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 مقدمه
 محور ذیل ٨ها در چهارچوب  حدود رسيدگی و تعهدات حسابرس در حسابرسی از دهياری

ها باید به عنوان یکی از مفاد شرح  باشد که در کليه قراردادهای حسابرسی دهياری می

 .خدمات به طور کامل منظور گردد

 

 :دفاتر مالي دهياري -١

و شماره گذاري صفحات با رعايت اصول ) زنامه، آل، معينرو(بررسي نحوه ثبت دفاتر  -١-١

 حسابداري 

 آنترل ترازهاي آزمايشي ماهيانه با دفاتر بويژه تراز آزمايشي پايان سال -٢-١

 دفاتر معين با ، تراز افتتاحيه و اختتاميه سال قبلآنترل صورت موازنه هاي استخراجي -٣-١

 مانده هاي دفتر آل در پايان سال

 ات و اعالم اشكاالت موجودبررسي دفتر اعتبار -٤-١

 

 : حسابهاي جاري دهياري -٢

 بخصوص حسابهايي آه براي فعاليتهاي مختلف دهياری  بررسي آليه حسابهاي جاري -٢-١

 آئين نامه ٤٧موضوع ماده ( مفتوح شده است ی رسمیعمومي و اختصاصي مجزا نزد بانكها

 )ها دهياریمالي 

يانه و ساالنه و علل عدم صدور اسناد اصالحي  بررسي وضعيت صورت مغايرات بانكي ماه-٢-٢

 الزم در اين رابطه

  بررسي حساب سپرده و دفتر معين سپرده ها و برداشتهاي غير قانوني از حساب سپرده -٢-٣

 های صادره  بررسی کليه چک-٢-٤

 بررسي چكهاي بي محل صادره و بررسي هرگونه چكي آه احيانا در وجه حامل صادر -٢-٥

 .شده است

 

 ):ها دهياری آئين نامه مالي ٥٦ تا ٥٣مواد  (دهياری  اموال  -٣

  حسابرسي دفاتر اموال اعم از منقول و غير منقول و برچسب اموال -٣-١

  حسابرسي انبارها، دفتر انبار و آارتهاي انبار-٣-٢

 بررسي اموال خريداري شده يا فروش رفته در سالهاي مورد حسابرسي و طريق ثبت -٣-٣

 .آنها

 بررسي اموال و آاالهاي غيرقابل استفاده و مستعمل موجود در انبارها و روش ثبت و -٣-٤

 نگهداري آنها و اعالم نظريه اصالحي 

 و ها  و سایر دستگاه سازمانها، به ديگر ارگانهادهياری  بررسي وضعيت واگذاري اموال -٣-٥

 اظهار نظر صريح در اين رابطه

 امالك، اموال و تاسيسات بررسي وضعيت مالكيت قانوني -٣-٦
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 ):ها دهياری نامه مالي نآئي٤٣ تا ٤٠موضوع ماده  (ی دهياری ها هزينه-٤

  ها دهياری موازين قانوني و آئين نامه مالي به منظور کنترلاسناد هزينه کليه  بررسي -٤-١

 سازمان تفصيلي در چارچوب آنترل پرداختهاي پرسنلي با توجه به احكام صادره و -٤-٢

  کنترل و بررسی کسورات قانونی -٤-٣مندي و آارگري آار

 رعايت نحوه انجام معامله با به منظور) عمده، متوسط، جزئی(معامالت کليه  بررسي -٤-٤

نامه مالی   آیين٧  و ٢ موضوع ماده( و نحوه پرداختهاها دهياریتوجه به آئين نامه مالي 

 )ها و مواد مرتبط دهياری

 

   حسابهاي دائمي -٥

 : بررسي آليه حسابهاي دائمي شامل-٥-١

سرمايه گذاريها،  ، بدهكاران، پيش پرداختها،گردان تنخواهي، ناسناد دريافت : دارائيها–الف 

 علي الحسابها با رعايت اصول و موازين حسابداري 

 

 : بدهيها-ب
 بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي به تفكيك نوع بدهي و به تفكيك سنوات بدهي : ب/١

بدهي هاي ناشي از اجراي پروژه هاي عمراني مربوط به غرامت امالك واقع در مسير : ب/٢

 طرح ها با ذآر سنوات بدهي

  و اسناد پرداختني و تهيه ليست آنها به تفكيكها حساب چك: ب/٣

ی ها دهياریسازمان شهرداری ها و  ابالغیبررسي تنخواه گردان با توجه به دستورالعمل -٥-٢

 کشور

 

 :رآمدها، بودجه و تفريغ بودجه د-٦

 :براي استخراج اطالعات زيرو تفريغ بودجه  بررسي بودجه، متمم يا اصالح -٦-١

درآمدها و هزينه   ازم مقايسه ارقام بودجه يا اصالح يا متمم بودجه با ارقام تفريغ بودجه اع-الف

 .ها

 عموضو ( هزينه هامي انجا از درآمدها براه آنترل رعايت يا عدم رعايت درصدهاي تعيين شد-ب

 )ها نامه مالی دهياری  آیين٣٢ ماده ٢تبصره 

 نحوه وصول درآمدها براساس تعرفه هاي تنفيذي و دستورالعمل ها و نيز ساير بررسی -٦-٢

 )ها  آئين نامه مالي دهياری٣٧ماده  (موارد قانوني

  دهياری رف  از طها دهياری آئين نامه مالي ٤٤ بررسي چگونگي مراعات ماده -٦-٣

 درآمدها نسبت هش بررسي درآمدها و مقايسه درآمدها با سال قبل و اظهارنظر علل آا-٦-٤

 .به سال قبل

 .وب قانونيصدر رابطه با وصول مطالبات ناشي از عوارض مدهياری  بررسي نحوه برخورد -٦-٥

  از نقدي و غيرنقديم بررسي درآمدهاي حاصل از هدايا و آمك ها اع-٦-٦

 )٨٧قبل از سال (دگي ها با توجه به مقررات مربوطهبررسي تخفيفات و بخشو -٦-٧

  بررسي درآمدهاي غيرقانوني تحت عناوين مختلف و اظهار نظر صريح-٦-٨

 

  تملك-٧
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 و کنترل   دهياری نحوه انجام معامالت مرتبط با تملك يا فروش اراضي و امالكبررسی -٧-١

 دهياری رعايت موازين قانوني و صرفه و صالح 

 

  ساير موارد-٨

 وارد مورد نياز براي رفع نقايص در سنوات بعدي ماي الزم در ه  ارشاد و راهنمايي-٨-١

 اصالحي براي رفع نقايص در آليه موارد بررسي شده مکتوب پيشنهادات ارائه  -٨-٢

   بررسي روشهاي آنترل داخلي سيستم حسابداري و اظهار نظر صريح در مورد رفع نقايص-٨-٣

 آه استعالمات کتبی و شفاهی انجام هرگونه رسيدگي و بررسي و اخذ هرگونه تائيديه -٨-٤

به منظور انجام وظايف حسابرس موضوع حدود رسيدگي و تعهدات حسابرس ضرورت داشته 

 .باشد

های دهياری در صورت تغيير  های حساب امالک و مانده  بررسی فرم تغيير و تحوالت اموال، -٨-٥

 دهيار

 چنانچه در مراحل حسابرسي اشتباهات و سو جرياناتي با اهميت آشف گردد مورد يا -٨-٦

دفتر امور روستایی جداگانه به کتبی و لوح فشرده  توسط حسابرس طي گزارش  بایدموارد

 .منعكس گرددو بخشدار  روستا و شوراي اسالمي استانداری


