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  (: target) هدف -1
 84515مصوبه  4موضوع بند افتتاح و برداشت از حساب مشترك ،  وهنحتشریح  لمدستورالعاین تدوین هدف از 

و شفاف سازي در نحوه پرداخت قرارداد هاي مبتني بر بخشنامه مذكور   هيات محترم وزیران 15/12/1384مورخ 

 مي باشد 

 :  (SCOPE) دامنه کاربرد -2
بوده و در قرارداد هاي مدیران و روساي امور مالي واحد هاي تابعه دانشگاه كليه در برگيرنده  دستورالعملاین 

  كاربرد دارد . در صورتي كه در مفاد قرارداد قيد گردیده باشد  84515منعقده بر اساس بخشنامه 

 :  (DEFINITIONتعاریف ) -3
وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانکاران  :حساب مشترك

بانکها با امضاي مشترك نماینده طرف قرارداد )مطابق ليست تنظيمي پيمانکار( به حساب بانکي كه در یکي از 

دستگاه اجرایي و نماینده پيمانکار طرف قرارداد افتتاح مي گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذكور صرفاً 

بيمه و غيره  و شامل ماليات براي واریز خالص حقوق و مزایاي كاركنان ذیربط و واریز كسور قانوني ليستهاي مربوط

 بود.خواهد

 :  (REFERENCE) و مدارك مرتبط راجعم -4
 مدارك ذیل به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گرفته است: براي تدوین این  دستورالعمل

  هيات محترم وزیران 15/12/1384مورخ  84515بخشنامه -

 دستورالعمل :-5
 :نحوه تنظيم حساب و نظارت مالي بر حساب مشترك الف

مي باشد . امور مالياعمال كنترل و نظارت عاليه مالي بر حساب مشترك ، با  - 1

نحوه تنظيم  كليه واحدها مكلفند ، هزينه ها و عمليات مالي را روزانه در دفاتر مربوط به حساب مشترك ثبت و منظور نمايند .– 2

 حسابها )درخصوص حساب مشترك( براساس حسابداري تعهدي خواهد بود .

وليت حفظ و نگهداري دفاتر مالي ، دسته چكهاي حساب مشترك وكليه اسناد هزينه و صورتحسابهاي مالي ، في مسئ– 3

 مابين كارفرما و پيمانكار )مجري( بعهده رئيس امور مالي واحد مي باشد .

ه پرداختها مصوبه مذكور كليه واريزي هاي وجه به حساب مشترك صرفاً از طريق چك همچنين كلي 4باتوجه به بند – 4

 نيز از طريق صدور چك از حساب مشترك انجام مي گيرد .

مربوطه ، مكلف به پاسخگوئي به مسئولين دانشگاه  مسئولين واحد هاي اين دستورالعمل كليه  1در اجراي مفاد بند – 5

 درخصوص حساب مشترك مي باشند .

گران به هرطريق ممكن تضييع شگاه و يا كارچنانچه از طريق حساب مشترك تخلف مالي انجام گيرد و حقوق دان– 6

 اشخاص مجاز امضاي چك حساب مذكور ، اشتراكاً در برابر قانون و دانشگاه متعهد به پاسخگوئي خواهند بود .  .گردد
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برداشت از حساب مشترك با سه امضاء اشخاص ذيل كه در كارت افتتاح حساب بانك معرفي شده اند انجام مي  تبصره :

 گردد :

 معرفي گرديده است . كارفرما كه از طرف دانشگاه در واحد مربوطه بعنوان صاحب امضاي چك نماينده -

 امور مالي طرف قرارداد )كارفرما( . مدير -

 . روزنامه رسمي آخرين بر اساسپيمانكار طرف قرارداد مجاز يكي از امضا هاي  -

درخصوص پرداخت از حساب مشترك بعهده فردي است  حواله، تعهد ، تسجيل و تامين اعتبار ،مسئوليت تشخيص– 7

 كه تفويض اختيار مالي دارد .

پس از و يا اتمام قرارداد و انجام كليه پرداختهاي قانوني از حساب مشترك  قرارداد پس از فسخ 12-1تبصره ماده باتوجه به – 8

اين حساب  في مابين كارفرما و پيمانكار ،تهيه تراز و صورت حساب هاي مالي صادر شده از اين حساب و تهيه صورتجلسه 

بسته خواهد شد و چكهاي سفيد نانويس ، طي نامه رسمي به بانك مربوطه عودت مي گردد و رسيد آن در پرونده اين 

 حساب نگهداري مي گردد .

مشترك ، حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادهاي في مابين كارفرما و پيمانكار درخصوص حساب – 9

قابل  يا بعضاً براي موسسه ايجاد مي شود جزء در مورد احكام قطعي محاكم قضائي كه الزم االجرا خواهد بود ، كالً

 بخشودن نبوده و كارفرما مجاز است موارد مورداشاره را از محل ضمانتنامه پيمانكار برداشت نمايد .

هيات محترم وزيران صرفاً پرداختهاي قانوني كارگران  15/12/1384مورخ  84515تصويبنامه  4به استناد بند – 10

پيمانكار ، از طريق حساب مشترك انجام مي گردد . ضمناً الزم به ذكر است كه در زمان تنظيم سند هزينه قطعي ، كسور 

 سپرده بيمه ، اعمال نمي گردد . 5%

نيز به حساب مشترك واريز گرديده و از طريق همين « غيرهبُن و »وجوه كليه پرداختهاي غير نقدي كارگران از قبيل  11

 حساب بُن غيرنقدي براساس ليست هاي تنظيمي تهيه و به كارگران تحويل مي گردد .

كارگران طرف قرارداد نيز همه ماهه طي ليست تنظيمي به حساب مشترك واريز  و تا پايان سال   و سنوات عيدي -12

 در حساب فوق  باقي مي ماند ،

روز از مانده مرخصي خود را تا پايان سال  ذخيره نمايند  لذا يك دوازدهم  9با عنايت به اينكه كارگران مي توانند    -13

در وجه پرسنل پرداخت  همه ماهه به  حساب مشترك واريز  و  ذخيره گرديده كه در پايان سال  قابل پرداختاز  مبلغ 

 . مي گردد 

به پيمانكار از طريق حساب مشترك ، موكول  حق الزحمه تامين اجتماعي آخرين پرداخت قانون 38باتوجه به ماده  14

 .به ارائه مفاصاحساب بيمه از سوي پيمانكار مي باشد

كارگران از قبيل كليه حقوق قانوني پرداخت به پيمانكار بايد به نحوي برنامه ريزي گردد كه  حق الزحمه آخرين پرداخت  15 

و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبني بر دريافت كليه حق و  مسجلو غيره عيدي ، سنوات ، عائله مندي ، مرخصي 

  .حقوق و مطالبات مرتبط خود ، تسويه حساب نهائي انجام گيرد

د ناظر به صورت چك پرداخت حق الزحمه پيمانكار خارج از حساب مشترك پس از درخواست پيمانكار و تايي 16

جداگانه در وجه پيمانكار پرداخت مي گردد .الزم به ذكر است مجموع رقم حق الزحمه پيمانكار و پرداخت به حساب 

 مشترك نبايد از يك دوازدهم رقم  كل قرارداد بيشتر باشد .
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پرسنلي مي گردد ،در پايان هر پرداخت به حساب مشترك از طرف كارفرما  صورت گرفته كه شامل خالص حقوق و مزاياي  17

ح طبقه بندي مشاغل و اخرين دستورالعمل هاي اداره رماه پيمانكار موظف است ليست حقوق و مزاياي پرسنلي را بر اساس ط

توسط كارفرما به حساب مشترك واريز گرديده و با امضاء مشترك داد كار و امور اجتماعي تنظيم و پس از تاييد ناظر قرار

 يمانكار مستقيما به حساب پرسنل واريز مي گردد .كارفرما و پ

 نمي تواند بابت كسورات قانوني از حساب مشترك چك در وجه پيمانكار صادر نمايد . كارفرما-18

 :نحوه انجام عمليات مالي و نحوه برداشت از حساب مشترك )ب(    

، استفاده از حساب مشترك بمنظور  هيات محترم وزيران 15/12/84مورخ  84515جهت اجرائي شدن مصوبه شماره 

جدول محاسبات حساب  پرداخت هزينه هاي خالص حقوق و مزاياي كاركنان شركت و كسورات قانوني و ديگر هزينه ها ،

 نحوه انجام عمليات مالي و سرفصلهاي نگهداري حساب به طريق ذيل پيشنهاد مي گردد : مشترك ،
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 الف (جدول  محاسبه حساب مشترك) 

 (Bمزاياي غير مشمول ) ( Aمزاياي مشمول )

   حق اوالد    هزينه حقوق ماهيانه

   بن   خواروبار 

9روزانه * مزد) بازخريد مرخصي   مسكن )/ 12   

 كارانه
  

  
  
  

   سنوات 

   عيدي 

   ساير 

 (Bمشمول بيمه )جمع مزاياي غير  (Aجمع مزاياي مشمول بيمه )

  

 C=A+B (Cجمع كل مزاياي مشمول و غير مشمول   )

 D=A  *  23% ( Dسهم كارفرما ) %23نحوه محاسبه بيمه 

 F=A  *  7% (Fنحوه محاسبه بيمه سهم كاركنان )

=L پرداخت حق الزحمه پيمانكار خارج از حساب مشترك نفر......  * پيمانکار پيشنهادی رقم  

قرارداد در صورت ارائه  بر ارزش افزودهپرداخت ماليات 

 گواهينامه ارزش افزوده
L*9% 

 


