مدیریت امور مالی
تعاریف و کلیات
 -1آئين ناهه هالي هعاهالتي  :هٌظَض اظ آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي زض ايي زستَضالؼول آئيي ًبهِ هبلي
هؼبهالتي هظَة ّيبت اهٌبء هحتطم هي ثبشس.
 -2آئين ناهه اداري و استخذاهي  :هٌظَض اظ آئيي ًبهِ ازاضي ٍ استرساهي زض ايي زستَضالؼول آئيي ًبهِ
ازاضي ٍ استرساهي هظَة ّيبت اهٌبء هحتطم زاًشگبُ هي ثبشس
 -3آئين ناهه انضباط هالي :زض ايي زستَضالؼول آييي ًبهِ اًضجبط هبلي ثَزجِ زاًشگبُ هي ثبشس ًِ سبليبًِ
اثالؽ هي گطزز.
 -4همام هجاز :عجن هبزُ  43آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ،هسيطاى ٍ هسئَالًي ّستٌس ًِ ثِ طَضت هٌتَة
ٍ ضسوب" زاضاي تلَيض اذتيبض اظ سَي ضئيس زاًشگبُ ثبشٌس.
 -5هذارن هثبته  :هغبثن هبزُ  44آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي هساضًي است ًِ اًجبم ّعيٌِ ضا اثجبت
هيٌوبيس ايي هساضى ًِ الظم است اطل آى ّوَاضُ ضويوِ اسٌبز گطزز ثبيستي ًبهال خٍاًب ٍثسٍى ّطگًَِ هلن
ذَضزگي ٍ الى گطكتگي ثَزُ ٍ اطل هْط ٍ اهضب زض آى زضج شسُ ثبشس
– 6درخواست خریذ :كطم هٌتَثي است ًِ تَسظ اًجبضزاض ٍاحس ٍ پس اظ ٍطَل زضذَاست ًبضًٌبى جْت
تييس هوبم هجبظ ٍاحس زضذَ است ًٌٌسُ
أتهيي ًباليي ًِ زض اًجبض هَجَز ًجبشس تٌظين هي شَز ٍ ثبيستي ثِ أ
ثطسس.
 -7فاوتور خریذ :كطم هٌتَثي است ًِ زض ٌّگبم اًجبم هؼبهلِ ٍ ثِ هٌظَض اثجبت اًجبم آى طبزض هي گطزز ٍ
الظم است هغبثن زستَضالؼولّبي اثالؿي اظ سَي سبظهبى اهَض هبليبتي زاضاي هشرظبت ًبهل اظ هجيل تبضيد،
ًس شٌبسِ كطٍشٌسُ ،شطح ًبهل ًبال ،تؼساز ،هجلؾ ٍاحس ،هجلؾ ًلً ،شبًي كطٍشٌسًُ ،بم ذطيساض ،هْط ٍ اهضبء
كطٍشٌسُ ٍ  ...ثبشس.

 -8رسيذ انبار :ثط اسبس هبزُ  80آييي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي هسضى اطلي تحَيل اهالم هَضز هؼبهلِ است ٍ
ثط اسبس هبزُ  81آييي ًبهِ هعثَض ثبيستي ثطاي توبم ًبالّبي تحَيل شسُ ثِ اًجبض طبزض گطزز

ايي هجض

ثبيستي زاضاي شوبضُ هسلسل ٍ ٍ اهضبء اًجبض زاض ثبشس ٍ يي ًسرِ اظ آى ثِ هٌظَض اػوبل زض اسٌبز هبلي ثِ
اهَض هبلي اضسبل گطزز .زض هَاضزي ًِ ًبال ثِ ّط زليل زض ذبضج اظ اًجبض تحَيل گطزز ثبيستي طَضت هجلس ثب
اهضبء تحَيل گيطًسُ ًبال ثِ جبي اًجبضزاض ٍ هسيطيت هطثَ عِ تٌظين گطزز ايي طَضتجلسِ هجٌب ٍ هالى طسٍض
ضسيس اًجبض ٍ زضحٌن ضسيس اًجبض جْت زضج زض سيستن حسبثساضي هيجبشس.
 – 9دستور پرداخت :تَسظ هوبم هجبظ ٍ ثِ هٌظَض پطزاذت هجبلؾ شٌبسبئي شسُ زضاسٌبز طبزض هي گطزز
ٍ ثبيستي حتوب زاضاي ًبم ٍ اطل اهضبء ثبشس.
 –10تصویرهذارن هثبته :زض هَاضزي ًِ اطل هساضى هثجتِ ضويوِ سٌس زيگطي هي گطزز ٍ الظم است
ًپي آى ضويوِ سٌس زيگطي شَز زض شيل ًپي ػٌَاى ايي ًِ اطل هسضى هثجتِ ضويوِ سٌس شوبضُ

.....

هيثبشس العاهي است.
تهيي اػتجبض ٍ تغجين
 –11تطبيك با لوانين  :ثبتَجِ ثِ هبزُ  43آئيي ًبهِ هبلي هؼبهالتي م سئَليت أ
پطزاذت ثب هَاًيي؛ ٍ هوطضات ٍ آئيي ًبهِ ثطػْسُ هسيط هبلي ٍ

يب ضئيس اهَضهبلي ٍاحس است لصا ًٌتطل ٍ

تغجين هشرظبت هساضى هثجتِ ثِ ػٌَاى ثرشي اظ كطآيٌس پطزاذت اظ هسئَليت ّبي ضئيس حسبثساضي ٍاحس
هي ثبشس.
 –12حىن حمولي  :حٌوي است ًِ اظ عط ف هسيطيت تَسؼِ ٍ سطهبيِ اًسبًي ثِ هٌظَض تؼييي ٍضؼيت
استرساهي ٍ ثطهطاضي حوَم ٍ هعايبي ًبضًٌبى يب اطالح ٍ  .....طبزض ٍ يي ًسرِ آى ثِ اهَض هبلي اضسبل
هيگطزز.
 –13گواهي وارورد و یا انجام وارً :بهِاي است ًِ عي آى اًجبم ًبض ٍ يب ذسهتي تَسظ هوبم هجبظ تبئيس
ٍ گَاّي هي شَز.

 –14ليست حموق  :كْطستي است ًِ شبهل اسبهي ٍ هجبلؾ پطزاذتي ثبثت حوَم ٍ ًسَضات ٍسبيط
اعالػبت هطثَعِ هي ثبشس ًِ ثِ تبئيس هوبم هجبظ ضسيسُ است.
 –15سنذ شناسائي  :سٌسي است ًِ ثطاسبس اطَل حسبثساضي تؼْسي زضظهبى تحون زضآهس يب ّعيٌِ ؛
ذطيس ًبال يب زضيبكت ذسهبت تَسظ حسبثساضي طبزض هي گطزز.
 –16سنذ پرداخت :سٌسي است ًِ ثطاسبس اطَل حسبثساضي تؼْسي زضٌّگبم پطزاذت ّعيٌِ ثبثت ذطيس
ًبال يب زضيبكت ذسهبت تَسظ حسبثساضي طبزض هي گطزز.
 –17فهرست تغييرات احىام حمولي نسبت به هاه لبل  :كْطستي است شبهل تـييطات احتوبلي ًِ
عي هبُ زض احٌبم حوَهي ًبضًٌبى ايجبز شسُ ٍزض ًتيجِ طسٍض احٌبم جسيس ٍيب اطالح احٌبم هجلي زض هجبلؾ
زضيبكتي ًبضهٌساى تـييطاتي اػوبل شسُ است.
 –18ليست خالص پرداخت بانه  :هسضًي است ًِ ثِ تبئيس ثبًي ػبهل ضسيسُ ٍ ثط اسبس هبزُ  30آئيي
ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ًشبى زٌّسُ ٍاضيع ٍجِ چي طبزضُ ثِ حسبة شيٌلؼبى است .
 –19فرم انتمال وجه از وزارت دارائي  :كطهي است ًِ عي آى ٍظاضت زاضائي ٍاضيع ٍجِ حوَم ثِ حسبة
زاًشگبُ ٍ ًسَضات ثِ حسبة سبيط سبظهبى ّب ضا گَاّي ٍثب اهضبء ٍ هْطتبئيس هي ًوبيس.
 –20فيش هاي وسورات لانوني  :شبهل ثيوِ تبهيي اجتوبػي -ذسهبت زضهبًي -اهسبط ثبًي -طٌسٍم پس
اًساظ-ثبظًشستگي ٍاضيع هبليبت ٍ اهثبلْن كيش ّبي ثبًٌي ّستٌس ًِ ًشبى زٌّسُ ٍاضيعًسَضات هبًًَي ثِ
حسبة ًْبزّبي هصًَض است ٍ حسة هَضز ثبيستي ّوَاضُ اطل آًْب ضويوِ سٌس گطزز
 –21لرارداد :كطم ضسوي ٍ ػوَهي است ًِ ثطاي ًست زض آهس ٍيب ذطيس ًبال ٍ ذسهبت ثط اسبس هبزُ
 5آئيي ًبهِ ّبي هبلي ٍ هؼبهالتي ثِ اهضبء هوبم هجبظ ٍ هسيط اهَض هبلي يبضؤسبي اهَض هبلي حست هَضز
هيطسس ٍ زض آى هشرظبت ًبال يب خ زهبت  ،هحل تحَيل يب اًجبم ذسهت  ،هست هطاضزاز  ،شطايظ اًجبم ٍ

هشرظبت كٌي  ،هيعاى ٍ هجبلؾ هبثل پطزاذت ٍ شطايظ كسد ٍ يب توسيس هطاضزاز ٍ سبيط هَاضز حست ضطٍضت
عجن ضَاثظ ٍ زستَض الؼول ّبي هطثَعِ هٌؼوس هيگطزز.
 –22فروشنذه – طرف لرارداد  :كطز يب هؤسسِ اي است ًِ جْت ذطيس ًبال ٍ يب اًجبم ًبض هشرض ٍ
هؼيي ثطاي هست هحسٍز ثؼٌَاى عطف هطاضزاز پصيطكتِ هيشَز.
 –23لرارداد انجام وار پرسنلي  :كطم ضسوي ٍ ػوَهي است ًِ ثطاي استرسام هَهت ٍ توبم ٍهت ثب اهضبء
هوبم هجبظثِ ًبض ثطزُ هي شَز ًِ زضآى هشرظبت كطز –هحل ذسهت-هشرظبت پست هَهت -هست هطاضزاز-
شطايط ًبض -هيعاى هطذظي ٍ اهالم هبثل پطزاذت هستوط هبّيبًِ ٍ

شطايظ كسد يب توسيس هطاضزاز ٍ سبيط

هَاضز حست ضطٍضت عجن ضَاثظ ٍ زستَضالؼول ّبي هطثَعِ زضج هيگطزز.
 –24فاوتور خریذ یا صورت وضعيت  :عجن ثٌس الق هبزُ 44آئيي ًبهِ هبلي ٍ هغا هالتي اظ هساضى هثجتِ
ذطيسّبي زاذلي است ٍ لصا ثبيس زاضاي آضم ٍ ضٍي سطثطٍ ٍ ثب هْط هشرض كطٍشٌسُ ٍ يب پيوبًٌبض ثبشس ًِ
ًشبى زٌّسُ هوساض ٍ هجلؾ ًبالي ذطيساضي شسُ ٍ يب حجن ٍ هيعاى ذسهبت اضائِ شسُ تَسظ كطٍشٌسُ ٍ يب
پيوبًٌبض است ٍ ثبيستي هشرظبت ًبهل ًبال ٍ ذسهبت ،هجلؾ زهين (ٍاحس ٍ هجلؾ ًل ) ،تبضيد (ضٍظ  -ماُ-
سبل) آزضسً ،س اهتظبزي ٍ يب شٌبسِ هلي ٍ سبيط هشرظبت كٌي حست هَضز زض آى زضج شسُ ثبشس.
 –25حىن انتمال :حٌوي است ًِ تَسظ هسيطيت تَسؼِ سبظهبى ٍ سطهبيِ اًسبًي طبزض ٍ هحل جـطاكيبيي
ذسهت ًبضًٌبى ضا هشرض هيٌٌس.
 –26هاهوریت :ػجبضت است اظ هحَل شسى ٍظيلِ اي هَهت ثب ا ػعام ثطاي هست هشرض ثِ ذبضج اظ هحل
ذسهت اطلي جْت اًجبم ٍظيلِ اي ذبص ثِ ؿيط اظ ٍظبيق اطلي يب اػعام ثِ سبيط هؤسسبت  ،زستگبُّب ٍ
هؤسسبت زٍلتي ٍ ؿيطزٍلتيًْ ،بز ّبي اًوالة اسالهي ٍ ًْبزّبي ػوَهي ٍ ثبلؼٌس زض چْبضچَة هوطضات.
 – 27حك التذریس :هجلؾ هشرظي است ًِ زض اظاي اضائِ تسضيس زض سبػت تؼييي سسُ پطزاذت هي شَز.
هجلؾ ٍ ًحَُ پطزاذت آى ثطاسبس زستَضالؼول ٍ هجَظ طبزضُ اض هؼبًٍت آهَظشي زاًشگبُ هي ثبشس.

 – 28هحروهيت از هطب  :هجلؾ كَم الؼبزُ اي است ًِ ثِ لحبػ ػسم كؼبليت پعشٌبى زض هغت

ٍ اًجبم

حساهل  60سبػت اضبكِ ىاض ثطاسبس زستَالغم ل ٍ آييي ًبهِ ّبي هظَة ٍظاضت هتجَع ثِ ايشبى پطزاذت
هيگطزز.
 – 29حك آنىال  :هجلـي است ًِ ثِ لحبػ زض زستطس ثَزى پعشٌبى هترظض زض ايبم ًشيي ثطاسبس
زستَضالؼنل هؼبًٍت زضهبى ٍظاضت هتجَع پطزاذت هيگطزز.
 -30هسینه سفر  :هجلـي است ًِ زض ٌّگبم سلط ازاضي ثِ ًبضًٌبى پطزاذت هي گطزز ٍ هجٌبي پطزاذت آى
زستَضالؼول ازاضي ٍ استرساهي هظَة ّيئت اهٌبء زاًشگبُ است..
 – 31لراردادهاي عوراني :ثِ هٌظَض اًجبم عطحّبي ػوطاًوي هظَة زاًشگبُ ثب پيوبًٌبضاى ٍاجس طالحيت
ثب ضػبيت هَاز  55الي  85آييي ًبمُ هبلي ٍ معاهالتي زاًشگبُ ٍ شطايظ ػوَهي ٍ ذظَطي پيوبى ٍ سبيط
هوطضات ٍ آييي ًبهِ ّبي هطثَعِ هٌؼوس هيگطزز.
 – 32ونترل صحت انجام هحاسبات  :اظ ٍظبيق اطلي ًبضشٌبسبى ازاضُ ثطضسي ٍ ًظبضت هبلي است ٍ
ثبيستي زض ّوِ هطاحل ثطضسي اػن اظ شٌبسبيي ٍ پطزاذت ّوَاضُ اًجبم پصيطز

ٍ ثِ ايي هٌظَض ثبيستي ثب

ًٌتطل هحبسجبت ٍ ثطضسي ّوِ هساضى هثجتِ ًبضشٌبس ضسيسگي ًٌٌس ُ ًسجت ثِ طحت ٍ ًحَُ هحبسجبتي
تييس
ًِ هٌجط ثِ آى اػساز شسُ است اظ هجيل ًسَضات هبليبت  ،حن ثيوِ ٍ اهثبلْن هغوئي  ٍ ،هطاتت ضا أ
ًوبييس.
 – 33انطباق هورد هعاهله با درخواست  :ثِ استٌبز ثٌسّبي شيل هبزُ  80آييي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي
اًغتم هَضز هؼبهلِ ثب زضذَاست اًجبم شسُ
ثبيستي جْت ًليِ ًبضّب ٍ ذسهبت هَضز هؼبهلِ أتييسيِ هجٌي ثط ا
گطزز
.
ضٍي هجض اًجبض زضج گطزز ٍ يب طَضتجلسِ اي ثِ ّويي هٌظَض تٌظين ٍ ضويوِ هجض اًجبض
زض هؼبهالت ًَچي الظم است اًجبضزاض زض شيل ضسيس اًجبض مٍ ضَع ضا أتييس ٍ اهضبء ًوبيس.

زض هؼبهالت هتَسظ الظم است ثطحست ًَع ًبال ٍ ذسهبت ًوبيٌسُ يب ًبضشٌبس هسوت زضذَاست ًٌٌسُ
هَضَع ضا أتييس ًوبيس.
ىال ٍ ذسهبت ًوبيٌسُ يب ًبضشٌبس هسوت
زض هؼبهالت ثعضٍ ٍ هؼبهالت اذتظبطي الظم است ثط حست ًَع ا
زضذَاست ًٌٌسُ ٍ ضئيس ٍاحس تَاهبى هَضَع ضا أتييس ٍ اهضبء ًوبيس.
زض هؼب مالت سبذتوبًي ٍ تبسيسبتي ٍ ًگْساضي آًْب الظم است يي ًلط ًبضشٌبس كٌي هطتجظ ثب اًتربة
هسيطيت كٌي ٍ ًظبضت ثط عطح ّبي ػوطاًي ًيع هَضَع ضا أتييس ًوبيس.
زض هؼبهالت تجْيعات پعشٌي الظم اس ت يي ًلط ًبضشٌبس تجْيعات پعشٌي ثب اًتربة هؼبًٍت تَسؼِ
هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي هٌبثغ ًيع هَضَع ضا أتييس ًوبيس.
زض هؼبهالت زاضٍ ٍ هَاز شيويبيي الظم است يي ًلط ًبضشٌبس هطتجظ ثِ تشريض ضئيس ٍاحس زض ذَاست
ًٌٌسُ ًيع هَضَع ضا تبييس ٍ اهضب ًوبيس .
زض هؼبهالت هطثَط ُة سرت اكعاض ٍ ًطم اكعاض ضايبًِ اي الظم است هسئَل اًلَضهبتيي زاًشگبُ هَضَع ذطيس ضا
أتييس ًوبيس.
زض توبم هَاضز كَم ثبيستي ًسجت ثِ تٌظين طَضت هجلس ثب زضج هوساض ٍ هشرظبت ًبال اهسام ٍ ثِ اهضبء
هسئَالى ثب شًط ًبم سوت ٍ تبضيد اهسام گطزز.
 -34هسینه هاي دادرسي و وارشناسي :عجن ثٌس  25ضَاثظ اجطايي هبًَى ثَزجِ سبل  92پطزاذت ٍجِ
اظ ُ ض هحل تحت ػٌبٍيي هرتلق ّعيٌِ زازضسي ّ ،عيٌِ ًبضشٌبسي ٍ هشبثِ آى ثطاي عطح اذتالكبت جسيس
ثيي ٍظاضتربًِ ّب ٍ هَسسبت زٍلتي زض هطاجغ هضبيي هوٌَع است  ٍ .اذتالكبت زستگبُ ّبي ظيط هجوَػِ
ٍظاضتربًِ يب هَسسِ هستول زٍلتي زستگبُ ّبي استبًي ٍ زستگبُ ّبي ستبزي ثِ تطتيت اظ عطين ٍظاضتربًِ يب
هَسسِ هستول زٍلتي شيطثظ استبًساض هطثَط ٍ هؼبًٍت حوَهي ضئيس جوَْض ثب ضػبيت آييي ًبهِ چگًَگي
ضكغ اذتالف ثيي زستگبّْبي اجطايي حل ٍ كظل هيشَز.

 – 35انتمال تعهذات ً :ليِ تؼْسات كظل اٍل تب ششن ًِ زض سبل هطثَعِ اًجبم ًشسُ است زض طَضت
پطزاذت زض سبل ثؼس ثبيستي زض كظل ّلتن ّعيٌِ گطزز.
 – 36پرداخت ها و هسینه ها  :هساضى هثجتِ زض ًليِ هَاضز ذظَطب هَاضزي ًِ زضايي زستَضالؼول شًط
ًشسُ هغبثن كظل سَم آييي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ذظَطب هَاز  45 44 ٍ 43تٌظين هي گطزز.

