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دریافت-7931/76/17:پذیرش7931/1/12:


چکیده

یکیازمراحلبودجهریزیدرشهرداریهامرحلهاجرایبودجهاست.هرچنددرفرایند
بودجه ریزی ،تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطالعات و تجربیات و به یاری روشهای
سنجیده و جدید صورت می گیرد ،اما در این فرایند ،ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش
دیگر و مهم فعالیت خواهد بود.قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط
کردهاند.اجرای صحیح بودجه به فرآیندهایی نیاز دارد که وصول دقیق و
شهرداری اذعان  
قانونی درآمدها را ممکن سازد و پرداخت صحیح و قانونمند هزینهها را در بر داشته باشد.
میدهد در دو نظام مورد بحث به فراخور دانش ،تجربه و اهمیتی که برای
بررسیها نشان  

ئلاند فرآیند اجرای بودجه تبیین شده است که در این خصوص
حقوق شهروندان قا 
تفاوتهایچشمگیریدردونظامبهچشممیخورد.باتوجهبهکاستیهاییکهازاینحیث

در نظام حقوقی ایران وجود دارد ،تدوین مراحل و شیوه اجرای بودجه بهویژه رفع نواقصی
است که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم میخورد و تفکیک وظایف مقامات
مسئول اجرای بودجه ،از ملزومات سامانبخشی به شفافیت و قانونمند بودن فرآیند اجرای
میتوان از شیوههای حاکم بر نظام
بودجه در شهرداریهای ایران است که در این باره  
حقوقیشهرداریهایفرانسهبهرهبرد.
واژگان كلیدی:بودجه،شهرداری،اجرا،ایران،فرانسه.
.7دکتریحقوقعمومیدانشگاهتهران(نویسندهمسئول) amerim@ut.ac.ir
 z.ameri@ub.ac.ir
.1استادیارحقوقعمومیدانشگاهبجنورد
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مقدمه
موضوع اجرای بودجه در شهرداریها ،چندان در تحقیقات علمی مطرح نشده که موضوعی
تأملبرانگیز است؛ چراکه اجرای بودجه ویژگی بارز چرخه بودجه است و ابزار حیاتی برای
مدیریت عمومی تلقی میشود.بسیاری از استانداردهای اجرای بودجه در پژوهشهای مربوط به
بودجه دولت یافت میشوند ()Axelord, 1995: 38و منابع علمی اندکی در حوزۀ بودجهریزی به
شکلمستقیمبهدولتهایمحلیمیپردازند(.)Bland et Rubin, 1997: 55
اجرایبودجهکارکردیحیاتیدرمدیریتداردوبایدیکیازابزارهایمدیریتیکنترلبرای
اسخگویی دموکراتیک دانسته شود .این کارکرد ،وجوه سیاسی و حقوقی و مدیریتی
تضمین پ 
اجرای بودجه را به رسمیت میشناسد؛ برای مثال ،کارکنان مجموعه تا چه میزان تصمیمهای
حقوقی،مدیریتییاسیاسیرادرفرآینداجرایبودجهلحاظمیکنند؟(.)Thurmaier, 2007: 101
آیندهنگریاستوبههمینسببگاهیباواقعیتهاتطبیقنمیکندوتغییراتیبایددر
بودجه 
آن انجام شود.برای جلوگیری از این وضع یا به حداقل رساندن تغییرات الزم ،باید سعی شود با
کمکروشهایمناسب،برآوردهابهواقعیتنزدیکشوند.پیشبینیصحیح،قسمتیازفعالیت
است؛ ولی بهتنهایی کافی نیست .هرچند بودجه بر اساس اطالعات و تجربیات و به یاری
روشهای سنجیده و جدید بهصورت صحیح تهیه شود؛ ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش
دیگر و مهم فعالیت خواهد بود.اگر به هنگام اجرای بودجه ،تشکیالت صحیح ،مدیریت قوی،
افراد متخصص و ماهر در کار ،روشهای مناسب کنترل کارآمد و دیگر عوامل ضروری وجود
نداشتهباشندازاهدافبودجهدورخواهیمماند؛بنابراین،اهمیتاجرایبودجهکمترازپیشبینی
صحیحبودجهنخواهدبود.بایدتوجهداشتکهدراجرایبودجههموارهمحتوایبودجهموردنظر
است؛ بر این اساس در هنگام اجرای بودجه تأکید بر مصرف صحیح اعتبارات برای وصول به
اهداف مطرح است نه صرفهجویی.لذا صرفهجویی در اعتبارات در صورتی که بودجه بهدرستی
برآوردشدهباشدبهمعنایانجامنشدنقسمتیازعملیاتوبرنامههاوعدمتحققبرخیازهدف-
نشیزاده.)961:7931،بهعالوه،
موسیخانیوم 

های شهرداریاستکهنمیتواندمطلوبباشد(
دراجرایبودجهنکاتاساسیزیربایدموردتوجهباشد:
اجرایبودجهدرجهتوصولوتحققاهدافمنظورشدهدرقانونبودجهباشد؛-تعهداتوهزینههاخارجازاعتباراتمصوبنباشند؛
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 از انجام هزینههایی که برای وصول به اهداف و انجام برنامهها ضرورت ندارد خودداریشود؛
پرداختها

برخورداریواستقرارسیستممناسبحسابداریکهامکاننظارتبرتعهداتورافراهمکندالزمهاجرایصحیحبودجهخواهدبود(اقتداریودیگران.)113:7911،
مراحل اجرایی برنامهها و فعالیتهای جاری و عمرانی طرحها با آنچه که باید انجام شود
مقایسه و نتایج مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا هر نوع مغایرت و اشکالی که در پیشرفت
کارها به وجود میآید مرتفع گردد و امور مربوط به رشد و توسعه شهر دچار اختالل و انحراف
نگردد(سمیعی.)92:7902،
بر پایه این نکات ،کسب درآمدهای قانونی و پرداخت هزینههای مصوب در بودجه
شهرداریها را میتوان اجرای بودجه نامید که بهمنظور نیل به اهداف و مقاصد درون شهری با
میگیرد.
رعایتکاملقوانینومقرراتمالیصورت 
پرسشاصلیدراینمقالهایناستکهاجرایبودجهمصوبشهرداریهادرایرانوفرانسه
برعهدهچهمرجعیاستوفرآینداجراچگونهاست؟وچهتفاوتهاییدرفرآینداجرایبودجه
در این دو نظام وجود دارد؟ هدف پژوهش نیز این است که نقایص فرآیند اجرای بودجه در
شهرداریهای ایران شناسایی شود و با بهرهگیری از مزیتهای فرآیند اجرای بودجه در فرانسه و
اصولحاکمبرآن،نقایصمذکوربرطرفشوند.
علیرغماهمیتمرحلهاجرایبودجهدرشهرداریها،منابععلمیمحدودیدراینزمینهوجود
دارند که اینمنابعنیز عمدتاًمسائلحسابداری رابررسیمیکنندواز حیث حقوقیبهرویههای
کردهاند بدون آنکه موضوع را از وجهه قانونی واکاوی کنند.در فرانسه با توجه به
موجود اشاره  
اهمیت شهرداریها و جایگاه ارزشمند آن در مدیریت شهری منابع متعددی در خصوص
شهرداریها و چگونگی اجرای بودجه در آنها به رشته تحریر درآمده است.با این وجود در
نگارشاینپژوهشدسترسیبهمنابعمعتبرعلمیدشواربود.وجهتمایزاینپژوهشبامنابعفعلی
موجود،ابتنایاینپژوهشبرجنبهحقوقی،مطالعهوبررسیآخرینمقرراتونیزمقایسهبانظام
حقوقی شهرداریهای فرانسه است .به سبب موضوع و نوع پژوهش ،این پژوهش دارای ماهیت
توصیفیتحلیلیومقایسهایاستومطالعهایکتابخانهایمحسوبمیشود.
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 .1مقامات مسئول اجرای بودجه در شهرداریهای ایران و فرانسه
 .1-1ایران

وفققوانینومقرراتموضوعهاجرایبودجهازوظایفشهرداریوواحدهایتابعهآناست.
شورابه علتبعدنظارتیوتقنینیازورودبهاجرایبودجهممنوعاست7وورودشورای شهربه
عرصهاجرا،مخالفقوانینوتعرضبهماهیتاجراییشهرداریوشخصیتحقوقیآنمیباشد
(زمانیانجهرمی.)969:7936،قوانینومقرراتموضوعهنیزبراینموضوعتأکیدکردهاند.وفق
بند  2ماده  11قانون شهرداریها مصوب « ،7991/1/77اجرای بودجه شهرداری پس از تصویب
آییننامه مالی شهرداریها مصوب
شورای شهر از وظایف شهرداری است» که به حکم ماده   10
«،7910/1/71مراقبتدرحسناجرایآنبهعهدهشهردارومسئولامورمالیگذاشتهشدهاست
و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هریک از مأمورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت
نخواهدکرد».دستورالعملنظامجامعمالیشهرداریابالغیمورخ7937/71/12نیزدرفصلاول
با عنوان «کلیات دستورالعمل» طی بند ب از ماده  10مراقبت بر حسن اجرای بودجه را در زمره
وظایف مدیر امور مالی قرار میدهد که به وظایف مدیر امور مالی در شهرداریها اشاره دارد.
ماده97ازبخشسومازفصلسومذیلعنوان«اجرایبودجه»دربند1ازماده97تکلیفکرده
که شهردار و مسئول امور مالی باید شخصاً در حسن اجرای بودجه نظارت و مراقبتهای الزم را
بهعملآورند.دستورالعملدرفصلنخست،پسازتبیینوظایفمدیرامورمالیدرماده،10در
مواد بعدی زیرمجموعههای امور مالی در شهرداریها را برشمرده است.در ماده  11زیرمجموعه
«بودجهواعتبارات»لحاظشدهاست.درطلیعهاینمادهبیانشدهاست«:مسئولیتامورمربوطبه
آییننامه مالی شهرداریها اساساً به عهده شهردار و مسئول امور مالی
بودجه طبق ماده   10
نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رأساً اقدام
ذیحساب)است و  
شهرداری ( 
نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت به عمل آورند که مسئول بودجه و اعتبارات وظایف
خود را بهموقع و به نحو احسن انجام دهد».پنج بند نخست این ماده به وظایف مسئول بودجه در
مرحلهتهیهوتنظیمبودجهاشارهداردوبندهایپسازآنوظایفویدرمرحلهاجرایبودجهرا
 .7به موجب بند  71از ماده  17قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
« 7911/9/7تصویببودجه،اصالحومتممبودجهوتفریغبودجهساالنهشهرداریومؤسساتوابستهبهشهرداری»ازوظایف
شورای شهر است.این ماده بعد تقنینی و نظارتی شورای شهر بر بودجه شهرداری را تبیین مینماید و فارغ از بعد اجرا میباشد
چراکه منطقی نیست که شورا بودجه را تصویب کند و خود اجرا نماید و خود نیز نظارت کند.بدیهی است در این حالت بیم
خدشهبهحقوقعمومیدوچندانمیشود.
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عبارتاند از:مراقبت

تدوین میکند.وظایف مسئول بودجه و اعتبارات در مرحله اجرای بودجه 
برعملکردشهرداری(درآمدوهزینه)درارتباطبابودجهمصوبوجلوگیریازانحرافبودجه
آییننامهمذکور؛تهیهوتنظیمگزارشافزایشردیفهایهزینهنسبتبهبودجه
بهاستنادماده 12
مصوب و ارسال آن به مدیر مالی؛ تهیه و تنظیم لوایح جابهجایی اعتبارات هزینهای با هماهنگی
مدیریت مالی جهت ارسال به شورای اسالمی شهر؛ پیگیری جهت اخذ مصوبه شورای اسالمی
شهردرخصوصلوایحارسالیوظایف.
شهردار بودجه را طبق نظر شورای شهر اجرا میکند .اگر شهرداری نتواند برنامه مالی را
بهصورت مناسب اجرا نماید هرقدر در تنظیم بودجه و برآورد اقالم هزینه و درآمد ،صرف وقت
بینتیجه خواهد ماند.بهموجب قانون ،شهردار مسئول اجرای بودجه است؛ اما به علت
شده باشد  
نداشتنفرصتکافیمیبایستباتوجهبهوسعتشهروحجمعملیاتشهرداریوظایفالزمرا
به مسئولین واحدهای تابعه شهرداری واگذار و اختیارات الزم برای اجرای وظایف را به آنها
تفویضنماید.دراین حالت ،شهردارموظفاستبرکارشخصیااشخاصیکهامورمربوطبه
اجرایبودجهرابه عهدهدارندنظارتکافی داشتهباشد.واحدهایمختلف شهرداریبایدبدانند
که مأمور مالی یا مسئول بودجه یا معاون اداری در این مورد قائم مقام شهردار است و بهطور
مستقلعملنمیکند(سعادتآملی.)730:7936،


 .1-2فرانسه

تعیینشدهاندووظایفو
بهموجبقوانینومقرراتموضوعهمقاماتمسئولبودجهبهصراحت 
مسئولیتهایآنانبهتفصیلمدنظرقرارگرفتهاست.وفقماده72دستورالعمل1نوامبر1671مربوط
به اداره بودجهریزی و حسابداری عمومی« 1عملیات مربوط به اجرای بودجه منحصراً به
صادرکنندگان مجوز پرداخت هزینهها و دستور وصول درآمدها 9و حسابداران عمومی 1مربوط
میشود»وبهموجبماده1 3همیندستورالعمل،اقداماتوعملکردایندومختلفومتمایزهستند.
دربخشعمومی،تفکیکوظایفصادرکنندهمجوزها(مجوزپرداختهزینهووصولدرآمد)
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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میگیرد کهدر کمون 7بهآنها شهرداروخزانهدار
و حسابدار وفقاصلتخصصی بودنصورت 
شهرداری گفته میشود .هریک از آنها نقشی دارند که دقیقاً بهوسیله دستورالعمل مورد بحث
تعریف شدهاند.وظیفه مسئولاولاین است کهدرخصوصعملیات مالی تصمیمگیری میکند و
وظیفهدومیایناستکهآنهاراپسازکنترلباهدفرعایتبودجهعمومیواحترامگذاردنبه
مجوزبودجهایاجراکندکهتوسطنمایندگاناهالیازطریقشورایشهراعطاشدهاست1.اگرچه
این نقشها ومسئولیتها بهخوبی درمتونتعریف شدهاند؛ امااهداف کمون که برآوردن نیازهای
خودودستیابیبهتأثیربیشترمدیریتمالیمحلیاست،صادرکنندهمجوزهاوحسابداررادرجهت
همگرایی صالحیتشان از طریق فعالیتهای مشترکی راهنمایی و هدایت میکنند که با قلمرو

کمونسازگاربودهوتناسبداشتهباشد .بههمین سبب،این امکان وجود دارد که صادرکننده
مجوزهادراجرایبودجهبخشیازوظایفخودرابهحسابدارتفویضکندیاهردوبایکدیگردر
انجاموظیفهمشارکتکنند؛امااینموضوعبهحسابدارشخصیتحقوقیاعطانمیکندومسئولیت
صادرکننده مجوزها را زایل نمیکند (.)Brigaud et Uher, 2014: 222با لحاظ تفکیک وظایف
مقامات مسئول اجرای بودجه ،این بحث را با بررسی مسائل حقوقی صادرکننده مجوزها آغاز
میکنیموسپسحسابداررابررسیخواهیمکرد.


الف :صادركننده مجوزها

برای اجرای بودجهکمون،صادرکننده مجوزپرداخت هزینهها ووصولدرآمدها ،شهردار
است  .این ویژگی یک درجه نیست ،بلکه یک کارکرد است .شهردار ،صادرکننده اصلی و
مسئولاصلی اداری استکهبهتجویزماده976دستورالعمل1نوامبر1671میتواند امضایخود
را تفویض کند و در صورت حضور نداشتن یا گرفتاری ،جانشین انتخاب کند .عموماً یک
نمایندگیدربابمسائلمالیبهمعاونامورمالیکهنایبرئیسشورایشهراستوهمچنینبه
مدیر خدمات محلی اعطا شده است (.)Adam et Ferrand et Rioux, 2007: 204بهعالوه اززمان
اجرایقانون17دسامبر1667صادرکنندهویژهمجوزهامیتواندجانشینصادرکنندهاصلیمجوز
 .7درفرانسهواژهکمونابهاممعنایی دارد؛کموننهتنهابیانگر ناحیهای جغرافیایی ،بلکهبیانگر دولتمحلی استکهآنرا
مدیریت میکند).(Prud'homme, 2006 : 83کمون،باوسعتسرزمینی تعیین میگرددکهبرروی آنیک جمعیت
توسطشهرداریادارهمیشود).(Dupuis et autre, 2007 : 261
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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شودکهتوسطشورای شهر بهاین سمترسیده است.صادرکنندگان مجوزها جانشینانشان و
همچنین اشخاصی که به نمایندگی حق امضا دارند نزد حسابداران عمومی در حدود صالحیت
شاندارایاعتبارهستند(.)Albert et SaidjJ, 2013: 572
اگرچه شهرداردرمقامصادرکننده مجوزها ،آزادی ویژهای را به نمایش میگذارد؛ بااین
حالهمچون تمام آزادیها و اختیارات دیگر ،مسئولیتهایی نیز دارد.مسئولیت سیاسی بهعالوه
مسئولیتهای تعیینشده در ماده  71دستورالعمل 1نوامبر 1671در خصوص اداره بودجهریزی و
حسابداری عمومی بر صادرکننده مجوزها تحمیل میشود .نخستین مسئولیت شهردار در این
رأیدهندگان از سوی
کارکرد ،مسئولیت درمقابلشورای شهرازیکسو ومسئولیت درمقابل  
دیگر است.شورای شهر با تصویب بودجه به شهرداری مجوز اجرای هزینهها ووصول درآمدها
میدهد
رااعطامیکند.درپایاناجرا،شهردارحسابعملکردخودرادراینرابطهبهشوراپس 
کهچگونهقدرتشرااعمالکردهاست.شهردارحساباداریخودراارائهمیکندودرمعرض
تصویب شورای شهرقرارمیدهد ( .)Valembois, 2015 :42-43ماده  771دستورالعمل فوق«به
دلیلاعمالاختیاراتوبهویژهگواهیهاوتأییداتیکهصادرکنندهمجوزهاتحویلمیدهدویرا
تعیینشدهدرقانوندارایمسئولیت»تلقیمیکند.
مطابقشرایط 


ب :حسابدار
1

بهموجب ماده  79دستورالعمل  1نوامبر« 1671حسابداران عمومی نمایندگان حقوق
منحصربهفردوصولمطالبات

عمومیاند کهباتوجهبهشرایط مندرجدردستورحاضر،مسئولیت
ونگهداشتنحسابهایاشخاصحقوقیمندرجدرماده7رابهعهدهدارند.تحتمقرراتویژه
برای اشخاصحقوقی خاص،حسابدارانعمومی بهوسیله وزیر مسئولبودجهمعرفی میشوند».
قانون تمرکززدایی سال  7321حکممیکند کهانتصابحسابدارتوسطوزیر مسئولبودجهبا
اطالعصادرکننده مجوز پرداخت هزینهها باشد.بر اساس ماده 971این دستورالعمل« ،حسابداران
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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عمومی ،مدیریت پستهای حسابداری رابهعهدهدارند.هرپستحسابداری بهیک حسابدار
عمومی سپردهمیشود.درنخستین انتصاب،حسابدارانعمومی بنابهموقعیت درپیشگاه دادگاه
تعیینشده توسطقانونیا مقرراتادای سوگندمیکنند.ابالغ
مالی یا دیگر مراجعصالحمالی  
انتصاب حسابدار عمومی موجب اعطای اعتبار بعدی نزد یک یا چند صادرکننده مجوزها
میشود».ماده  771دستورالعمل ،عنوانمیکند که «حسابدارانعمومی ،اصلی یا ثانوی هستند.

آنهایی هستند که گزارش مدیریت حسابهای خود را مستقیماً به قاضی
حسابداران اصلی  
حسابرسی پس میدهند.حسابداران ثانوی کسانی هستند که عملیاتشان بهوسیله حسابداراصلی
متمرکزمیشود».به تجویزماده «170حسابدارانعمومیمیتوانندنمایندگانیواجدصالحیترا
تحتنامومسئولیت خودمنصوبکند».اجرای این مادهمسئولیت حسابدارانعمومی رازایل
نمیکند.

9

همچنانکهماده 71مقررمیدارد«حسابدارانعمومیمسئولیتشخصیومالیدرخصوص
تعیینشده
اقدامات و کنترلهایی دارندکهدراجرای مقرراتمواد 73،72و 16تحتشرایط  
بهوسیلهماده06قانونمالیمورخ19فوریه7309درجشدهاست».بهدستوراینماده،مسئولیت
شخصی ومالی حسابدارانعمومی با لحاظاصلتفکیک عملکردصادرکننده مجوز پرداخت
هزینهها و حسابدار یکی از دو اصل اساسی و ساختاری قانون حسابداری عمومی است .اصل
میشودکهچنانچهحسابدارعمومییامأمورانمنتخبازجانب
مسئولیتشخصیومالیموجب 
وی دراجرای وظایفشان دچاراشتباهاتی ازجملهعدموصولدرآمدهایا پرداختغیر الزامی
هزینهها شدهباشند،تنهاحسابدارعمومیبهعنوانمأمورمسئولدولتی دارایمسئولیتباشد.ماده
مسئولکنترلهاییهستند

06بهتفصیلشرحمیدهدکهحسابدارانعمومیبهطورشخصیومالی
تعیینشده بهوسیله دستورالعمل
که در خصوص درآمدها ،هزینهها و داراییها تحت شرایط  
13دسامبر7301موضوعقواعدکلیحسابداریعمومیلحاظمیشوند.دستورالعملمزبورمربوط
بهادارهبودجهریزیوحسابداریعمومیاستکهدستوراتپیشبینیشدهبهوسیلهماده06رادر
بردارد(.)Picard et Sottou, 2004: 81-82
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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حسابدار کمون الزاماً به شبکه مدیریتی مالیه عمومی تعلق دارد .حسابدار در واقع کارمند
دولتاستوشهرداریهابههیچوجهحقانتخابحسابدارراندارند.برایکمونهامأموروصول
خزانهدار و حسابدار کمون است که حسابدار مؤسسات عمومی محلی
درآمدهای شهرداری  ،
چندین کمون استوبنابراین،درقلمروجغرافیایییک کموناستقرارندارد.ازحیث شبکهنیز،
شبکه مدیریتی مالیه عمومی دررأسیک خزانهداری یا خزانهداری اصلی قرار گرفته است که
مسئول وصول مالیات مستقیم (مالیاتهای دولتی و مالیاتهای محلی) است و بهعالوه وظیفه
حسابداریچندینواحدمحلیراعهدهداراست(.)Brigaud et Uher, 2014: 218
 .2روند اجرای بودجه در شهرداریهای ایران و فرانسه
قوانین و مقررات موضوعه برای اجرای بودجه ،فرآیندهایی تعریف کردهاند که قانونی بودن
میکند.اجرایبودجهمهمترینفعالیتمالیساالنهشهرداری
اقداماتمتولیاناینکارراتضمین 
استکهارتباطمستقیمومستمرباحقوقشهرونداندارد.وصولدرآمدهاوپرداختهزینههادو
حوزهاصلیدرفراینداجرایبودجهاستکهخودمشتملبرمراحلیاست:

 .2-1وصول درآمدها
الف -ایران

آییننامهمالیشهرداریهادرفصلدومازقسمتهشتمطیمواد13تا91درآمدها
درایران 
آییننامه«:هرشهرداریدارایتعرفهایخواهدبودکهدر
رابررسیکردهاست.بهموجبماده 96
آن کلیه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که بهوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و
میشوددرجوهرنوععوارضیابهایخدماتجدیدیکهوضع
وابستهبهآنوصولیاتحصیل 
وتصویبمیگرددیاهرتغییریکهدرنوعومیزاننرخآنهاصورتمیگیرددرتعرفهمذکور
آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر،
منعکس میشود» .
بخشوشهرکدراجرایتکالیفشورایشهرمندرجدربند70و10ماده17قانونتشکیالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور وضع شده است .مطابق بند « 70تصویب لوایح
برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی
میشود»وبند«10تصویبنرخخدماتارائهشدهتوسط
دولتکهازسویوزارتکشوراعالم 
آییننامهمالیومعامالتشهرداریها»ازوظایف
شهرداریوسازمانهایوابستهبهآنبارعایت 
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آییننامهاجرایینحوهوضعووصول
شورایشهراست.دراجرایاینوظایفوبهموجبماده 1
عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب « 7912/1/1وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی
شهر ،شهرک و بخش ،در حدود درآمدها ،عرضه کاالها و خدمات و سایر موضوعهایی است
آییننامه «وصول
که مربوط به شهر ،شهرک یا بخش ذیربط باشد» و به استناد ماده  1همین  
آییننامه توسط شورای شهر وضع میشود در مورد عوارض شهر بر عهده
عوارضی که طبق این  
شهرداری است» .مواد قانونی اشاره شده ،مؤید اصل قانونی بودن درآمدها است .تعیین نحوه
آییننامه به شورا واگذار شده است.حکم مندرج در ماده 1
وصول عوارض به حکم ماده  1این  
بهخوبی بیانگر دلیل تعدد رویهها در وصول درآمدهای شهرداری است .هر شورا مطابق با نظر
خود میتواند نحوه وصول درآمدهای محلی شهرداری را تعیین کند و در این مورد الزامی به
تبعیت از رویه شهرداریهای دیگر ندارد .دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداریها نیز شیوه
وصول درآمدها را تبیین نکرده است؛ اگرچه نوآوریهایی در باب درآمدها داشته است.
دستورالعمل برای نخستین مرتبه ،درآمد شهرداری را تعریف کرده است.مطابق ماده  1از فصل
اول «درآمد عبارت است از به دست آوردن منابع برای شهرداری ناشی از هرگونه افزایش
ناخالصداراییها(بافرضثابتماندنبدهیها)یاکاهشناخالصبدهیها(بافرضثابتماندن
داراییها)که در اجرای قوانین و مقررات جاری شهرداری و کشور رخ دهد.تحقق درآمد در
شهرداریناشیازمواردذیل خواهدبود:الف-انجامدادنخدماتقانونی شهرداریکهبه ازای
آن بهای خدمات تعریف شده باشد؛ ب-واگذاری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری
بر اساس قوانین و مقررات؛ ج -اجرای قوانین و مقررات کشوری که در آن عوایدی برای
شهرداریدرنظرگرفتهشدهباشد».
دستورالعمل بهصورت پراکنده و بدون انسجام در خصوص اجرای بودجه در بخش وصول
درآمدها مواردی را برشمرده است .وفق بند «ه» از ماده  11فصل اول ،مراقبت بر عملکرد
شهرداری (درآمد) نسبت به بودجه مصوب از وظایف مسئول بودجه و اعتبارات (زیرمجموعه
خزانهداری،بندالف رابهپیگیری
امورمالی)درشهرداریهااست.ماده96نیزدرشرحوظایف  
وصول تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولیهای روزانه و مراقبت در توزیع بهموقع درآمدها
حسابهایمربوطهبانکیاختصاصدادهاست.

در
دراینخصوصتبصرهبند71ماده17قانونتشکیالت،وظایفوانتخاباتشوراهایاسالمی
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کشور تکلیف مینماید که کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در
آییننامه مالی شهرداریها استفاده از
میشود واریز شود.در همین راستا ،ماده   91
بانکها افتتاح  
وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان ،حتی
بهطور علی الحساب یا برای پرداخت هزینههای ضروری و فوری را ممنوع دانسته است.از مفاد
حسابهای

مواد فوق دو مفهوم مستفاد میشود :نخست آنکه کلیه دریافتهای شهرداری در 
پرداختهادرحدوداعتباراتمصوبوبهموجبقانونانجامگیرد

خزانهبایدمتمرکزشودوهمه
و دیگر اینکه واریز وجوه دریافتی به حسابهای خزانه بهطور ناخالص خواهد بود (بهرامی،
.)91:7922
درقانونشهرداریماده،11وصولعوارضودرآمدشهرداریبهعهدهمأمورینمخصوصی
قرارگرفتهکهازطرفشهرداریبهناممأموروصولتعیینمیشوندوبهموجباینمادهمأمورین
آییننامهمالیشهرداریهانیز«تطبیق
وصولبایدطبقمقرراتمالیتضمینکافیبسپرند.ماده 97
وضع هر مؤدی با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی را به عهده مأمورین
تشخیصیاکسانیگذاردهکهازطرفشهردارییاسازمانهایتابعهووابستهاختیارتشخیصبه
بینظریرادرتشخیصهایخودبهکار
مکلفاندرعایت 

آنهادادهشدهاست.مأمورینمذکور

آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر
برند و در صورت تخلف به وضع  
درباره آنها اتخاذ و بهموقع اجرا گذارده خواهد شد» .شایان ذکر است که دادگاه اداری
واپسگرایی مهم در حفظ
شهرداری در حال حاضر وجود ندارد و این مسئله را میتوان یک  
حقوق شهروندان و نظارت بر عملکرد مأمورین شهرداری دانست.با این وجود ،جهت رسیدگی
آییننامه استخدامی
به تخلفات مأمورین شهرداری در وصول درآمدها میتوان به ماده   29
کارکنانشهرداریهامصوب7927/62/71استنادکرد.وفقمادهمزبور«انواعمجازاتهاوترتیب
رسیدگیبه تخلفاتوتقصیراتاداریمستخدمانشهرداریهماناست کهدرموردمستخدمان
رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال
میشودودراینموردشهردارتهراندارایهماناختیاراتیاستکهدرمقرراتیادشدهبهرئیس

مؤسسهمستقلدولتیتفویضشدهاستوایناختیاراتدرسایرشهرداریهاباپیشنهادشهرداری
وتأییدشورااعمالمیشود».
چنانچه اختالفی بین شهرداری و شهروند در میزان بدهی به شهرداری که عمدتاً ناشی از
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عوارض و بهای خدمات است پیش آید ،کمیسیون ماده  11قانون شهرداری به رفع اختالف
خواهدپرداخت.بهموجبماده«11رفعهرگونهاختالفبینمؤدیوشهرداریدرموردعوارض
به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع میشود و
تصمیمکمیسیونمزبورقطعیاست.»...ماده11دربابعوارضتعیینتکلیفنموده؛امادرمورد
بهای خدمات بهعنوان یکی از مهمترین درآمدهای محلی شهرداری متعرض هیچ نظری نشده
است.اگرچهبرخیعوارضوبهایخدماترامفهومیواحدتلقیمینمایند؛اماایندومفهوماز
ماهیت حقوقی متفاوتی برخوردارند.عوارض مبلغی است که شهرداری بهموجب قانون به اجبار
در قبال انجام خدمتی عمومی محلی و بدون تناسب با قیمت آن از استفادهکنندگان خاص آن
خدمتوصولمیکند؛مثلعوارضنوسازیوپسماندشهرداری.امابهایخدماتوجوهیاست
میدهد بهعنوان بهای این خدمات دریافت میکند
که شهرداری در قبال خدماتی که انجام  
(رستمی.)29:7936،
به لحاظ تفاوت در ماهیت حقوقی عوارض و بهای خدمات و با صراحت مندرج در ماده 11
قانونشهرداریکهبهکمیسیوناجازهرفعاختالفبینمودیوشهرداریصرفاًدربابعوارض
داده و اینکه قانون از جهت تعیین تکلیف نکردن مرجع اعتراض به بهای خدمات ناقص است،
قانون اصالح ماده  11قانون شهرداری مصوب  7991با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل
تصویب شد« :در سطر اول ماده  11قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای
خدماتارائهشدهتوسطشهرداریوسازمانهایوابستهبهآن»اضافهمیشود».
با وحدت مالک بودجه دولت 7و با پیروی از تکالیف مندرج در قوانین مرتبط ،ویژگیهای
برمیشمریم:
ذیلرابرایبودجهشهرداری 
نخست ،ارقام مندرج در بودجه شهرداری منشأ حقوقی مطالبات شهرداری نیست؛ بلکه منشأ
آییننامهمربوطهبهتصویب شورای
آنها تعرفهعوارضوبهای خدماتیاستکهمطابق 
حقوقی 
شهر رسیده است.ماده  91قانون محاسبات عمومی کشور در این باره مقرر میدارد«:پیشبینی
درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی
نمیگردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد».با درنظر گرفتن اثر و نتایج حقوقی مشابه

میگذارد.
.7درسطحملی،دولتاقدامبهتنظیمبودجهمینمایدوپسازتصویبمجلس،آنرامطابققوانینومقرراتبهاجرا 
آییننامههای مربوطه ،شهرداری
با توجه به قانون شهرداری و قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  
عملکرد مشابه دولت را در سطح محلی ایفا میکند و به این سبب است که شهرداریها را دولتهای محلی نامیدهاند.بنابراین در
نبوداصولکلیحاکمبربودجهشهرداریهامیتوانازاصولحاکمبربودجهریزیدولتیبرایشهرداریهانیزبهرهبرد.
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بین درآمدهای دولت و درآمدهای شهرداری در وصول از شهروندان ،ارجاع به ماده مزبور در
خصوص درآمدهای شهرداری از وجاهت منطقی و قانونی برخوردار است و موافق با اصل
انصافورعایتحقوقمالکانهافراداست؛
دوماینکهذکرارقامبودجهدرمورددرآمدهابرایشهرداریوواحدهایمالیایجادتکلیف
ووظیفهمیکند.قسمتپایانیماده91قانونمحاسباتعمومیکشورمصوب7900/0/7دراین
باره بیان کند...«:مسئولیت حصول صحیح و بهموقع درآمد به عهده رؤسای دستگاههای اجرایی7
مربوطمیباشد».بنابهدستورماده9ازفصلششمدستورالعملنظامجامعمالیشهرداریها«مدیر
مالی و مسئول اعتبارات مکلف است در صورت عدم تحقق درآمدهای شهرداری متناسب با
پیشبینی انجام شده در بودجه مصوب مراتب را مرتباً به شهردار اعالم و مراقبت الزم را در
خصوص ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینههای شهرداری معمول نماید».در باب ضمانت اجرای
اینتکلیف،یکیازمهمتریندالیلتذکر،سؤالواستیضاحشهرداربهمسئلهبودجهشهرداریو
بهویژهعملکردناموفقشهرداریهادروصولدرآمدهایپیشبینیشدهبازمیگردد؛
واپسین و سومین ویژگی به تخمینی بودن ارقام بودجه در بخش درآمدهای شهرداری اشاره
دارد.لذا وصول درآمد بیشتر از مبلغ برآورده شده در بودجه مصوب به شرط رعایت ضوابط و
تشریفاتقانونیبالمانعاست(رستمی.)111:7936،


ب -فرانسه

درفرانسهفرآیندوصولدرآمدهابهدومرحلهتقسیممیشوند.اینفرآینددردومرحلهاداری
میشود:
وحسابداریمطالعه 
*مرحلهاداری:اینمرحلهاصوالًبهوسیلهشهردارانجاممیشودودربرگیرندهدواقداماست:
 استقرار درآمدها:دستورالعمل  1نوامبر ،1671دو مرحله را پیشبینی کرده است:نخست،باید بررسی شود که عناوین درآمدی کمون در قوانین و مقررات ذکر شده باشد که به مفهوم
اجازه وصول درآمدهای مندرج در قانون است؛ دوم احصاء مطالبات که تعیین مبلغ درآمد را
ممکنمیسازد.
.7ماده  1قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ،7920/1/2دستگاههای اجرائی را برشمرده است.مطابق این ماده «کلیه
وزارتخانهها ،مؤسسات عمومی دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است ...دستگاه اجرائی نامیده میشوند».به موجب بند  7ماده واحده قانون
فهرستنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیمصوب«7919/61/73شهرداریهاوشرکتهایتابعهآنان»...درزمرهمؤسساتو
نهادهایعمومیغیردولتیقلمدادمیشوند.
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صدوردستوروصولمطالبات:دراینمرحلهنخستیکعنواندرآمدیمحققمیشودوبرایبرخورداریازقدرتالزامآوربودندرفهرستاجمالیثبتوسپسدرحساباداریدرج
میشود که پس از مالحظه استقرار یک
میشود.استقرار عنوان درآمدی ،از سوی شهردار انجام  

میشود.در نهایت،
طلب به نفع شهرداری و تعیین مبلغ آن ،وصول آن توسط حسابدار الزامی  
فهرستهمراهبااسنادمدللبرایحسابدارارسالمیشود(.)Labie, 1992: 65
*مرحله حسابداری:این مرحله بهوسیله حسابدار انجام نمیشود.پس از انجام مرحله اداری،
مسئولیت مرحله حسابداری به حسابدار محول میشود.اقدامات وی در دو قسمت صورت می-
گیرد:
کنترلوبررسی اسنادمدلل تنظیم شده:به تجویزماده773دستورالعمل1نوامبر1671کنترلاقداماتانجامیافتهبهعهده حسابداراست.بررسی رعایتمقرراتمجوزوصول درآمدهاوقانونی
بودن عنوان درآمد از وظایف حسابدار است.پیش از انجام دستور و وصول ،حسابدار باید قانونی
بودندرآمدبهویژهدرتأییدوجودمجوزقانونیوصولراکنترلکند(.)Bourdin, 2008: 149
 وصول مطالبات :حسابدار مسئول وصول درآمدهایی است که دستور آن توسط شهردارصادر شده است .1ماده  72دستورالعمل  1نوامبر 1671در بندهای خود تکالیف حسابدار را
برشمرده است.بند 9 1مسئولیت اجرای دستورات وصول ،بند 11بررسی وصول مطالبات از محل
دستوراتوصولونیزمطالباتثبتشدهناشیازیکقرارداد،یکعنواندرآمدیمناسبیاهر
عنوان اجرایی دیگر و بند  10وصول حقوق و درآمدها بهصورت نقدی را در زمره تکالیف
حسابداردانستهاست.حسابدارمجموعبدهکاریبدهکاررابهویاعالممیکندوتسویهحساب
بدهکارازطریقتحویلپولنقدیابهوسیلهچکبانکییایکعنوانبینبانکییابهوسیلهکارت
بانکیصورتمیگیرد.
در مورد پرداخت نشدن توسط بدهکار ،حسابدار این امکان را دارد که به اجرای قهری
وظیفهاشعلیهبدهکارمبادرت کند،بهاستثنای توقیف اموالغیرمنقول کهدر دادگاهصالح طرح
شده باشد.در یک مهلت دو ماهه بدهکار میتواند به توقیف اموال غیرمنقول بهعنوان طلب یا به
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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قانونی بودن شکل عملیات انجام شده نزد دادگاه صالح اعتراض کند .پس از چهار سال از
پرداخت نشدن مطالبات شهرداری ،عملیات وصول قهری مطالبات تجویز میشود.حسابدار باید
تماممراحلالزم جهتوصول درآمدوواریزپولبهخزانه کمونرا رعایت کند .اودرحقیقت
مسئولیتشخصیومالیدارد(.)Picard et Sottou, 2004: 33
بودجهشهرداریدروصولدرآمدهادارایویژگیهاییاست.مهمترینویژگی،قانونیبودن
درآمد است.شهرداری بر اساس بودجه نمیتواند طلب را وصول کند.منابع درآمدی شهرداری
باید توسط قانون ایجاد شده باشند.از سوی دیگر شهرداری زمانی که هیچ مهلتی برای وصول
درآمدهای مالیاتی مشخص نشده ،نمیتواند مبلغی را بدون وجود متون قانونی الزام آور وصول
کند(.)Dosiere et Wolf, 1988: 74

 .2-2پرداخت هزینهها

بهموجب قانون ،وجود اعتبار در بودجه برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق
نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود صورت گیرد.این روشن-

ترین پیام ممکن برای انجام هزینه در مرحله اجرای بودجه است.مرحله انجام هزینه از اهمیت
بسزاییبرخورداراستوبههمیندلیلقانونمحاسباتعمومیوقانونشهرداریهاوسایرقوانین
کردهاند.در فرانسه نیز قوانین و مقررات بهتفصیل به این مبحث
مالی با دقت بیشتری به آن توجه  
پرداختهاند.

الف -ایران

آییننامهمالیشهرداریهادرماده99ودستورالعملنظامجامعمالیشهرداریهادر
درایران 
ننامه پیشگفته ،به دستورالعمل نحوه گردش مالی و
فصل ششم خود که در اجرای ماده  19آیی 
معامالتی و نحوه تهیه اسناد هزینه اختصاص یافته ،بهتفصیل مراحل اجرای هزینه در شهرداری را
لحاظکردهاندکهبهشرحذیلبررسیمیشوند:

آییننامهمالیشهرداریها:
.7پرداختهزینههامطابقماده 99
براساساینماده،پرداختهزینههادرشهرداریمستلزمطیمراحلسهگانهزیراست:
-تعهد:ایجادتعهددرحدوداعتباراتمصوبومقرراتجاریوتحققیافتنتعهدازطریق
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کاریا خدمتیکه انجامگرفتهیا اموالیکهبه تصرف شهرداریدرآمدهوبدینوسیلهدینیبرای
شهرداریایجادشدهباشد؛
تشخیص:بهمبلغیگفتهمیشودکهبایدبههریکازدائنین(طلبکاران)پرداختشود؛صدور حواله:صدور حواله در وجه دائن یا دائنین در قبال اسناد مثبته است.اجرای مراحلسهگانه فوق در صالحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار بهطور کتبی و منجز،

میشود.
آنهاتفویض 
اختیاراتالزمبه 
.1مراحلانجامهزینهدرشهرداریمطابقدستورالعملنظامجامعمالیشهرداریها:
آییننامه مالی شهرداریها وضع شده و بهطور
با بررسی دستورالعمل که در اجرای ماده   11
میشودفرآیندقانونیگردشانجامهزینههایشهرداریرابههفتمرحله
خاصفصلششمآن ،
تقسیمکنیم:
درخواستاولیهکهشاملدرخواستخریدکاالودرخواستانجامخدماتمیشود؛صدوردستور جهتموافقتباانجام هزینه(تشخیصو ایجاد تعهد):یکی ازمراحل اصلیدر گردش مالی و انجام هزینه در شهرداریها موافقت با انجام هزینه و صدور دستور آن که به
منزله تشخیص و ایجاد تعهد بر ذمه شهرداری است ،میباشد.ماده  9در فصل اول تشخیص را
«تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به
اجرای برنامههای شهرداری ضروری است» تعریف مینماید .در ماده  1نیز تعهد را عبارت از
«انجامدینبرذمهشهرداریناشیازتحویلکاالیاانجامدادنخدمت،اجرایقراردادهاییکهبا
رعایت مقررات منعقد شده باشد ،احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصالح و پیوستن به
قراردادهایبینالمللیوعضویتدرسازمانهایامجامعبینالمللیبااجارهقانون»میداند.
آییننامهمالیشهرداریها،ایجادتعهدوتشخیصدرصالحیتشهرداریا
وفقتبصرهماده 99
کسانیاست کهاز طرف شهردارکتباًوبهطورمنجزاختیارات الزمبهآنها تفویضمیشود.در
بند1ازفصل0قیدشدهاستکهدرراستایبند71ماده17قانونتشکیالت،وظایفوانتخابات
آییننامه ،شورای
شوراهای اسالمی کشور و بند  9اصالحی ماده  11قانون شهرداری و ماده   91
شهرمیتواندبرخیازاختیاراتخوددرانجاممعامالترابهشهردارتفویضنماید.
تأمیناعتبار:مستندبهماده1ازفصلاول،تأمیناعتبارعبارتاستاز«اختصاصدادنتمامیا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین».مطابق ماده  13قانون شهرداری «کلیه پرداختهای
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آییننامه مالی به عمل
شهرداری در حدود بودجه مصوب و با اسناد مثبته و با رعایت مقررات  
ذیحساب خواهند بود یا
خواهد آمد.این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که  
قائممقامآنانکهموردقبولشورایشهرباشدبرسد».همینحکمدرتبصرهبند96ماده17قانون
تشکیالت ،وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور نیز درج شده است .دستورالعمل نظام
جامع مالی شهرداریها تکلیف کرده که در فرآیند تأمین اعتبار موارد ذیل لحاظ شوند«:تأمین
اعتباروایجادتعهدبالحاظشدندرآمدهایپیشبینیشدهدربودجهومیزانتحققآنهاصورت
پذیردوحتیاالمکاندرهزینههایجاریسهم7/71ماهانهلحاظگردد».
به حکمدستورالعمل«،درصورتی کهاعتبارموردنیازدرخواستارائه شدهدربودجهساالنه
فاقد یا دارای کسر اعتبار باشد ،بهمنظور جلوگیری از هرگونه هزینه خارج از بودجه مصوب و
مقررات مالی مسئول اعتبارات موظف است مراتب را به باالترین مقام مسئول با ارائه پیشنهادهای
مندرج در آن اعالم نماید و در مواقعی که گزارشهای ماهانه هزینهها نشان دهد که مصرف
بعضی از اعتبارات از حدود بودجه مصوب تجاوز خواهد کرد .شخصی که مسئولیت بودجه
شهرداریبهعهدهاومیباشدبایدتوجهشهردارومدیرامورمالیرابهموضوعجلبنمودهودر
صورتتنظیموپیشنهاداصالحبودجهاقداموآنرابرایتصویبشهرداردرصورتیکهمنطبق
باماده12آ.م.شباشدیاتصویبشورایشهر(درصورتیکهمازادبرحدنصابمندرجدرماده
12باشد)بهشهردارتسلیمنماید».
انعطافپذیریلحاظکرده

آییننامهمالیشهرداریهاقاعدهویژهایرابارعایتاصل
ماده 12
است.مطابق ماده « 12شهردار میتواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هریک از مواد هزینه یا
فعالیتهایداخل دریکوظیفهرا تادهدرصد تقلیلیاافزایش دهد؛بهنحویکهازاعتبار کلی
برایآنوظیفهتجاوزنشود».
بهموجب بند ص ماده  10از فصل اول دستورالعمل ،تأمین اعتبار بر اساس بودجه مصوب از
وظایفمدیرامورمالیاست.
 عملیات خرید کاال و خدمات مورد نیاز شهرداری :خرید کاال و خدمات مورد نیازشهرداری از دو طریق ممکن خواهد بود:تأمین کاال و خدمات از طریق واحد تدارکات ،تأمین
کاالوخدماتازطریقپیمانوامورقراردادها.
-تصویبمعامله:بهموجببند71ازماده17قانونتشکیالت،وظایفو انتخابات شوراهای
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آنها اعم از
اسالمی کشور ،فصل سوم در باب وظایف شوراها« ،تصویب معامالت و نظارت بر  
خرید ،فروش ،مقاطعه ،اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظر
آییننامهمالیومعامالتیشهرداریازوظایفشورای
گرفتنصرفهوصالحوبارعایتمقررات 
شهر»است.تبصرهذیلبند71ازماده17قانونمذکورنیزچنینمقررمیکند«:بهمنظورتسریعدر
پیشرفت امور شهرداری ،شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معامالت را تا میزان معینی با
آییننامهمعامالتشهرداری،بهشهردارواگذارنماید».اختیاراتومسئولیتهایموضوع
رعایت 
این تبصرهمستقیماًوبدونواسطهازطرف شورایشهر کالًیابعضاًقابل تفویض خواهدبود؛ اما
درهیچموردتفویضاختیارومسئولیتازتفویضکنندهسلباختیارومسئولیتنخواهدکرد.
تصویبمعامالت،ازنظرکنترلهزینههابهدوعلتاهمیتخاصیدارد:نخستاینکهچون
سهم عمدهای از وجوه شهرداری ،صرف هزینههای اداری و سرمایه گذاری ثابت ،شامل هزینه-
های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا یا مطالعات اجرای طرحهای عمرانی میشود طبعاً
شورایشهرحساسیتخاصینسبتبهنحوهمصرفاعتبارورعایتاصولصرفهجوییدرمورد
خریدومعامالتشهرداریخواهدداشت،دومآنکهشورایشهرخواستاراجرایصحیحبودجه
میباشدبرایناساسمعامالتانجامشدهشهرداریراکنترلمیکندومیخواهدبداندخدماتو
کاالهایخریداریشدهبهچهمصرفیرسیدهاست.مهمتریندغدغهشورایشهردرموردانجام
معامالت ،اطمینان از صحت انجام آن از جنبه سازمانی و روش اجرای کار است و اینکه
مسئولیتکاررابهصورتیبهشهردارتفویضنمایدکهضمنرعایتحداکثرصرفهجوییوقفهو
مشکلیدرکارواحدهایعملیاتیشهرداریایجادنگردد(نیامی.)19:7911،
نحوه تحویلکاالیا خدمت:واحدانبارواموال کهزیرمجموعهامورمالیمیباشدپسازدریافت کاال و اموال شهرداری با رعایت دستورالعملها و بخشنامههای صادره پس از ثبت و
ضبطآمارکاالهاواموالبادریافتحوالههایصادرهنسبتبهتحویلکاالواموالاقدامخواهد
آییننامه مالی شهرداریها« ،جنس یا کار انجام شده هرگاه جزیی باشد
نمود .مطابق ماده   77
تحویلآنبهوسیلهانبارداریاادارهدرخواستکنندهانجامخواهدشدودرموردمعامالتمتوسط
وعمدهبایدتحویلبانظارتکمیسیونتحویلانجامپذیرد».
 تنظم سند هزینه و پرداخت قیمت کاال یا کار:مطابق بند  7ماده  ،1برای پرداخت قیمتکاالهایخریداریشدهیاکارانجامشدهبایدسندهزینهحداقلدردونسخهتنظیموبهامضاهای
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مجاز شهرداری برسد.وفق بند  1امضاهای مجاز در این مرحله امضای شهردار و مدیر امور مالی
ذیحساب شهرداری) است که به تجویز بند  9در شهرداریهای بزرگ ممکن است اختیار
( 
ذیحسابیشهرداربهیکی ازمعاونانیامدیرامورمالیواگذار شودورئیس حسابداریبهعنوان

ذیحسابدومکهبایددرمعیتشهردارمسئولیتامورمالیرابهعهدهبگیردعملنماید.

آییننامهمالیشهرداریها«دورهعملبودجههرسالتا71
الزمبهذکراستکهوفقماده 11
اردیبهشت سال بعد خواهد بود و هزینههایی که تا آخر اسفند هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه
دورهعملبودجهازمحلاعتبارمربوطقابلپرداختاست».
آییننامه مالی شهرداریها و دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداریها میتوانیم به
از مطالعه  
نکاتذیلاشارهکنیم:
آییننامه از تشخیص بهعنوان یکی از مراحل پرداخت هزینهها نام برده است؛
اگرچه ماده   99
ولیتعریفیکهازآنارائهدادهمطابقباتسجیلاست؛همچنانکهتشخیصپیشازمرحلهایجاد
تعهداستونهپسازآن.ذکرمرحلهتشخیصپسازایجادتعهددرمادهمذکورگواهنظرفوق
است.
اگرچه در دستورالعمل ،هفت مرحله به ترتیب بهعنوان مراحل هزینه ذکر شده است؛ اما در
مقایسه با ترتیبات مقرر در قانون محاسبات عمومی به نظر میرسد ایراداتی بر این ترتیب وارد
باشد .همانگونه که ذکر شد مراحل مزبور بدین ترتیب است :درخواست اولیه ،صدور دستور
جهتموافقتباانجامهزینه(تشخیصوایجادتعهد)،تأمیناعتبار،عملیاتخریدکاالوخدمات
مورد نیاز شهرداری ،تصویب معامله ،نحوه تحویل کاال و خدمات ،تنظیم سند هزینه و پرداخت
قیمتکاالیاکار.باتوجهبهاینکهازحیثمنطقیمرحلهتعهدبایستیپسازمرحلهتأمیناعتبار
باشددرغیراینصورتممکناستبرایشهرداریتعهدیایجادشودکهبابتآنامکانتأمین
میشود که ذکر عبارت «ایجاد تعهد» به همراه
اعتبار وجود نداشته باشد این نتیجه حاصل  
«تشخیص» به این معناست که «موافقت میشود تعهد ایجاد گردد»؛ اما به مفهوم تعهد نیست؛
بهویژه آنکه از صدور دستور جهت موافقت با انجام هزینه بهعنوان تشخیص و ایجاد تعهد یاد
شده و در موافقت با انجام هزینه هنوز تعهدی حاصل نشده است .اگر عملیات خرید کاال و
خدماتموردنیازشهرداری رابهعنوانشیوهایاز تعهدتلقیمیکنیم ،همانگونه که درماده73
قانونمحاسباتعمومیکشورمندرجاستدرستیاینفرضمحققمیشود.
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از سوی دیگر ذکر مرحله تصویب معامله در ردیف پنجم از ردیفهای هفتگانه و پس از
مرحله تعهد ،نظارت شورا در این باب موضوع بند  71ماده  17قانون تشکیالت ،وظایف و
انتخابات شوراهای اسالمی کشور را تشریفاتی و غیرمؤثر میسازد؛ همچنانکه تصویب نکردن
بینظمیونابسامانیمسائل
معاملهایکهپیشازتصویب،تعهدبرایشهرداریحاصلشدهاست ،
مالی و عملیاتی شهرداری را به همراه داشته و موجبات نارضایتی طرف قراردادها را فراهم می-
آورد.دراینخصوصبهنظرمیرسدمرحلهتصویبمعاملهبایدبینمرحلهتأمیناعتبارومرحله
تعهدقرارگیرد.شهرداریپسازاطمینانازتأمیناعتبارکهپسازمرحلهتشخیصوایجادتعهد
میکند.واضح است چنانچه
صورت گرفته معامله را قبل از تعهد جهت تصویب به شورا ارسال  
معامله به تصویب شورا نرسید با لحاظ اینکه تعهدی برای شهرداری حاصل نشده است مسائل
حقوقیبعدیبههمراهنخواهدداشت.
گمانمیرودذکرمرحله«نحوهتحویلکاالوخدمات»درمجموعهمراحلپرداختهزینهها
زاید باشد؛ به این سبب که در این خصوص اثر حقوقی خاصی بر آن مترتب نبوده از جنبه مادی
بیشتریبرخورداراست.
قانون محاسبات عمومی کشور ،مراحل تسجیل ،حواله ،درخواست وجه و هزینه را بهعنوان
مراحلمجزابرشمرده؛حالآنکهدستورالعملدرواپسینمرحلهکهبهتنظیمسندهزینهوپرداخت
قیمتکاالیاکاراختصاصیافتهسعیکردهاستتماماینمراحلرابهشیوهایدیگربگنجاندکه
نتیجهآنمغفولماندنوفقداناشارهصریحبهاینمراحلاست.ضرورتدقتبیشتردرتعیینو
ترتیبمراحل،حذفبرخیمراحلزایدوافزودنمراحلالزم،لزومبازنگریدردستورالعملرا
میطلبد.اصالح موردنظر به شرح ذیل است:درخواست کاال ،تشخیص ،تأمین اعتبار ،تصویب
معامله،تعهد،تسجیل،حواله،تنظیمسندهزینهوپرداختوجه.
با پیروی از تکالیف مندرج در قوانین مربوطه میتوان ویژگیهای ذیل را برای بودجه
شهرداری در بخش هزینهها برشمرد :نخست آنکه ارقام هزینه مندرج در بودجه منشأ تعهدات
شهرداری برای این هزینهها نیست ،بلکه پرداخت بهای کاالها یا خدماتی که شهرداری قانوناً
خریدارییاتحصیلکردهاستمنشأبدهکاریوتعهداتشهرداریاست؛
دوم اینکه اعتبارات بودجه فقط برای استفاده شهرداری در راستای برنامهریزی فعالیتهای
هدفمند آن تصویب میشود و اشخاص برای احقاق حقوق خود یا دعاوی علیه شهرداری
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نمیتوانندبهآناستنادووازآناستفادهکنند.ماده16قاننمحاسباتعمومیکشوردراینباره

میکند«:وجود اعتبار در بودجه کل کشور بهخودیخود برای اشخاص اعم از حقیقی یا
مقرر  
نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل
حقوقی ایجاد حق  
آید»؛
سومآنکهارقامهزینهودرجاعتباربابتآندربودجهشهرداریازنظرحقوقیتکلیفیبرای
هزینه کردن آن توسط شهرداری ایجاد نمیکند.البته انجام نشدنِ فعالیتهای شهرداری میتواند
منجربهاستیضاحشهردارگردد؛
چهارمین ویژگی آن است که ارقام بودجه در بخش هزینهها واجد جنبه تحدیدی است؛ به
نحویکهشهردارینمیتواندبیشترازاعتبارپیشبینیشدههزینهکند؛
واپسینویژگینیزبهمصرفاعتباراتدرحوزهشهرداریاشارهدارد.مطابقتبصره7ماده02
قانون شهرداری «مصرف اعتباراتی که به تصویب شورای شهر میرسد باید منحصراً در حوزه
همان شهرداری و با نظارت شورای شهر باشد» .ماده  19همین قانون نیز ابراز میدارد« :کلیه
آییننامه
عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید» .ماده   0
اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض نیز به همین مقوله اشاره کرده است .وفق ماده مزبور
«عوارضی که بهموجب این آییننامه توسط شوراهای اسالمی شهر ،بخش یا شهرک وضع می-
شوند ،حسب مورد برای تأمین هزینههای همان شهر ،روستا یا شهرک در قالب بودجه مصوب
شهرداریوشوراهایشهر،شهرکوبخشمربوطمصرفخواهدشد».

ب -فرانسه
در فرانسه همانند درآمدها اجرای هزینهها نیز در دو مرحله انجام میشود .مرحله مرتبط به

صادرکننده مجوز پرداخت هزینهها ،مرحله اداری و مرحله مرتبط به حسابدار ،مرحله حسابداری
است.با این وجود ،در کمونهای بزرگ که از یک چارت سازمانی تفصیلی برخوردارند ،اجرای
میشود که مسئولاعمال سیاستهای کمون
بودجهدر قسمت هزینههابهتفصیلبینمدیران تقسیم 
هستند؛تقسیمیکهبهنحویبهاجرایعملکردیبودجهاختصاصپیدامیکند.مدیریتبودجهای،
تعهداتمالیوزمانبندیهزینههاازجملهوظایفیهستندکهبینواحدهایزیادیتقسیمشدهاندو
بهوسیلهکارکنانزیادیاجرامیشوندکهسمتنمایندگیدارند(.)Deruel, 1995: 99
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میشود و سه
.7مرحله اداری:این مرحله توسط صادرکننده مجوز پرداخت هزینهها انجام  
اقدامرادربرمیگیرد:
 تعهد:بهموجب ماده  796دستورالعمل  1نوامبر 1671تعهد عبارت است از«:عملی حقوقیبهوسیلهشخصحقوقیمندرجدرماده7کههزینهایراکهناشیازانجاموظیفهویاستبرذمه
میکند .تعهد ،هدف و محدودیتهای مجوز بودجهای را رعایت خواهد
وی ایجاد یا مستقر  
نمود».موضوععبارتاستازیکدرخواستیاسفارشکاالیایکقرارداد.صادرکنندهمجوز
پرداخت هزینهها باید هزینهها را متعهد شود که به آن ایجاد یا استقرار تعهد به عهده شهرداری
میشود که در راستای انجام کار یا مسئولیت وی تحقق مییابد (1992: 61
گفته  

 .)Labie,به

عبارت دیگر ،مقصود این است که ایجاد بدهی یا مالحظه وجود بدهی باید لحاظ شود .این
مرحلهبهدو زمان تقسیم شدهاست.نخست،یک تعهد حقوقیاستکه درنتیجه عملوفعالیت
حقوقیوجود دارد.بهعنواننمونهقراردادخرید عمومیبرای قضیهای کهتعهد شهرداریدرآن
الزامیاست.سپسحسابداردرخصوصاعتباراتبودجهایمتعهدمیشودکهتوسطصادرکننده
مجوز پرداخت هزینهها در جهت اجرای هزینهها ،اختصاص داده میشود ،با فرض اینکه او از
داراییهایبودجهایمطمئنشدهودرمحدودهمجوزمقرردرقوانینمالیعملکردهاست.
 تصفیه (تأیید صحت بدهی و تعیین مبلغ هزینه) :1مطابق ماده  9 97دستورالعمل« :تصفیهبهمنظوربررسیواقعیبودنبدهیومشخصکردنمبلغآنبهوجودآمدهاستودربرگیرندهدو
موضوع است.7:تأیید خدمت انجام شده و .1تعیین مبلغ هزینه بهموجب اسناد یا تصمیماتی که
متوالیاند.نخستین

حقوقی را برای طلبکار مستقر کرده است».دو مرحله مزبور دو اقدام متمایز و 
اقدامکهبهاستقرارخدمتانجامیافتهاشارهدارد،قاعدهاساسیحسابداریعمومیمبنیبرانجام
میکند که طلبکاری ازیکشخصعمومی(شهرداری)رانشانمیدهدوباید
خدمترالحاظ 
به همراه اسناد باشد .دومین اقدام ،مشخص کردن مبلغ بدهی شهرداری است .این فعالیت با
میگیرد.مرحلهتصفیه
مالحظهمصادیقمؤیدحقوقطلبکاران(فاکتورها،صورتبدهی)صورت 
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.
.1این مرحله را میتوان تا حدودی معادل مرحله «تسجیل» دانست.به موجب ماده  16قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
«7900تسجیلعبارتاستازتعیینمیزانبدهیقابلپرداختبهموجباسنادومدارکاثباتکنندهبدهی».
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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بامالحظهعناوینواسنادمدللتحققمییابدکهتأییدخدمتوکارانجامشدهودرنتیجهتأیید
صحت بدهی و سپس برآورد بسیار دقیق مبلغ هزینه بر اساس کار انجام یافته را اجازه میدهند
(.)Valembois, 2015: 831
 صدور مجوز پرداخت هزینهها :وفق ماده  791دستورالعمل  1نوامبر« 1671صدور مجوز،دستوری است که بهوسیله صادرکننده مجوز پرداخت هزینهها خطاب به حسابدار مبنی بر
میشود» .این مرحله یک عمل اداری است که بهموجب آن شهردار ،بر
پرداخت هزینه صادر  
میدهد (.)Dosiere et Wolf, 1988: 74شهردار
اساس مرحله تصفیه ،دستور پرداخت هزینهها را  
تنها مرجع صالح جهت صدور دستور پرداخت است؛ اگرچه او میتواند یک جانشین یا معاون
جهت اجرای این کار داشته باشد.در این حالت ،الزم است بین ترتیبات صدور دستور پرداخت
توسط صادرکنندگان اصلی مجوز با صادرکنندگان ثانوی تمایز قایل شد و باید حدود اعتبار
نمایندگی اعطا شده از جانب صادرکننده اصلی را مدنظر قرار داد.دستورات پرداخت و ثبت هر
دستوردرفهرستاجمالیکهمطابققانوننشانازدقتوتوجهدرخصوصتأییدخدمتِمستلزم
میکند ،به همراه اسنادی که وجود و
هزینه دارد و ویژگی الزماالجرا بودن اسناد مدلل را تأیید  
اهمیت بدهی را نشان میدهند به حسابدار منتقل میشوند .این اسناد مدلل به حسابدار اجازه
میدهندکهنظارتخودبرقانونیبودنعملکردشهرداررااعمالکند(.)Bourdin , 2008: 213



.1مرحلهحسابداری:اینبخشمربوطبهحسابداربودهودربرگیرندهدواقداماست:
کنترلوبررسیاسنادمدلل:مرحلهمربوطبهحسابدارباکنترلقانونیبودندستورپرداختمیشود (.)Albert et Saidj, 2013: 175حسابدار وجود اسناد
هزینهها و بررسی اسناد مدلل آغاز  
میکند.
میکند.بهعبارتدیگر،اوالزماالجرابودناسناداداریرابررسیوتأیید 
مدللراتأیید 
اینبدانمعناستکهنهتنهامطمئنمیشوداسنادموضوعهزینههابهدرستیبهنمایندهدولتمنتقل
شدهاند (.)Adam, 2007: 204
میکند که این اسناد ابطال یا فسخ  
شدهاند ،بلکه اطمینان حاصل  
میکند:
نهایتاًحسابدارکنترلهایمندرجدرماده 173دستورالعمل1671رااعمال 
«عنوان صادرکننده مجوز پرداخت هزینهها ،صحت وجود هزینهها در فصول مربوطه ،وجود
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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اعتبارات و صحت بدهی مطابق شرایط پیشبینیشده در ماده .»16موارد مندرج در ماده «7 16با
موضوع کنترل حسابداران عمومی بر صحت بدهی به این شرح است:سند کار یا خدمت انجام
یافته (مدرک مثبت ارائه خدمت) ،دقت و صحت در تعیین بدهی ،بررسی یا اعالن قبلی نظارت
بودجهایبرتعهداتدرچارچوبقواعدمناسببرایهریکازاشخاصحقوقیمندرجدرماده
بینظمی ،حسابدار باید پرداخت را
 ،1 7ایجاد اسناد مدلل ،اعمال قواعد الزامآور».در صورت  
معلق کند و مراتب را به صادرکننده مجوز پرداخت هزینهها اطالع دهد که در این حالت،
صادرکننده میتواند به حسابدار تقاضای قانونی جهت پرداخت بدهد؛ این تقاضا برای انتقال
مسئولیت از حسابدار به صادرکننده الزم است .با این وجود ،حسابدار باید از دستور تقاضای
قانونی در وضعیتهای خاص تخطی کند ،از جمله تأمین نشدن اعتبارات و فقدان خدمت انجام
شده(.)Coblentz et Calvez , 2013: 35
پرداختهزینه:ماده972دستورالعملدربند7خودثبتدرحسابداری،دربند1مسئولیتاجرایدستوراتپرداختکهبهوسیلهشهردارصادرشدهاست،دربند1پرداختهزینهها،دربند
 2پیگیری در صورت توقف پرداخت و موضوعات مشابه ،در بند  76مدیریت بودجه و کنترل
خزانهداریودربند77نگهداریاسنادمدللعملیاتانتقالونگهداریاسنادحسابداریرا
سطح 
بهعهدهحسابدارگذاردهاست.انجامکاملپرداختازوظایفحسابداراستکهممکناستبا
انتقالپولازحسابیبهحسابدیگریادیگرروشهایانفورماتیکصورتپذیرد».
مرحله حسابداری به عملیات مادی پرداخت مربوط بوده ،در مسئولیت انحصاری حسابدار
عمومی قرار دارد (2007: 62

تهیهکنندگان کاال و ارائه
 .)Labie,چگونگی تنظیم روابط با  

دهندگان خدمات مستلزم تعبیه جایگاه مشارکتی بین صادرکننده مجوز پرداخت هزینهها و
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.
.1درماده7دستورالعمل1نوامبر،1671اداراتونهادهاییکهمشمولمقرراتایندستورهستندذکرشدهاند.بند1اینماده
بهواحدهایمحلیومؤسساتوابستهبهآنهااشارهمیکند.
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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حسابدار برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت است.دستورالعمل  103مورخ  13مارس71679
میکند که
درباره مبارزه با تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید عمومی ،این قاعده را تحمیل  
مطالباتطلبکارانکمونبایدظرفیکبازهزمانیحداکثر96روزهپرداختشود.اینزمانهم
شامل مهلت صادرکننده مجوز پرداخت و هم مهلت حسابدار است که از زمان دریافت
درخواست طلبکار مبنی بر پرداخت از طریق ارائه فاکتور و ...آغاز و به زمان پرداخت توسط
میشود.شهردار ظرف بیست روز باید دستور پرداخت هزینهها را صادر کند و
حسابدار منتهی  
حسابدارظرفدهروزاجراکند.حسابداربایدفرصتکافیبرایاعمالنظارتهایشداشتهباشد
واینبهنفعهردوسمتاستکهبهدلیلپرداختبرمبنایاسنادغیرواقعیتعهدینداشتهباشند.
انقضای مهلت پرداخت از ضمانت اجرای کاملی برخوردار است.در صورت پرداخت نشدن در
بازه زمانی مقرر ،سودی به میزان سود اعمال شده توسط بانک مرکزی اروپایی در اقدامات مالی
معادل2درصدبهطلبکارتعلقمیگیرد(.)Valembois, 2015: 910
بودجه شهرداری در پرداخت هزینهها دارای ویژگیها و محدودیتهایی است .در مرحله
نخست،شهردارنمیتواندانتقالاعتبارراازیکفصلبهفصلدیگرانجامدهد.دراینخصوص
وی باید مجوز شورا را اخذ کند.شهردار میتواند انتقال اعتبار از یک ماده قانونی به دیگر ماده
قانونی را در داخل یک فصل داشته باشد ،مگر آنکه ماده قانونی تخصصی باشد.در مرحله دوم،
اعتبارهای تخصیص داده شده به یک فصل یا احتماالً به یک ماده قانونی که تخصصی است
محدود هستند.شهردار نمیتواند از آن مبلغ بیشتر پرداخت کند و بر اوست که اصل تحدیدی
بودن هزینهها را لحاظ کند.در مرحله سوم ،اعتباراتی برای هزینههای غیرقابل پیشبینی در نظر
میشود(.)Fougere, 2002: 146
گرفته 


نتیجهگیری
میدهد تا بر اساس بودجه مصوب شورا ،برنامههای
مرحله اجرای بودجه به شهرداری امکان  
تعیینشده اجراکند.دردونظامموردمطالعهوظیفهاجرایبودجهبه
خود را جهتنیلبهاهداف  
عهده شهرداری است که در قوانین موضوعه نیز به آن اشاره شده است.در هر دو نظام اجرای
بودجه در دو بخش وصول درآمدها و پرداخت هزینهها صورت میگیرد؛ اگرچه از حیث نحوه
اجرا،تفاوتهایچشمگیریدردونظاموجوددارد.درنظامحقوقیفرانسهاصلیبنیادینوپایه-
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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ایدراینمرحلهحاکماست:اصلتفکیکوظایفصادرکنندهمجوزها(مجوزپرداختهزینهها
و دستور وصول درآمدها)و وظایف حسابداران عمومی.این اصل محدوده اختیارات و تکالیف
میدهد و نوعی نظارت اداری بر رعایت قوانین و مقررات را
مسئوالن اجرای بودجه را تمایز  
پاسخگوییرابههمراهدارد.درایرانچنیناصلیتعریف
میسازد؛همچنانکهشفافیتو 
محقق 
نشدهاست.
آییننامه مالی شهرداریها و دستورالعمل نظام
در نظام حقوقی ایران ،در قانون شهرداری  ،
جامعمالیشهرداریهایکشوردربحثوصولدرآمدها،بهنحوهوفرآیندوصولاشارهاینشده
وبهصورتکلیبهآنپرداختهشدهاست؛بدونآنکهتشریفاتوآیینشکلیآنراتبیینکندیا
وظایف مسئوالن ذیربط را تمایز بخشد و ضمانت اجرایی برای اجرای ناصحیح بودجه در این
بخشمتصورشود.بههمیندلیل،هرشهرداریبهفراخورتوانوخواستودانشخود،درآمدها
را وصول میکند؛ حال آنکه در نظام حقوقی فرانسه بهدقت و تفصیل به نحوه و فرآیند وصول
درآمدهااشارهشدهوضمانت اجرایاستنکافازپرداختمطالباتشهرداریلحاظ شدهاست؛
حتی تااینپایهکهدرجهت سهولتوصولمطالبات ،حسابدارمیتوانداموالبدهکاررا توقیف
کند.
در پرداخت هزینهها نظام حقوقی ایران در مقایسه با بخش وصول درآمدها ،رویه متفاوتی را
آییننامه مالی شهرداریها ،مراحل پرداخت هزینهها و مقام مسئول اجرا را
برگزیده است  .
برشمردهاست.اگرچهباتوجهبهکاستیهاییکهدرآنوجوددارد،دردستورالعملبهگونهکامل
و مفصلتری مراحل پرداخت هزینهها ذکر شده است .حرکت روبهجلوی دستورالعمل در
شفافسازی مراحل و تفصیلی که در این باب صورت داده ،ارزشمند است؛ هرچند ایراداتی بر

آن بهویژه از حیث ترتیب مراحل یا ضرورت درج برخی مراحل وارد باشد.تالش قانونی انجام
یافته مبنی بر این است که منابعی که با صعوبت حاصل آمده به نیکی و صحت خرج شود ،قابل
احترامبودهونیلبهسالمتدرنظاممالیشهرداریراموجبخواهدشد.
در فرانسه در بخش پرداخت هزینهها همچون بخش وصول درآمدها ،مراحل اجرای بودجه
با ذکر دقیق مسئولیتها و مقامات مسئول و ضمانت اجراهای تخطی از وظایف برشمرده شده
میشود .از
است .اصل تفکیک وظایف در این بخش نیز موجب نظارت اداری بر عملکردها  
مهمترین نقاط مثبت در نظام حقوقی فرانسه تعیین بازه زمانی برای پرداخت هزینهها است؛ به این
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نحو که شهردار بهعنوان صادرکننده مجوز پرداخت هزینهها و حسابدار بهعنوان پرداخت کننده
مکلفاند در زمان مقرر قانونی وظایف خود را انجام دهند ،در غیر این صورت مطالبات افراد از

شهرداریبراساسنرخمندرجدرقانونافزایشخواهدیافت.موضوعیکهدرنظامحقوقیایران
مغفولماندهاست.
واپسینسخنآنکهاجرایبودجهراشایدبتوانمهمترینمرحلهبودجهریزیتلقیکرد.نتایج
تمامتالشها،سیاستگذاریها،برنامهریزیهادراینمرحلهتوانتحققمییابد.چنانچهبودجهبه
نیکوترینوجه تنظیمشودوبابرترین شیوهاز حیث شکلوماهیتمصوب شودولکندراجرا
ارادهای بر انجام آن نباشد یا اراده بهصورت معیوب ظاهر شود ،اثری بر بودجه مصوب خوب
مترتب نخواهد بود .با توجه به کاستیهایی که در قوانین و مقررات ایران وجود دارد ،تدوین
مراحل و شیوه اجرای بودجه بهویژه رفع نواقصی که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم
میخورد و نیز تفکیک وظایف و عملکردهای مقامات مسئول ،از ملزومات سامانبخشی به
قانونمند بودن اجرای بودجه شهرداری است که در این باب میتوان از فرآیند اجرای بودجه در
شهرداریهایفرانسهواصولحاکمبرآنبهرهبرد.همچنانکهدراصالحقوانینومقرراتباید
حقوق شهروندان از جمله تعیین بازه زمانی برای پرداخت مطالبات افراد از شهرداری و تعیین
ضمانتاجرادرصورتانجامنشدنوظایفدرموعدمقررقانونیلحاظشود.
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