسیممرحلهدوبهدرآمدهاوصولفرآیندفرانسهدر

:شودمیمطالعهحسابداریو

:استاقدامدودربرگیرندهوشودمیانجامشهرداروسیلهبهاصوالًحلهمراین:اداریمرحله*

درآمدهااستقرار- استکردهبینیپیشرامرحلهدو،1671نوامبر1دستورالعمل: نخست،:

مفهومبهکهباشدشدهذکرمقرراتوقوانیندرکموندرآمدیعناوینکهشودبررسیباید

رادرآمدمبلغتعیینکهمطالباتاحصاءدوماست؛قانوندرمندرجدرآمدهایوصولاجازه

.سازدمیممکن
                                                                                                                                                                                                        

7 استبرشمردهرااجرائیهایدستگاه،2/1/7920مصوبکشوریخدماتمدیریتقانون1ماده. کلیه»مادهاینمطابق.
کههاییدستگاهکلیهودولتیهایشرکتدولتی،غیرعمومینهادهاییامؤسساتدولتی،عمومیمؤسساتها،وزارتخانه

«شوندمینامیدهاجرائیدستگاه...استنامتصریحیاوذکرمستلزمهاآنبرقانونشمول قانونواحدهماده7بندموجببه.
ومؤسساتزمرهدر...«آنانتابعههایوشرکتهاشهرداری»73/61/7919مصوبغیردولتیعمومیمؤسساتونهادهافهرست
.شوندمیقلمدادغیردولتیعمومینهادهای
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وشودمیمحققدرآمدیعنوانیکنخستمرحلهایندر:مطالباتوصولدستورصدور-

درجاداریحسابدرسپسوثبتاجمالیفهرستدربودنآورالزامقدرتازبرخورداریبرای

یکاستقرارمالحظهازپسکهشودمیانجامشهردارسویازدرآمدی،عنواناستقرار.شودمی

شودمیالزامیحسابدارتوسطآنوصولآن،مبلغتعیینوشهردارینفعبهطلب نهایت،در.

(.Labie, 1992: 65)شودمیارسالحسابداربرایمدللاسنادباهمراهفهرست

اداری،مرحلهانجامازپس.شودنمیجامانحسابداروسیلهبهمرحلهاین:حسابداریمرحله*

-میصورتقسمتدودرویاقدامات.شودمیمحولحسابداربهحسابداریمرحلهمسئولیت

:گیرد

کنترل1671نوامبر1دستورالعمل737مادهتجویزبه:شدهتنظیممدللاسنادبررسیوکنترل-

قانونیودرآمدهاوصولمجوزمقرراتعایتربررسی.استحسابدارعهدهبهیافتهانجاماقدامات

قانونیبایدحسابداروصول،ودستورانجامازپیش.استحسابداروظایفازدرآمدعنوانبودن

(.Bourdin, 2008: 149)کندکنترلراوصولقانونیمجوزوجودتأییددرویژهبهدرآمدبودن

مطالباتوصول- شهردارتوسطآندستورکهاستدرآمدهاییوصولمسئولحسابدار:

1استشدهصادر راحسابدارتکالیفخودبندهایدر1671نوامبر1دستورالعمل72ماده.

محلازمطالباتوصولبررسی11بندوصول،دستوراتاجرایمسئولیت19بند.استبرشمرده

هریامناسبدیدرآمعنوانیکقرارداد،یکازناشیشدهثبتمطالباتنیزووصولدستورات

تکالیفزمرهدررانقدیصورتبهدرآمدهاوحقوقوصول01بندودیگراجراییعنوان

حسابتسویهوکندمیاعالمویبهرابدهکاربدهکاریمجموعحسابدار.استدانستهحسابدار

کارتوسیلهبهیابانکیبینعنوانیکیابانکیچکوسیلهبهیانقدپولتحویلطریقازبدهکار

.گیردمیصورتبانکی

قهریاجرایبهکهداردراامکاناینحسابداربدهکار،توسطنشدنپرداختمورددر

طرحصالحدادگاهدرکهغیرمنقولاموالتوقیفاستثنایبهکند،مبادرتبدهکارعلیهاشوظیفه

بهیاطلبعنوانبهرمنقولغیاموالتوقیفبهتواندمیبدهکارماههدومهلتیکدر.باشدشده
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 19: Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle… . 
2. La procédure d'exécution des recettes et des dépenses publiques,  
www.FallatiPasFaireDuDroit.fr. 
3. 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer… . 
4. 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, 
un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. 
5. 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes… . 
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کنداعتراضصالحدادگاهنزدشدهانجامعملیاتشکلبودنقانونی ازسالچهارازپس.

بایدحسابدار.شودمیتجویزمطالباتقهریوصولعملیاتشهرداری،مطالباتنشدنپرداخت

حقیقتدراو.کندرعایتراکمونخزانهبهپولواریزودرآمدوصولجهتالزممراحلتمام

(.Picard et Sottou, 2004: 33)داردمالیوشخصیمسئولیت

بودنقانونیویژگی،ترینمهم.استهاییویژگیدارایدرآمدهاوصولدرشهرداریبودجه

شهرداریدرآمدیمنابع.کندوصولراطلبتواندنمیبودجهاساسبرشهرداری.استدرآمد

اشندبشدهایجادقانونتوسطباید وصولبرایمهلتیهیچکهزمانیشهرداریدیگرسویاز.

وصولآورالزامقانونیمتونوجودبدونرامبلغیتواندنمینشده،مشخصمالیاتیدرآمدهای

 (.Dosiere et Wolf, 1988: 74)کند


 هاهزینه پرداخت. 2-2

حقایجادحقوقییاحقیقیازاعماشخاصبرایبودجهدراعتباروجودقانون،موجببه

-روشناین.گیردصورتخودبهمربوطمقرراترعایتبابایداعتباراتازاستفادهوکندنمی

استبودجهاجرایمرحلهدرهزینهانجامبرایممکنپیامترین اهمیتازهزینهانجاممرحله.

قوانینسایروهاشهرداریقانونوعمومیمحاسباتقانوندلیلهمینبهواستبرخورداربسزایی

مبحثاینبهتفصیلبهمقرراتوقوانیننیزفرانسهدر.اندکردهتوجهآنبهبیشتریدقتبامالی

.اندپرداخته


 ایران -الف

درهاشهرداریمالیجامعنظامدستورالعملو99مادهدرهاشهرداریمالینامهآیینایراندر

ومالیگردشنحوهدستورالعملبهگفته،پیشنامهنآیی19مادهاجرایدرکهخودششمفصل

راشهرداریدرهزینهاجرایمراحلتفصیلبهیافته،اختصاصهزینهاسنادتهیهنحوهومعامالتی

:شوندمیبررسیذیلشرحبهکهاندکردهلحاظ



:هاشهرداریمالینامهآیین99مادهمطابقهاهزینهپرداخت.7

:استزیرگانهسهمراحلطیمستلزمشهرداریدرهاهزینهپرداختده،ماایناساسبر

طریقازتعهدیافتنتحققوجاریمقرراتومصوباعتباراتحدوددرتعهدایجاد:تعهد-
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برایدینیوسیلهبدینودرآمدهشهرداریتصرفبهکهاموالییاگرفتهانجامکهخدمتییاکار

باشد؛شدهایجادشهرداری

شود؛پرداخت(طلبکاران)دائنینازهریکبهبایدکهشودمیگفتهمبلغیبه:تشخیص-

مراحلاجرای.استمثبتهاسنادقبالدردائنینیادائنوجهدرحوالهصدور:حوالهصدور-

منجز،وکتبیطوربهشهردارطرفازکهاستکسانییاشهردارصالحیتدرفوقگانهسه

.شودمیتفویضهاآنبهالزماختیارات
 

 :هاشهرداریمالیجامعنظامدستورالعملمطابقشهرداریدرهزینهانجاممراحل.1

طوربهوشدهوضعهاشهرداریمالینامهآیین11مادهاجرایدرکهدستورالعملبررسیبا

مرحلهفتهبهراشهرداریهایهزینهانجامگردشقانونیفرآیندشودمیآن،ششمفصلخاص

:کنیمتقسیم

شود؛میخدماتانجامدرخواستوکاالخریددرخواستشاملکهاولیهدرخواست-

اصلیمراحلازیکی(:تعهدایجادوتشخیص)هزینهانجامباموافقتجهتدستورصدور-

بهکهآندستورصدوروهزینهانجامباموافقتهاشهرداریدرهزینهانجامومالیگردشدر

باشدمیاست،شهرداریذمهبرتعهدایجادوتشخیصمنزله راتشخیصاولفصلدر9ماده.

بهنیلبرایهاآنانجامیاتحصیلکههاییپرداختسایروخدماتوکاالانتخابوتعیین»

نمایدمیتعریف«استضروریشهرداریهایبرنامهاجرای ازعبارتراتعهدنیز1مادهدر.

باکهقراردادهاییاجرایخدمت،دادنانجامیاکاالتحویلازناشیشهرداریذمهبردینانجام»

بهپیوستنوذیصالحوقانونیمراجعازشدهصادراحکامباشد،شدهمنعقدمقرراترعایت

 .داندمی«قانوناجارهباالمللیبینمجامعیاهاسازماندرعضویتوالمللیبینقراردادهای

یاشهردارصالحیتدرتشخیصوتعهدایجادها،شهرداریمالینامهآیین99مادهتبصرهوفق

در.شودمیتفویضهاآنبهالزماختیاراتمنجزطوربهوکتباًشهردارطرفازکهاستکسانی

انتخاباتووظایفتشکیالت،قانون17ماده71بندراستایدرکهاستشدهقید0فصلاز1بند

شوراینامه،آیین91مادهوشهرداریقانون11مادهاصالحی9بندوکشوراسالمیراهایشو

 .نمایدتفویضشهرداربهرامعامالتانجامدرخوداختیاراتازبرخیتواندمیشهر

تمامدادناختصاص»ازاستعبارتاعتبارتأمیناول،فصلاز1مادهبهمستند:اعتبارتأمین-

هایپرداختکلیه»شهرداریقانون13مادهمطابق.«معینهزینهبرایمصوباعتبارازقسمتییا
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عملبهمالینامهآیینمقرراترعایتباومثبتهاسنادباومصوببودجهحدوددرشهرداری

آمدخواهد یابودخواهندحسابذیکهشهرداروحسابداریرئیسامضایبهبایداسناداین.

قانون17ماده96بندتبصرهدرحکمهمین.«برسدباشدشهرشورایقبولموردکهنانآمقامقائم

استشدهدرجنیزکشوراسالمیشوراهایاختیاراتووظایفتشکیالت، نظامدستورالعمل.

شوندلحاظذیلموارداعتبارتأمینفرآینددرکهکردهتکلیفهاشهرداریمالیجامع تأمین»:

صورتهاآنتحققمیزانوبودجهدرشدهبینیپیشدرآمدهایشدنلحاظباتعهددایجاواعتبار

 .«گرددلحاظماهانه71/7سهمجاریهایهزینهدراالمکانحتیوپذیرد

ساالنهبودجهدرشدهارائهدرخواستنیازمورداعتبارکهصورتیدر»دستورالعمل،حکمبه

ومصوببودجهازخارجهزینههرگونهازجلوگیریمنظورهبباشد،اعتبارکسرداراییافاقد

پیشنهادهایارائهبامسئولمقامباالترینبهرامراتباستموظفاعتباراتمسئولمالیمقررات

مصرفکهدهدنشانهاهزینهماهانههایگزارشکهمواقعیدرونمایداعالمآندرمندرج

کردخواهدتجاوزوبمصبودجهحدودازاعتباراتازبعضی بودجهمسئولیتکهشخصی.

درونمودهجلبموضوعبهرامالیامورمدیروشهردارتوجهبایدباشدمیاوعهدهبهشهرداری

منطبقکهصورتیدرشهردارتصویببرایراآنواقدامبودجهاصالحپیشنهادوتنظیمصورت

مادهدرمندرجنصابحدبرمازادکهصورتیرد)شهرشورایتصویبیاباشدش.م.آ12مادهبا

.«نمایدتسلیمشهرداربه(باشد12

کردهلحاظپذیریانعطافاصلرعایتباراایویژهقاعدههاشهرداریمالینامهآیین12ماده

یاهزینهموادازهریکبرایبودجهدرمصوباعتباراتتواندمیشهردار»12مادهمطابق.است

کلیاعتبارازکهنحویبهدهد؛افزایشیاتقلیلدرصددهتاراوظیفهیکدرداخلهایفعالیت

.«نشودتجاوزوظیفهآنبرای

ازمصوببودجهاساسبراعتبارتأمیندستورالعمل،اولفصلاز10مادهصبندموجببه

 .استمالیامورمدیروظایف

ریشهردانیازموردخدماتوکاالخریدعملیات- نیازموردخدماتوکاالخرید:

تأمینتدارکات،واحدطریقازخدماتوکاالتأمین:بودخواهدممکنطریقدوازشهرداری

 .قراردادهااموروپیمانطریقازخدماتوکاال

شوراهایانتخاباتووظایفتشکیالت،قانون17مادهاز71بندموجببه:معاملهتصویب-
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ازاعمهاآنبرنظارتومعامالتتصویب»شوراها،وظایفبابدرسومفصلکشور،اسالمی

نظردرباپذیردمیصورتشهرداریوشهرنامبهکهاستیجارهواجارهمقاطعه،فروش،خرید،

شورایوظایفازشهرداریمعامالتیومالینامهآیینمقرراترعایتباوصالحوصرفهگرفتن

درتسریعمنظوربه»:کندمیمقررچنیننیزمذکورقانون17مادهاز71بندلذیتبصره.است«شهر

بامعینیمیزانتارامعامالتانجاموتصویباختیارتواندمیشوراشهرداری،امورپیشرفت

موضوعهایمسئولیتواختیارات.«نمایدواگذارشهرداربهشهرداری،معامالتنامهآیینرعایت

امابود؛خواهدتفویضقابلبعضاًیاکالًشهرشورایطرفازواسطهبدونوتقیماًمستبصرهاین

.کردنخواهدمسئولیتواختیارسلبکنندهتفویضازمسئولیتواختیارتفویضموردهیچدر

چونکهایننخست:داردخاصیاهمیتعلتدوبههاهزینهکنترلنظرازمعامالت،تصویب

-هزینهشاملثابت،گذاریسرمایهواداریهایهزینهصرفشهرداری،وجوهازایعمدهسهم

طبعاًشودمیعمرانیهایطرحاجرایمطالعاتیااجراومطالعهدورهدروابستهثابتغیرهای

مورددرجوییصرفهاصولرعایتواعتبارمصرفنحوهبهنسبتخاصیحساسیتشهرشورای

بودجهصحیحاجرایخواستارشهرشورایکهآندومداشت،اهدخوشهرداریمعامالتوخرید

وخدماتبداندخواهدمیوکندمیکنترلراشهرداریشدهانجاممعامالتاساساینبرباشدمی

انجاممورددرشهرشورایدغدغهترینمهم.استرسیدهمصرفیچهبهشدهخریداریکاالهای

کهاینواستکاراجرایروشوسازمانیجنبهازآنانجامصحتازاطمینانمعامالت،

ووقفهجوییصرفهحداکثررعایتضمنکهنمایدتفویضشهرداربهصورتیبهراکارمسئولیت

 (.7911:19نیامی،)نگرددایجادشهرداریعملیاتیواحدهایکاردرمشکلی

ازپسباشدمیمالیامورهزیرمجموعکهاموالوانبارواحد:خدمتیاکاالتحویلنحوه-

وثبتازپسصادرههایبخشنامهوهادستورالعملرعایتباشهرداریاموالوکاالدریافت

خواهداقداماموالوکاالتحویلبهنسبتصادرههایحوالهدریافتبااموالوکاالهاآمارضبط

نمود باشدجزییهرگاهشدهانجامکاریاجنس»ها،شهرداریمالینامهآیین77مادهمطابق.

متوسطمعامالتمورددروشدخواهدانجامکنندهدرخواستادارهیاانبارداروسیلهبهآنتحویل

.«پذیردانجامتحویلکمیسیوننظارتباتحویلبایدعمدهو

کاریاکاالقیمتپرداختوهزینهسندتنظم- قیمتپرداختبرای،1ماده7بندمطابق:

امضاهایبهوتنظیمنسخهدودرحداقلهزینهسندبایدشدهانجامکاریاشدهخریداریهایکاال
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مالیامورمدیروشهردارامضایمرحلهایندرمجازامضاهای1بندوفق.برسدشهرداریمجاز

شهرداریحسابذی) اختیاراستممکنبزرگهایشهرداریدر9بندتجویزبهکهاست(

عنوانبهحسابداریرئیسوشودواگذارمالیامورمدیریامعاونانازیکیبهردارشهحسابیذی

 .نمایدعملبگیردعهدهبهرامالیامورمسئولیتشهردارمعیتدربایدکهدومحسابذی

71تاسالهربودجهعملدوره»هاشهرداریمالینامهآیین11مادهوفقکهاستذکربهالزم

خاتمهتاباشدیافتهتحققسالهراسفندآخرتاکههاییهزینهوبودخواهدبعدسالاردیبهشت

.«استپرداختقابلمربوطاعتبارمحلازبودجهعملدوره

بهتوانیممیهاشهرداریمالیجامعنظامدستورالعملوهاشهرداریمالینامهآیینمطالعهاز

 :کنیماشارهذیلنکات

است؛بردهنامهاهزینهپرداختمراحلازیکیعنوانبهتشخیصازنامهآیین99مادهاگرچه

ایجادمرحلهازپیشتشخیصکهچنانهماست؛تسجیلبامطابقدادهارائهآنازکهتعریفیولی

فوقنظرگواهمذکورمادهدرتعهدایجادازپستشخیصمرحلهذکر.آنازپسنهواستتعهد

 .است

درامااست؛شدهذکرهزینهمراحلعنوانبهترتیببهمرحلههفتورالعمل،دستدراگرچه

واردترتیباینبرایراداتیرسدمینظربهعمومیمحاسباتقانوندرمقررترتیباتبامقایسه

باشد استترتیببدینمزبورمراحلشدذکرکهگونههمان. دستورصدوراولیه،درخواست:

خدماتوکاالخریدعملیاتاعتبار،تأمین،(تعهدایجادوتشخیص)هزینهانجامباموافقتجهت

پرداختوهزینهسندتنظیمخدمات،وکاالتحویلنحوهمعامله،تصویبشهرداری،نیازمورد

اعتبارتأمینمرحلهازپسبایستیتعهدمرحلهمنطقیحیثازاینکهبهتوجهبا.کاریاکاالقیمت

تأمینامکانآنبابتکهشودایجادتعهدیشهرداریبرایاستممکنصورتاینغیردرباشد

همراهبه«تعهدایجاد»عبارتذکرکهشودمیحاصلنتیجهاینباشدنداشتهوجوداعتبار

نیست؛تعهدمفهومبهاما؛«گرددایجادتعهدشودمیموافقت»کهمعناستاینبه«تشخیص»

یادتعهدایجادوتشخیصعنوانبههزینهانجامباموافقتجهتردستوصدورازکهآنویژهبه

استنشدهحاصلتعهدیهنوزهزینهانجامباموافقتدروشده وکاالخریدعملیاتاگر.

73مادهدرکهگونههمانکنیم،میتلقیتعهدازایشیوهعنوانبهراشهردارینیازموردخدمات

.شودمیمحققفرضایندرستیاستندرجمکشورعمومیمحاسباتقانون
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ازپسوگانههفتهایردیفازپنجمردیفدرمعاملهتصویبمرحلهذکردیگرسویاز

ووظایفتشکیالت،قانون17ماده71بندموضوعبابایندرشورانظارتتعهد،مرحله

نکردنتصویبکهانهمچنسازد؛میغیرمؤثروتشریفاتیراکشوراسالمیشوراهایانتخابات

مسائلنابسامانیونظمیبیاست،شدهحاصلشهرداریبرایتعهدتصویب،ازپیشکهایمعامله

-میفراهمراقراردادهاطرفنارضایتیموجباتوداشتههمراهبهراشهرداریعملیاتیومالی

مرحلهواعتبارمینتأمرحلهبینبایدمعاملهتصویبمرحلهرسدمینظربهخصوصایندر.آورد

تعهدایجادوتشخیصمرحلهازپسکهاعتبارتأمینازاطمینانازپسشهرداری.گیردقرارتعهد

چنانچهاستواضح.کندمیارسالشورابهتصویبجهتتعهدازقبلرامعاملهگرفتهصورت

مسائلاستدهنشحاصلشهرداریبرایتعهدیکهاینلحاظبانرسیدشوراتصویببهمعامله

.داشتنخواهدهمراهبهبعدیحقوقی

هاهزینهپرداختمراحلمجموعهدر«خدماتوکاالتحویلنحوه»مرحلهذکررودمیگمان

مادیجنبهازنبودهمترتبآنبرخاصیحقوقیاثرخصوصایندرکهسبباینبهباشد؛زاید

.استبرخورداربیشتری

عنوانبهراهزینهووجهدرخواستحواله،تسجیل،مراحلکشور،عمومیمحاسباتقانون

پرداختوهزینهسندتنظیمبهکهمرحلهواپسیندردستورالعملآنکهحالبرشمرده؛مجزامراحل

کهبگنجانددیگرایشیوهبهرامراحلاینتماماستکردهسعییافتهاختصاصکاریاکاالقیمت

وتعییندربیشتردقتضرورت.استمراحلاینبهصریحاشارهفقدانوماندنمغفولآننتیجه

رادستورالعملدربازنگریلزومالزم،مراحلافزودنوزایدمراحلبرخیحذفمراحل،ترتیب

طلبدمی استذیلشرحبهموردنظراصالح. تصویباعتبار،تأمینتشخیص،کاال،درخواست:

.وجهپرداختوهزینهندستنظیمحواله،تسجیل،تعهد،معامله،

بودجهبرایراذیلهایویژگیتوانمیمربوطهقوانیندرمندرجتکالیفازپیرویبا

برشمردهاهزینهبخشدرشهرداری تعهداتمنشأبودجهدرمندرجهزینهارقامآنکهنخست:

قانوناًاریشهردکهخدماتییاکاالهابهایپرداختبلکهنیست،هاهزینهاینبرایشهرداری

است؛شهرداریتعهداتوبدهکاریمنشأاستکردهتحصیلیاخریداری

هایفعالیتریزیبرنامهراستایدرشهرداریاستفادهبرایفقطبودجهاعتباراتاینکهدوم

شهرداریعلیهدعاوییاخودحقوقاحقاقبرایاشخاصوشودمیتصویبآنهدفمند



 222فرانسهوایراندرهاشهرداریودجهباجرایفرآیندایمقایسهبررسی
 

بارهایندرکشورعمومیمحاسباتقانن16ماده.کننداستفادهآنازوواستنادآنبهتوانندنمی

»کندمیمقرر یاحقیقیازاعماشخاصبرایخودخودیبهکشورکلبودجهدراعتباروجود:

عملبهخودبهمربوطمقرراترعایتبابایداعتباراتازاستفادهوکندنمیحقایجادحقوقی

؛«آید

برایتکلیفیحقوقینظرازشهرداریبودجهدرآنبابتاعتباردرجوزینههارقامکهآنسوم

تواندمیشهرداریهایفعالیتنشدنِانجامالبته.کندنمیایجادشهرداریتوسطآنکردنهزینه

گردد؛شهرداراستیضاحبهمنجر

بهت؛استحدیدیجنبهواجدهاهزینهبخشدربودجهارقامکهاستآنویژگیچهارمین

کند؛هزینهشدهبینیپیشاعتبارازبیشترتواندنمیشهرداریکهنحوی

02ماده7تبصرهمطابق.دارداشارهشهرداریحوزهدراعتباراتمصرفبهنیزویژگیواپسین

حوزهدرمنحصراًبایدرسدمیشهرشورایتصویببهکهاعتباراتیمصرف»شهرداریقانون

«باشدشهرشورایارتنظباوشهرداریهمان »داردمیابرازنیزقانونهمین19ماده. کلیه:

«رسیدخواهدشهرهمانمصرفبهمنحصراًشهرداریهردرآمدوعوارض نامهآیین0ماده.

استکردهاشارهمقولههمینبهنیزعوارضوصولووضعنحوهاجرایی مزبورمادهوفق.

-میوضعشهرکیابخششهر،اسالمیشوراهایتوسطنامهآییناینموجببهکهعوارضی»

مصوببودجهقالبدرشهرکیاروستاشهر،همانهایهزینهتأمینبرایموردحسبشوند،

.«شدخواهدمصرفمربوطبخشوشهرکشهر،شوراهایوشهرداری



 فرانسه -ب
ودشمیانجاممرحلهدودرنیزهاهزینهاجرایدرآمدهاهمانندفرانسهدر بهمرتبطمرحله.

حسابداریمرحلهحسابدار،بهمرتبطمرحلهواداریمرحلهها،هزینهپرداختمجوزصادرکننده

اجرایبرخوردارند،تفصیلیسازمانیچارتیکازکهبزرگهایکموندروجود،اینبا.است

کمونهایسیاستاعمالمسئولکهشودمیتقسیممدیرانبینتفصیلبههاهزینهقسمتدربودجه

ای،بودجهمدیریت.کندمیپیدااختصاصبودجهعملکردیاجرایبهنحویبهکهتقسیمیهستند؛

واندشدهتقسیمزیادیواحدهایبینکههستندوظایفیجملهازهاهزینهبندیزمانومالیتعهدات

(.Deruel, 1995: 99)دارندنمایندگیسمتکهشوندمیاجرازیادیکارکنانوسیلهبه
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7 اداریمرحله. سهوشودمیانجامهاهزینهپرداختمجوزصادرکنندهتوسطمرحلهاین:

:گیرددربرمیرااقدام

تعهد- »ازاستعبارتتعهد1671نوامبر1دستورالعمل967مادهموجببه: حقوقیعملی:

ذمهبراستویوظیفهانجامزاناشیکهراایهزینهکه7مادهدرمندرجحقوقیشخصوسیلهبه

کندمیمستقریاایجادوی خواهدرعایتراایبودجهمجوزهایمحدودیتوهدفتعهد،.

مجوزصادرکننده.قراردادیکیاکاالسفارشیادرخواستیکازاستعبارتموضوع.«نمود

شهرداریعهدهبهتعهداستقراریاایجادآنبهکهشودمتعهدراهاهزینهبایدهاهزینهپرداخت

Labie, 1992: 61)یابدمیتحققویمسئولیتیاکارانجامراستایدرکهشودمیگفته به(.

شودلحاظبایدبدهیوجودمالحظهیابدهیایجادکهاستاینمقصوددیگر،عبارت این.

فعالیتوعملنتیجهدرکهاستحقوقیتعهدیکنخست،.استشدهتقسیمزماندوبهمرحله

آندرشهرداریتعهدکهایقضیهبرایعمومیخریدقراردادنمونهعنوانبه.داردوجودحقوقی

صادرکنندهتوسطکهشودمیمتعهدایبودجهاعتباراتخصوصدرحسابدارسپس.استالزامی

ازاواینکهفرضباشود،میدادهاختصاصها،هزینهاجرایجهتدرهاهزینهپرداختمجوز

.استکردهعملمالیقوانیندرمقررمجوزمحدودهدروشدهمطمئنایبودجههایدارایی

1(هزینهمبلغتعیینوبدهیصحتتأیید)تصفیه- »دستورالعمل979مادهمطابق: تصفیه:

دودربرگیرندهواستآمدهوجودبهآنمبلغکردنمشخصوبدهیبودنواقعیبررسیمنظوربه

کهتصمیماتییااسنادموجببههزینهمبلغتعیین.1وشدهانجامخدمتتأیید.7:استموضوع

نخستین.اندمتوالیومتمایزاقدامدومزبورمرحلهدو.«استکردهمستقرطلبکاربرایراحقوقی

جامانبرمبنیعمومیحسابداریاساسیقاعدهدارد،اشارهیافتهانجامخدمتاستقراربهکهاقدام

بایدودهدمینشانرا(شهرداری)عمومیشخصیکازطلبکاریکهکندمیلحاظراخدمت

باشداسنادهمراهبه استشهرداریبدهیمبلغکردنمشخصاقدام،دومین. بافعالیتاین.

تصفیهمرحله.گیردمیصورت(بدهیصورتفاکتورها،)طلبکارانحقوقمؤیدمصادیقمالحظه
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 30: L'engagement est l'acte juridique par lequel une personne morale mentionnée 
à l'article 1er crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une 
dépense. L'engagement respecte l'objet et les limites de l'autorisation budgétaire. 

مصوبکشورعمومیمحاسباتقانون16مادهموجببه.دانست«تسجیل»مرحلهمعادلحدودیتاتوانمیرامرحلهاین. 1
.«بدهیکنندهاثباتمدارکواسنادموجببهپرداختقابلبدهیمیزانتعیینازاستعبارتجیلتس»7900

3. Article 31: La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant 
de la dépense. Elle comporte:1° La certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur 
atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation, 2° La détermination 
du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les 
créanciers.  
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تأییدنتیجهدروشدهانجامکاروخدمتتأییدکهیابدمیتحققمدللاسنادوناوینعمالحظهبا

دهندمیاجازهرایافتهانجامکاراساسبرهزینهمبلغدقیقبسیاربرآوردسپسوبدهیصحت

(Valembois, 2015: 831.)

هاهزینهپرداختمجوزصدور- مجوز،دورص»1671نوامبر1دستورالعمل917مادهوفق:

برمبنیحسابداربهخطابهاهزینهپرداختمجوزصادرکنندهوسیلهبهکهاستدستوری

«شودمیصادرهزینهپرداخت برشهردار،آنموجببهکهاستاداریعملیکمرحلهاین.

Dosiere et Wolf, 1988: 74)دهدمیراهاهزینهپرداختدستورتصفیه،مرحلهاساس شهردار(.

معاونیاجانشینیکتواندمیاواگرچهاست؛پرداختدستورصدورجهتصالحمرجعاتنه

پرداختدستورصدورترتیباتبیناستالزمحالت،ایندر.باشدداشتهکارایناجرایجهت

اعتبارحدودبایدوشدقایلتمایزثانویصادرکنندگانبامجوزاصلیصادرکنندگانتوسط

هرثبتوپرداختدستورات.دادقرارمدنظررااصلیصادرکنندهجانبازشدهاعطانمایندگی

مستلزمخدمتِتأییدخصوصدرتوجهودقتازنشانقانونمطابقکهاجمالیفهرستدردستور

ووجودکهاسنادیهمراهبهکند،میتأییدرامدللاسنادبودناالجراالزمویژگیوداردهزینه

شوندمیمنتقلحسابداربهدهندمیاننشرابدهیاهمیت اجازهحسابداربهمدللاسناداین.

(.Bourdin , 2008: 213)کنداعمالراشهردارعملکردبودنقانونیبرخودنظارتکهدهندمی


:استاقدامدودربرگیرندهوبودهحسابداربهمربوطبخشاین:حسابداریمرحله.1

پرداختدستوربودنقانونیکنترلباحسابداربهمربوطمرحله:دللماسنادبررسیوکنترل-

اسنادوجودحسابدار(.Albert et Saidj, 2013: 175)شودمیآغازمدللاسنادبررسیوهاهزینه

.کندمیتأییدوبررسیرااداریاسنادبودناالجراالزماودیگر،عبارتبه.کندمیتأییدرامدلل

منتقلدولتنمایندهبهدرستیبههاهزینهموضوعاسنادشودمیمطمئنتنهانهکهناستمعبداناین

(.Adam, 2007: 204)اندشدهفسخیاابطالاسناداینکهکندمیحاصلاطمینانبلکهاند،شده

731مادهدرمندرجهایکنترلحسابدارنهایتاً
:کندمیاعمالرا1671دستورالعمل 

وجودمربوطه،فصولدرهاهزینهوجودصحتها،هزینهپرداختمجوزرکنندهصادعنوان»
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 32 : L'ordonnancement est l'ordre, quelle qu'en soit la forme, donné par 
l'ordonnateur au comptable de payer une dépense. 
2. Article 19 : Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle …2° S'agissant des ordres 
de payer ; a) De la qualité de l'ordonnateur; b) De l'exacte imputation des dépenses au 
regard des règles relatives à la spécialité des crédits; c) De la validité de la dette dans les 
conditions prévues à l'article 20. 
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با»167مادهدرمندرجموارد«.16مادهدرشدهبینیپیششرایطمطابقبدهیصحتواعتبارات

انجامخدمتیاکارسند:استشرحاینبهبدهیصحتبرعمومیحسابدارانکنترلموضوع

نظارتقبلیاعالنیابررسیبدهی،تعییندرصحتودقت،(خدمتارائهمثبتمدرک)یافته

مادهدرمندرجحقوقیاشخاصازهریکبرایمناسبقواعدچارچوبدرتعهداتبرایبودجه

«آورالزامقواعداعمالمدلل،اسنادایجاد،71 راپرداختبایدحسابدارنظمی،بیصورتدر.

حالت،ایندرکهدهداطالعهاهزینهپرداختمجوزهصادرکنندبهرامراتبوکندمعلق

انتقالبرایتقاضااینبدهد؛پرداختجهتقانونیتقاضایحسابداربهتواندمیصادرکننده

استالزمصادرکنندهبهحسابدارازمسئولیت تقاضایدستورازبایدحسابداروجود،اینبا.

انجامخدمتفقدانواعتباراتنشدنتأمینهجملازکند،تخطیخاصهایوضعیتدرقانونی

(.Coblentz et Calvez , 2013: 35)شده

مسئولیت1بنددرحسابداری،درثبتخود7بنددردستورالعمل729ماده:هزینهپرداخت-

بنددرها،هزینهپرداخت1بنددراست،شدهصادرشهرداروسیلهبهکهپرداختدستوراتاجرای

کنترلوبودجهمدیریت76بنددرمشابه،موضوعاتوپرداختتوقفصورتدریپیگیر2

راحسابداریاسنادنگهداریوانتقالعملیاتمدللاسنادنگهداری77بنددروداریخزانهسطح

بااستممکنکهاستحسابداروظایفازپرداختکاملانجام.استگذاردهحسابدارعهدهبه

.«پذیردصورتانفورماتیکهایروشدیگریادیگرحساببهابیحسازپولانتقال

حسابدارانحصاریمسئولیتدربوده،مربوطپرداختمادیعملیاتبهحسابداریمرحله

Labie, 2007: 62)داردقرارعمومی ارائهوکاالکنندگانتهیهباروابطتنظیمچگونگی(.

وهاهزینهپرداختمجوزصادرکنندهبینیمشارکتجایگاهتعبیهمستلزمخدماتدهندگان
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 20 : Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° 
La justification du service fait; 2° L'exactitude de la liquidation; 3° L'intervention des 
contrôles préalables prescrits par la réglementation; 4° Dans la mesure ou les règles 
propres à chaque personne morale mentionnée à l'article 1er le prévoient, l'existence du 
visa ou de l'avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements; 5° La production 
des pièces justificatives; 6° L'application des règles de prescription et de déchéance. 

مادهاین1بند.اندشدهذکرهستنددستورینامقرراتمشمولکهنهادهاییوادارات،1671نوامبر1العملدستور7مادهدر.1
.کندمیاشارههاآنبهوابستهمؤسساتومحلیواحدهایبه

3. Article 18: Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé: 1° 
De la tenue de la comptabilité générale; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et 
de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs; 7° Du paiement des dépenses, soit sur 
ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de 
leur propre initiative;8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres 
significations; 10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de 
disponibilités; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises 
par les ordonnateurs et des documents de comptabilité. 
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استپرداختدرتأخیرازجلوگیریبرایحسابدار 16797مارس13مورخ103دستورالعمل.

کهکندمیتحمیلراقاعدهاینعمومی،خریدقراردادهایپرداختدرتأخیربامبارزهدرباره

همزماناین.شودپرداختروزه96حداکثرزمانیبازهیکظرفبایدکمونطلبکارانمطالبات

دریافتزمانازکهاستحسابدارمهلتهموپرداختمجوزصادرکنندهمهلتشامل

وفاکتورارائهطریقازپرداختبرمبنیطلبکاردرخواست توسطپرداختزمانبهوآغاز...

شودمیمنتهیحسابدار وکندصادرراهاهزینهپرداختدستوربایدروزبیستظرفشهردار.

باشدداشتههایشنظارتاعمالبرایکافیفرصتبایدحسابدار.کنداجراروزدهظرفحسابدار

.باشندنداشتهتعهدیغیرواقعیاسنادمبنایبرپرداختدلیلبهکهاستسمتدوهرنفعبهاینو

درشدننپرداختصورتدر.استبرخوردارکاملیاجرایضمانتازپرداختمهلتانقضای

مالیاقداماتدراروپاییمرکزیبانکتوسطشدهاعمالسودمیزانبهسودیمقرر،زمانیبازه

(.Valembois, 2015: 910)گیردمیتعلقطلبکاربهدرصد2معادل

استهاییمحدودیتوهاویژگیدارایهاهزینهپرداختدرشهرداریبودجه مرحلهدر.

خصوصایندر.دهدانجامدیگرفصلبهفصلیکازرااعتبارقالانتتواندنمیشهردارنخست،

مادهدیگربهقانونیمادهیکازاعتبارانتقالتواندمیشهردار.کنداخذراشورامجوزبایدوی

دوم،مرحلهدر.باشدتخصصیقانونیمادهآنکهمگرباشد،داشتهفصلیکداخلدرراقانونی

استتخصصیکهقانونیمادهیکبهاحتماالًیافصلیکبهدهشدادهتخصیصاعتبارهای

هستندمحدود تحدیدیاصلکهاوستبروکندپرداختبیشترمبلغآنازتواندنمیشهردار.

کندلحاظراهاهزینهبودن نظردربینیپیشغیرقابلهایهزینهبرایاعتباراتیسوم،مرحلهدر.

(.Fougere, 2002: 146)شودمیگرفته


 گیری نتیجه
هایبرنامهشورا،مصوببودجهاساسبرتادهدمیامکانشهرداریبهبودجهاجرایمرحله

بهبودجهاجرایوظیفهمطالعهموردنظامدودر.کنداجراشدهتعییناهدافبهنیلجهتراخود

استشدهاشارهآنبهنیزموضوعهقوانیندرکهاستشهرداریعهده اجراینظامدوهردر.

نحوهحیثازاگرچهگیرد؛میصورتهاهزینهپرداختودرآمدهاوصولبخشدودربودجه

-پایهوبنیادیناصلیفرانسهحقوقینظامدر.داردوجودنظامدودرچشمگیریهایتفاوتاجرا،

                                                                                                                                                                                                        
1. Décret n°2013-269 mars 2013 relatif à lutte contre les retards de paiement dans les 
contrats de la commande publique. 
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هانههزیپرداختمجوز)مجوزهاصادرکنندهوظایفتفکیکاصل:استحاکممرحلهایندرای

تکالیفواختیاراتمحدودهاصلاین.عمومیحسابدارانوظایفو(درآمدهاوصولدستورو

رامقرراتوقوانینرعایتبرادارینظارتنوعیودهدمیتمایزرابودجهاجرایمسئوالن

تعریفاصلیچنینایراندر.داردهمراهبهراگوییپاسخوشفافیتکههمچنانسازد؛میمحقق

.استشدهن

نظامدستورالعملوهاشهرداریمالینامهآیینشهرداری،قانوندرایران،حقوقینظامدر

نشدهایاشارهوصولفرآیندونحوهبهدرآمدها،وصولبحثدرکشورهایشهرداریمالیجامع

یاکندتبیینراآنشکلیآیینوتشریفاتآنکهبدوناست؛شدهپرداختهآنبهکلیصورتبهو

ایندربودجهناصحیحاجرایبرایاجراییضمانتوبخشدتمایزراربطذیمسئوالنوظایف

درآمدهاخود،دانشوخواستوتوانفراخوربهشهرداریهردلیل،همینبه.شودمتصوربخش

وصولفرآیندونحوهبهتفصیلودقتبهفرانسهحقوقینظامدرآنکهحالکند؛میوصولرا

است؛شدهلحاظشهرداریمطالباتپرداختازاستنکافاجرایضمانتوشدهاشارهآمدهادر

توقیفرابدهکاراموالتواندمیحسابدارمطالبات،وصولسهولتجهتدرکهپایهاینتاحتی

.کند

رامتفاوتیرویهدرآمدها،وصولبخشبامقایسهدرایرانحقوقینظامهاهزینهپرداختدر

استیدهبرگز رااجرامسئولمقاموهاهزینهپرداختمراحلها،شهرداریمالینامهآیین.

کاملگونهبهدستورالعملدردارد،وجودآندرکههاییکاستیبهتوجهبااگرچه.استبرشمرده

استشدهذکرهاهزینهپرداختمراحلتریمفصلو دردستورالعملجلویروبهحرکت.

برایراداتیهرچنداست؛ارزشمندداده،صورتبابایندرکهتفصیلیولمراحسازیشفاف

انجامقانونیتالش.باشدواردمراحلبرخیدرجضرورتیامراحلترتیبحیثازویژهبهآن

قابلشود،خرجصحتونیکیبهآمدهحاصلصعوبتباکهمنابعیکهاستاینبرمبنییافته

.شدخواهدموجبراشهرداریمالینظامدرمتسالبهنیلوبودهاحترام

بودجهاجرایمراحلدرآمدها،وصولبخشهمچونهاهزینهپرداختبخشدرفرانسهدر

شدهبرشمردهوظایفازتخطیاجراهایضمانتومسئولمقاماتوهامسئولیتدقیقذکربا

است شودمیکردهاعملبرادارینظارتموجبنیزبخشایندروظایفتفکیکاصل. از.

اینبهاست؛هاهزینهپرداختبرایزمانیبازهتعیینفرانسهحقوقینظامدرمثبتنقاطترینمهم
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کنندهپرداختعنوانبهحسابداروهاهزینهپرداختمجوزصادرکنندهعنوانبهشهردارکهنحو

ازافرادمطالباتصورتنایغیردردهند،انجامراخودوظایفقانونیمقررزماندراندمکلف

ایرانحقوقینظامدرکهموضوعی.یافتخواهدافزایشقانوندرمندرجنرخاساسبرشهرداری

.استماندهمغفول

نتایج.کردتلقیریزیبودجهمرحلهترینمهمبتوانشایدرابودجهاجرایآنکهسخنواپسین

بهبودجهچنانچه.یابدمیتحققتوانمرحلهایندرهاریزیبرنامهها،گذاریسیاستها،تالشتمام

اجرادرلکنوشودمصوبماهیتوشکلحیثازشیوهبرترینباوشودتنظیموجهنیکوترین

خوبمصوببودجهبراثریشود،ظاهرمعیوبصورتبهارادهیانباشدآنانجامبرایاراده

بودنخواهدمترتب تدویندارد،وجودایرانمقرراتوقوانیندرکههاییکاستیبهتوجهبا.

چشمبهایراندردرآمدهاوصولبخشدرکهنواقصیرفعویژهبهبودجهاجرایشیوهومراحل

بهبخشیسامانملزوماتازمسئول،مقاماتعملکردهایووظایفتفکیکنیزوخوردمی

دربودجهاجرایفرآیندازوانتمیبابایندرکهاستشهرداریبودجهاجرایبودنقانونمند

بایدمقرراتوقوانیناصالحدرکههمچنان.بردبهرهآنبرحاکماصولوفرانسههایشهرداری

تعیینوشهرداریازافرادمطالباتپرداختبرایزمانیبازهتعیینجملهازشهروندانحقوق

.شودلحاظقانونیمقررموعددروظایفنشدنانجامصورتدراجراضمانت
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تهران،بودجه،(7911)مهرداد،اتحاد،ومنوچهرتهرانی،ومحمدعلیاقتداری،- دانشکده:
.تهراندانشگاهبازرگانیمدیریتواداریعلوم
،ایرانهایشهرداریدرریزیبودجهمدیریتوشهرداریبودجه،(7922)پورهنگ،بهرامی،-
 .کشورهایدهیاریوهاشهرداریسازمانانتشارات:تهران

 .میزانحقوقیبنیاد:تهران،عمومیمالیه،(7936)ولی،رستمی،-

دانشگاه:تهران،هاشهرداریبرعمومیقدرتنظارتحقوق،(7936)علی،جهرمی،زمانیان-
 (.ع)صادقامام

:تهران،هاشهرداریدربودجهاجرایونویسیبودجهاصول،(7936)شهرام،آملی،سعادت-
 کشورهایدهیاریوهاشهرداریسازمان

تهران،ایراندردولتیحسابداری،(7902)عبدالمحمد،،سمیعی- مدیریتآموزشمرکز:
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