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 هقذهه

ّبي حسبثذاسي ثِ هٌظَس ّب ٍ دستَسالؼولاي هتطىل اص هفبّين، استبًذاسدّب، سٍيًِظبم حسبثذاسي ثخص ػوَهي، هجوَػِ   

است. هجبًي ًظشي ٍ ٍاحذّبي گضاسضگش ثٌذي، تلخيع ٍ گضاسضگشي سٍيذادّبي هبلي  طجمِ گيشي، ثجت، اًذاصُ ضٌبسبيي،

ٍ گضاسضگشي هبلي ثخص ػوَهي هفبّين ًظشي ّبي  ثيبًيِ ،ّبي حسبثذاسي ايي هجوَػِدستَسالؼولدطتَاًِ تئَسيه 

ت ًظبست هبلي ٍ خضاًِ داسي ثبضذ وِ دس سبصهبى حسبثشسي ٍ ثب هطبسوت هؼبًٍاستبًذاسدّبي حسبثذاسي ثخص ػوَهي هي

اسبس تؼبسيف ػٌبغش   ايي ٍ ديَاى هحبسجبت وطَس تذٍيي ٍ تػَيت ضذُ است. ثشوطَس  ثشًبهِ ٍ ثَدجِسبصهبى ول وطَس، 

 خَاّذ ثَد. استبًذاسدّبهفبّين ٍ غَست ّبي هبلي ًيض هجتٌي ثش ايي 

 ضشح صيش طجمِ ثٌذي ًوَد:تَاى دس سِ گشٍُ ثِ اّذاف اغلي ًظبم حسبثذاسي ثخص ػوَهي سا هي

 ووه ثِ ثخص ػوَهي ثشاي ايفب ٍ اسصيبثي هسئَليت دبسخگَيي ػوَهي؛ -1

 ٍٍاحذّبي گضاسضگش تبهيي ًيبصّبي اطالػبتي استفبدُ وٌٌذگبى اص گضاسضبت هبلي  -2

ّب، خذهبت ٍ هحػَالت دس ّب، فؼبليتايجبد ثستش الصم جْت استخشاج ٍ هحبسجِ دليك ثْبي توبم ضذُ ثشًبهِ  -3

 سيضي هجتٌي ثش ػولىشد.ساستبي ثَدجِ

 ساختار نظام حسابذاري و گشارضگزي هالي بخص عووهي

ثبضذ وِ ّش يه ثِ تفػيل دس ايي ًظبم، تؼشيف ٍ هحذٍدُ آى ًظبم حسبثذاسي ثخص ػوَهي داساي اجضاي هتؼذدي هي   

، رٍش گزدش عوليات، ّافْزست حساب، هالي ساختار ٍ تطكيالت بخص، هفاّين ٍ استاًذاردّاهطخع ضذُ است. ايي اجضا ضبهل: 

 است. گشارضگزي هالي ٍ هذيزيتيٍ  ًحَُ رسيذگي، ّاي حسابذاريدستَرالعول، گذاري هزاكش ّشيٌِكذ

ثبضٌذ، لزا سػبيت توبهي اجضا ثشاي دستيبثي ثِ اجضاي ًظبم حسبثذاسي ثخص ػوَهي ثِ غَست يه صًجيشُ هتػل ثِ ّن هي   

 . هجوَػِ حبضش تٌْب ثخطي اص ًظبم حسبثذاسي ثخص ػوَهي سا تطىيل هي دّذٍسي است. اّذاف فَق الزوش ضش

 هفاهين و تعاريف

هفبّين ًظشي ٍ استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثخص  ،ًظبم حسبثذاسي حسبثذاسي ّبي ثِ ايٌىِ هجٌبي تْيِ دستَسالؼول ثب تَجِ   

 .است ريلثبضذ، لزا تؼبسيف ٍ گضاسضْبي هَسد استفبدُ دس ايي ًظبم ثش اسبس استبًذاسدّبي هزوَس ثِ ضشح ػوَهي هي
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 تعاريف -الف

ًِ فمط دس صهبى دسيبفت  دس صهبى ٍلَع )ٍ ي هبلياسبس آى هؼبهالت ٍ سبيش سٍيذادّب هجٌبيي است وِ ثش هبٌاي تعْذي: .1

هشثَط اًؼىبس   هبلي دٍسُ ّبي ضَد ٍ دس غَست هذاسن حسبثذاسي ثجت هي( ضٌبسبيي ٍ دس اسٌبد ٍ ًمذ ٍجِيب دشداخت 

 ّب ّستٌذ. ّب، اسصش خبلع، دسآهذّب ٍ ّضيٌِّب، ثذّي اسبس هجٌبي تؼْذي ضبهل داسايي ضذُ ثش يبثذ. ػٌبغش ضٌبسبيي هي

 ضَد. ُ ّوبى سبل ختن هييىسبل ّجشي ضوسي است وِ اص اٍل فشٍسديي هبُ ّش سبل آغبص ٍ ثِ دبيبى اسفٌذ هبسال هالي:  .2

 گضاسضگش داساي خذهبت ثبلمَُ ٍ يب هٌبفغ التػبدي آتي ثبضذ. : هٌجغ تحت وٌتشلي است وِ ثشاي ٍاحذدارايي .3

 گضاسضگش خَاّذ ثَد. گضاسضگش است وِ ايفبي آى هستلضم خشٍج هٌبفغ اص ٍاحذ تؼْذ فؼلي ٍاحذ بذّي: .4

 گضاسضگش. ّبي ٍاحذ هٌْبي اسصش ول ثذّيّب  ػجبست است اص اسصش ول داسايي ارسش خالص: .5

افضايص اسصش خبلع  ثِ هٌجشوِ  دٍ ّشّب، ٍ يب تشويجي اص  ّب، وبّص دس ثذّي افضايص دس داسايي اص استػجبست  درآهذ: .6

 ضَد. طي دٍسُ هي

وبّص اسصش خبلع طي  ثِ هٌجشوِ  دٍ ّشّب، يب تشويجي اص  ّب، افضايص دس ثذّي وبّص دس داسايي اص استػجبست  ّشيٌِ: .7

 ضَد. دٍسُ هي

 گشارضگزي هالي بخص عووهي -ب

وٌذ تب طجك آى ٍاحذّبي گضاسضگش  ثخشص ػوشَهي سٍيشذادّبي     استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثخص ػوَهي چبسچَثي سا فشاّن هي   

ػوشَهي دس لبلشت   هبلي خَد سا ضٌبسبيي ٍ ثجشت ًوبيٌشذ. ّويٌشيي ايشي اسشتبًذاسدّب چشبسچَثي سا ثششاي گضاسضشگشي هشبلي ثخشص           

  يشه   ثشب همبغشذ ػوشَهي     هشبلي   ِ غشَستْبي يش اسا  هجٌشبي  هشزوَس تؼيشيي   ّبياسشتبًذاسد  وٌشذ. ّشذف   غَستْبي هشبلي فششاّن هشي   

سشبيش    هشبلي   غشَستْبي ٍاحشذ ٍ    آى  لجل  ّبي دٍسُ  هبلي  همبيسِ ثب غَستْبي  اص لبثليت  اطويٌبى  هٌظَس حػَل ثِ  گضاسضگش ٍاحذ

ُ  ،ّبي هبلي ػالٍُ ثش غَست ست.گضاسضگش ا  ٍاحذّبي وٌٌشذُ اص ثَدجشِ ػوشَهي دٍلشت هَ فٌشذ       ٍاحذّبي گضاسضگش اسشتفبد

ِ     اي ّاي سزهايِ تولك دارايياعتبارات اعتبارات ّشيٌِ ٍ ّاي عولكزد  فزم هشَس    74661/54ضشوبسُ   ّشبي  سا وِ ثشِ تشتيشت طشي ًبهش

سبص ٍ وبس تطشيح ضذُ دس ثخص لَاػشذ  اثالؽ ضذُ است تْيِ ٍ ثش اسبس  17/7/1390هَس   137456/54ٍ ضوبسُ  10/5/1390

 وبسثشدي اسايِ ًوبيذ.
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 هالي  هاي صورت  فاهذا -پ

گستشدُ اص   طيفي  وِ ثشاي  گضاسضگش است ٍاحذ تغييش دس ٍضؼيت هبلي يه ٍ هبلي  دسثبسُ ٍضؼيت   ِ اطالػبتيياسا -1

،  ّذف  ثِ ايي  هٌظَس دستيبثي ٍ اسصيبثي هسئَليت دبسخگَيي هفيذ ٍالغ ضَد. ثِ  التػبدي  دس اتخبر تػويوبت  وٌٌذگبى استفبدُ

 :ضَد دسثبسُ هَاسد صيش اسائِ هي  اطالػبتي ، گضاسضگش ٍاحذ  يه  هبلي  ّبي غَست دس

 ّبي آتي ٍ وفبيت هٌبثغ ّش سبل ثشاي هػبسف  ٍ دٍسُدستشس ثشاي اسائِ خذهبت دس دٍسُ جبسي  اًَاع ٍ هيضاى هٌبثغ دس

 ّوبى سبل؛

 ُضذُ طي دٍسُ گضاسضگشي؛ اص هٌبثغ تحػيل هيضاى، هٌطب ٍ ًحَُ استفبد 

 ضذُ خذهبت اسائِ ضذُ طي دٍسُ ٍ هحل تأهيي هٌبثغ آى؛ توبم ثْبي 

 ِّبي هػَة؛ ًحَُ هػشف هٌبثغ ٍ اًطجبق آى ثب ثَدج 

 ًيبص ثشاي آى. هيضاى ٍ هٌطب هٌبثغ هَسد ،ضذُ توبم ثيٌي ثْبي لِ اطالػبت ساجغ ثِ ديصجو ثيٌي ضذُ اص خذهبت آتي ديص 

 ضَد: اطالػبتي دسثبسُ هَاسد صيش افطب هي ،گضاسضگش ٍاحذ هبلي يه ّبي ايي اّذاف دس غَست  ثِ دستيبثي هٌظَس ثِ  -2

 ،ج( سبيش تغييشات دس اسصش خبلع  ،ّب ث( ّضيٌِ ،ت( دسآهذّب  ،ح( اسصش خبلع  ،ّب ة( ثذّي ،ّب الف( داسايي

 چ( هٌبثغ،  ح( هػبسف ٍ  ( ٍجَُ دسيبفتي اص طشف دٍلت.

هشبلي، هشثشَط تلمشي ضشَد اهشب       ّشبي  ثِ اّشذاف غشَست   تَاًذ دس دستيبثي هبلي هي اگش چِ اطالػبت هٌذسج دس غَستْبي -3

ِ احتوبل تأهيي توبم ايشي اّشذاف ثؼيشذ     ِ  اصطالػشبت هىوشل   ؛ اسسشذ  هشي  ًظشش  ثش تَاًشذ ّوششاُ ثشب     اطالػشبت غيشهشبلي هشي    جولش

 ِ ًوبيذ.يگضاسضگش طي دٍسُ اسا ّبي ٍاحذ تشي اص فؼبليت هبلي تػَيش جبهغ ّبي غَست

   هالي  هاي صورت  اجشاي -ت

 :  صيش است  اجضاي  ضبهل  هبلي  ّبي غَست  هجوَػِ وبهل

 ٍضعيت هالي؛ صَرت (1

 ( صَرت تغييزات در ٍضعيت هالي؛2

 گزدش حساب تغييزات در ارسش خالص؛ (3

 ( صَرت هقايسِ بَدجِ ٍ عولكزد 4ٍ

 ّاي حسابذاري ٍ سايز يادداضتْاي تَضيحي است. اي اس اّن رٍيِ ( يادداضتْاي تَضيحي كِ ضاهل خالص5ِ

ػوشَهي، اختيشبسي اسشت.    دس ٍاحذّبي گضاسضشگش هطشوَل اسشتبًذاسدّبي حسشبثذاسي ثخشص      ًمذ ٍجَُِ غَست جشيبى اساي
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 گشارضگز نوونه واحذ

 وضعيت هالي صورت

 69×9هاه  اسفنذ 93در تاريخ 
 

 69×93/69/9 يادداضت ها دارايي

 )تجذيذ ارايه ضذه(

 69×93/69/9 يادداضت ها  و  ارسش  خالص بذهي 69×93/69/6

 ضذه( ارايه )تجذيذ

93/69/6×69 

 ريال  هيليوى ريال  هيليوى  ريال  هيليوى ريال  هيليوى  

    ّاي جاري بذّي    ّاي جاري دارايي

 ..... .....  عوليات هبادله ایها و اسناد پشداختنی حاصل اص  حساب ..... .....  هوجودی نقذ

 ..... .....  ای اص عوليات غيشهبادله ها و اسناد پشداختنی حاصل حساب ..... .....  عوليات هبادله ایها و اسناد دسیافتنی حاصل اص  حساب

 ..... .....  حصه جاسی حسابها و اسناد پشداختنی بلنذهذت ..... .....  ای ها و اسناد دسیافتنی حاصل اص عوليات غيشهبادله حساب

 ..... .....  ها دسیافت پيص ..... .....  هذت های کوتاه گزاسی سشهایه

 ..... .....  های جاسی سایش بذهی ..... .....  کاال و هوجودی هواد

 ..... .....  های جاسی جوع بذهی ..... .....  ها پشداخت پيص

    ّاي غيزجاري بذّي ..... .....  های جاسی جوع داسایی

 ..... .....  ها و اسناد پشداختنی بلنذهذت حساب    ّاي غيزجاري دارايي

 ..... .....  خذهت کاسکناى رخيشه هضایای پایاى ..... .....  های ثابت هطهود داسایی

 ..... .....  های غيشجاسی سایش بذهی ..... .....  های ناهطهود داسایی

 ..... .....  های غيشجاسی جوع بذهی ..... .....  های بلنذهذت گزاسی سشهایه

    ارسش خالص ..... .....  ها سایش داسایی

 انباضتهاسصش خالص  ..... .....  های غيشجاسی جوع داسایی

 هاصاد تجذیذ اسصیابی

 های تسعيش عوليات خاسجی تفاوت

 ..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

 

 ّا جوع دارايي

  

..... 

 

..... 

 جوع اسصش خالص

 ّا ٍ ارسش خالص جوع بذّي

 ..... 

..... 

..... 

..... 
 

مالیاست. های.........تا...........مندرجدرصفحات.............تا..............،جزءالینفکصورتهایتوضیحییادداشت
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 گشارضگز نوونه واحذ
 صورت تغييزات در وضعيت هالي

 69×9هاه  اسفنذ 93به  بزاي سال هالي هنتهي
 

 69×9سال  يادداضت
 )تجذيذ ارايه ضذه(

  69×6سال 
 ريال  هيليوى ريال  هيليوى ريال  هيليوى ريال  هيليوى  

      درآهذّا
  .....  .....  یافته هحل اعتباسات تخصيص دسیافتی اص خضانه اص
  .....  .....  هحل دسآهذهای اختصاصی دسیافتی اص خضانه اص

  .....  .....  های بالعوض دسیافتی کوک
  .....  .....  سایش دسآهذها

 .....  .....   جوع

      ّا ّشيٌِ
  ).....(  ).....(  جبشاى خذهت کاسکناى

 اص کاالها و خذهات استفاده
 اهوال و داسایی

 ).....( 
).....( 

 ).....( 
).....( 

 

  ).....(  ).....(  یاسانه
  ).....(  ).....(  های بالعوض کوک
  ).....(  ).....(  اجتواعیسفاه 

  ).....(  ).....(  ها سایش هضینه
  ).....(  ).....(  های ثابت هصشف سشهایه

 ).....(  ).....(   جوع

      طزف دٍلت ضذُ اس درآهذّاي ضٌاسايي
  .....  .....  هاليات و عواسض

  .....  .....  اص هالکيت دولت دسآهذ حاصل
  .....  .....  فشوش کاال و خذهات

  .....  .....  جشاین و خساسات
  .....  .....  سایش
 .....  .....   جوع

 ).....(  ).....(   ٍجَُ ارسالي بِ خشاًِ

 .....  .....   خالص تغييش دس وضعيت هالی

 گزدش حساب تغييزات در ارسش خالص

  .....  .....  ابتذای سال انباضته اسصش خالص

  .....  .....  هـيـاول یـضناسای

  (.....)  (.....)  اوساق تسویه خضانه –تسویه هطالبات

  .....  .....  خضانه تسویه اوساق –ها  تسویه بذهی

  .....  .....  های دسیافتی داسایی

  ).....(  ).....(  های انتقالی داسایی

  .....  .....  تعذیالت سنواتی

  .....  .....  هالیخالص تغييش دس وضعيت 

  .....  .....  انتقال اص سایش اقالم اسصش خالص

 .....  .....   اسصش خالص انباضته

  .....  .....  هاصاد تجذیذ اسصیابی ابتذای سال

  .....  .....  گشدش هاصاد تجذیذ اسصیابی طی دوسه

 .....  .....   هاصاد تجذیذ اسصیابی

  .....  .....  تسعيش عوليات خاسجی ابتذای سال های تفاوت

  .....  .....  گشدش تفاوت تسعيش عوليات خاسجی طی دوسه

 .....  .....   های تسعيش عوليات خاسجی تفاوت

 .....  .....   اسصش خالص

مالیاست. ..............،جزءالینفکصورتهایهایتوضیحی.........تا...........مندرجدرصفحات.............تایادداشت  
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مالیاست. الینفکصورتهایهایتوضیحی............تا..........جزءیادداشت

 

 

 

 ...(ٍاحذ گشارضگز  ... رديف  ٍاحذ گشارضگزٍاحذ گشارضگز ًوًَِ )عٌَاى 

 صَرت هقايسِ  بَدجِ ٍ عولكزد

 13×2هاُ  اسفٌذ 22بِ  بزاي سال هالي هٌتْي

 

 يادداضت

اي عولكزد بز  بَدجِ  هٌب

 قابل هقايسِ

 ِ دج ت َب تفٍا

ٍ عولكزد ْايي   ًْايي اٍليِ  ً

 ريال ريال ريال ريال  

      هٌابع
 ... ... ... ...  هحل اعتباسات هضینه عووهی دسیافتی اص
 ... ... ... ...  هحل اعتباسات هضینه اختصاصی دسیافتی اص

 ... ... ... ...  ای هحل اعتباسات تولک داسایيهای سشهایه دسیافتی اص
 ... ... ... ...  هحل اعتباسات تولک داسایيهای هالی دسیافتی اص

 ... ... ... ...  جوع هنابع
      هصارف

 )...( )...( )...( )...(  های عووهی هضینه

 )...( )...( )...( )...(  های اختصاصی هضینه
 )...( )...( )...( )...(  ای تولک داسایيهای سشهایه

 )...( )...( )...( )...(  تولک داسایيهای هالی
 )...( )...( )...( )...(  جوع هصاسف

 ... ... ... ...  هاصاد وجوه هصشف نطذه

      طزف دٍلت ٍجَُ دريافتي اس

 ... ... ... ...  دسآهذهای عووهی

 ... ... ... ...  دسآهذهای اختصاصی

 ... ... ... ...  ای واگزاسی داسایيهای سشهایه

 ... ... ... ...  واگزاسی داسایيهای هالی

 ... ... ... ...   جوع
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 ها ساختار حساب

 ضًَذ:  ّبي اغلي ٍ تفػيلي ثِ ضشح ريل طجمِ ثٌذي هي ّبي ٍاحذ گضاسضگش دس دٍ ثخص حسبة حسبة   

 ّاي اصلي حساب -1

ِ ياساّبي هبلي ٍ دضٌبسبيي ٍ وٌتشل سٍيذا ،ثِ هٌظَس ايجبد هجبًي هَسد ًيبص جْت تْيِ، جوغ آٍسيّب ايي حسبة   

ّبي اغلي، آثبس هبلي سٍيذادّب ٍ تؼْذات ايجبد ضذُ دس دفبتش  اسبس حسبة ايي سًٍذ. ثش ثِ وبس هيالصم هبلي ّبي  گضاسش

ثش حست هبّيت، اّويت الالم تطىيل دٌّذُ، ًيض ّبي اغلي  گشدد. حسبةهبلي هشثَط ضٌبسبيي، طجمِ ثٌذي ٍ ًگْذاسي هي

ّب  ضًَذ. ايي حسبة ثٌذي هي فشاٍاًي وبسثشد، هيضاى گشدش طي دٍسُ، اغَل ٍ استبًذاسدّبي دزيشفتِ ضذُ حسبثذاسي طجمِ

 چْبسدس  ،ثبضٌذ هيّبي هؼيي ضبهل حسبة ول ٍ حسبة يب حسبة ٍ دٌّذوِ دس هجوَع يه حسبة اليٌفه سا تطىيل هي

 گيشًذ.طجمِ اغلي ثِ ضشح ريل لشاس هي

 

 

 

 

 ّاي تفصيلي حساب -2

 ضَد. ّب تؼشيف ٍ ثِ وبس گشفتِ هيثب تَجِ ثِ ًيبصّبي اطالػبتي هشثَط دس جذٍل فْشست حسبة تفػيلي ّبي حسبة   

 

 ي اصليّا ساخت ٍ كذگذاري حساب -3

، الصمهبلي ّبي  گضاسشِ ياساضٌبسبيي ٍ وٌتشل سٍيذاّبي هبلي ٍ  ،جْت تْيِ، جوغ آٍسيثِ هٌظَس ايجبد هجبًي هَسد ًيبص    

ٍ فْشستي تحت ػٌَاى  ّاي كل ّا ٍ حساب جذٍل گزٍُ حسابتحت ػٌَاى  ياستفبدُ اص وذّبي داساي هٌطك طي جذٍل

 ّاي كل ّا ٍ حساب گزٍُ حساب جذٍل .دس ًظش گشفتِ ضذُ است ّب حسبةثشاي وذگزاسي ، ي كلّا فْزست حساب

صَرت ّبي  تفىيه حسبة ،ايي جذٍل ّبي ول است. گزاسي حسبة ٌٌذُ طجمِ ثٌذي ولي ٍ ًحَُ ضوبسُهٌؼىس و

 .دّذ سا ًطبى هي ّاي كٌتزلي حسابٍ  صَرت تغييزات در ٍضعيت هالي  ،ٍضعيت هالي

 

 

هایانتظامیحساب  

 

 صورتوضعیتمالی

 

مالیصورتتغییراتدروضعیت  

 

ایهایبودجهحساب  
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 ّا حساب طبقِ( 3-1

حسبة اص تؼذادي حسبة ول تطىيل ضذُ است. اٍليي  طجمٍِ ّش  تطىيل هي دّذّب  حسبة طجمِطجمِ اغلي حسبة ّب سا    

 ،3تب  1 يّب حسبةطجمِ دس گشٍُ ثٌذي  ؛ثبضذّب هي حسبة طجمًِطبى دٌّذُ  ،ّب سلن سوت چخ دس ضوبسُ وليِ حسبة

ّبي  حسبة 8طجمِ  ،غَست تغييشات دس ٍضؼيت هبليّبي  حسبة 7تب  4 ّبي طجمٍِ  غَست ٍضؼيت هبليّبي  حسبة

 .دٌّذ سا تطىيل هياي  ّبي ثَدجِ حسبة 9طجمِ ٍ  اًتظبهي

 كلّاي  حساب( 3-2

ّبيي ّستٌذ وِ دفتش ول ثش اسبس آًْب طجمِ ثٌذي ٍ تفىيه گشديذُ ٍ تشاص آصهبيطي ٍ  ّبي ول، حسبة حسبة   

سلن تطىيل ضذُ است اٍليي سلن سوت  3ّبي ول اص  ضوبسُ حسبة گشدد.اسبسبً ثش هجٌبي آًْب تٌظين هي ّبي هبلي غَست

 ػٌَاى هثبل:ِ ثبضذ. ثدس تؼييي حسبة ول هيطجمِ تمسين ثٌذي داخلي ديگش  اسلبمحسبة ٍ طجمِ چخ ًطبى دٌّذُ 

 

 "هَجَدي ًمذ"حسبة 

 ضوبسُ تؼييي وٌٌذُ حسبة ول

 طجمِضوبسُ تؼييي وٌٌذُ 

 ضذُ است . ّش حسبة ول اص يه يب چٌذ حسبة هؼيي تطىيل

 

 هعيي ّاي  حساب (3-3

ٍ ػوليبت  گشيهْوتشيي سطح اص لحبظ گضاسض، ّبي ول سا تطىيل هي دٌّذ وِ اجضاي حسبة ّبي هؼيي حسبة

 .ثبضٌذ هي حسبثذاسي

 1ّشيٌِ عَاهل ّشيٌِ ٍ هزاكش( 3-4

ست ّش يه ا اّويت ٍيژُ اي داسد لزا ضشٍسي ّضيٌِّبي ّش يه اص هشاوض وِ ثجت، ًگْذاسي ٍ وٌتشل ّضيٌِيياص آًجب   

ّب ضٌبسبيي ضًَذ. تجويغ  دس حسبةضذُ ٍ سديبثي هشثَط  ّضيٌِّب ثِ هشاوض  اص ػَاهل ّضيٌِ ثِ ٌّگبم تحمك ٍ ثجت دس حسبة

يگش گيشد. ثِ ػجبست دّب دس هشاوض ّضيٌِ ثِ ػٌَاى ٍسٍدي سيستن حسبثذاسي ثْبي توبم ضذُ هَسد استفبدُ لشاس هي ّضيٌِ

                                                           
 تلمي هي ضَد.فؼبليت ّضيٌِ ثِ ػٌَاى يىي اص اجضاء هشاوض هشاوض  1

01 
 

0 
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ضَد تب ثب اطالػبت هبلي حبغل اص سيستن حسبثذاسي دٍلتي اص طشيك ايي هشاوض ٍاسد سيستن حسبثذاسي ثْبي توبم ضذُ هي

 هحبسجِ گشدد.  ّب ّب، خذهبت ٍ هحػَل استفبدُ اص اطالػبت ػولىشدي هَجَد دس ايي سيستن، ثْبي توبم ضذُ فؼبليت

 

 ها تصويز كلي ساخت و كذگذاري حساب
 

 َاي تفصیلي حساب  َاي معیه حساب  َاي کل حساب  َا بىدي حساب طبقٍعىًان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 َا دارايي 1

 َا بدَي 2

 ارزش خالص 3

 درآمدَا 4
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 قَاعذ كاربزدي

بي حسبثذاسي ثخص ػوَهي ٍ دس ايي هجوَػِ، ًگشش ولي ثِ سَي ايجبد ثستشّبي هٌبست جْت اجشايي ضذى استبًذاسدّ   

ثِ ًحَي اسايِ ضذُ است وِ ثتَاى لَاػذ وبسثشدي لزا . استدٍلتي ٍاحذّبي گضاسضگش حسبثذاسي تؼْذي دس  هجٌبياستمشاس 

ّبي داخلي، ًيبصّبي اطالػبتي ٍ هبلي سطَح هختلف هذيشيت  افضايص وٌتشل ثب هىبًيضُ وشدى سيستن حسبثذاسي، ضوي

 هبلي ٍ هذيشيتي ثِ ٌّگبم ثشطشف ًوبيذ. ّبي هشاجغ ًظبستي ٍ ريٌفغ سا ثب اسايِ گضاسش ٍ سبيشٍاحذّبي گضاسضگش 

سػبيت هالحظبت هٌذسج دس لَاًيي ٍ همشسات هشثَط، استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثخص ػوَهي  هزوَس، ًظبم حسبثذاسيدس    

( لبًَى الحبق ثشخي هَاد 26( هبدُ )1ثٌذ )ثِ ثب تَجِ ٍ گشفتِ توبم ضذُ هذًظش لشاسثْبي بثذاسي ًيبصّبي حسٍ ّويٌيي ديص

ثذّي ٍ اسصش خبلع هٌطجك ثب  ،تؼبسيف ّضيٌِ، دسآهذ، داسايي ،(2ثِ لبًَى تٌظين ثخطي اص همشسات هبلي دٍلت )

سٍيذادّبي  ٍ گضاسضگشيضٌبسبيي  ثشاي ثبيذصيش لَاػذ ثش ايي اسبس  ثبضذ.استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثخص ػوَهي هي

 ثِ وبس گشفتِ ضَد:ثش هجٌبي حسبثذاسي تؼْذي  ّب دس استجبط ثب وليِ هٌبثغ دس اختيبس آىٍاحذّبي گضاسضگش 

دشس اص تْيشِ   لشزا   .ضشَد  ش سبل هبلي يه سبل ّجشي ضوسي است وِ اص اٍل فشٍسديي هبُ آغبص ٍ ثِ دبيبى اسفٌذ هبُ خشتن هشي  1

ٍ هشبلي  )اػشن اص  ّشب   حسشبة  ّبي تَضيحي هشثشَط،  ٍ تىويل يبدداضت غَست ٍضؼيت هبلي ٍ غَست تغييش دس ٍضؼيت هبلي

ّبي هبلي )غشَست ٍضشؼيت هشبلي، غشَست تغييشش دس ٍضشؼيت هشبلي ٍ         غَست .ضًَذ ثستِ دس دبيبى سبل هبليثبيذ اي(  ثَدجِ

هَػشذ  دس حسشبة ًْشبيي    ّوشاُ ثشب غشَست  ثبيذ ّبي هبلي(  ّبي تَضيحي غَست غَست همبيسِ ثَدجِ ٍ ػولىشد ٍ يبدداضت

ثشِ اسشتثٌبي غشَست همبيسشِ ثَدجشِ ٍ      ) گضاسضشگش  ذّشبي هشبلي ٍاحش    غَست .گشدد اسايِ ريشثطثِ هشاجغ لبًًَي لبًًَي همشس 

ٍاحشذ   غشَست همبيسشِ ثَدجشِ ٍ ػولىششد    ٍ  يشه سشبل هشبلي   طجك استبًذاسدّبي حسشبثذاسي ثخشص ػوشَهي ثششاي      (ػولىشد

ِ  ثششاي  ثِ هٌظَس همبيسِ ثَدجِ ٍ ػولىشد ًبضي اص اجششاي ثَدجشِ   گضاسضگش  اي )سشبل هشبلي ثشِ ػشالٍُ دٍسُ      يشه دٍسُ ثَدجش

 ت.ًمذي اس ،اي هذ ًظش دس تْيِ غَست همبيسِ ثَدجِ ٍ ػولىشد هجٌبي ثَدجِالصم ثِ روش است  .ضَد اسايِ هيتْيِ ٍ  ،هتون(

ِ       64( ٍ )63لبًَى اغالح هَاد ) ي ٍاحذُ  طجك هبدُ -2 ّشبي   ( لبًَى هحبسشجبت ػوشَهي وطشَس، هْلشت تؼْشذ ٍ دشداخشت ّضيٌش

ٍ دبيشبى  دبيشبى فششٍسديي   ثبضذ( ثِ تشتيشت   اػن اص ايي وِ اص هحل اػتجبسات ػوَهي ٍ يب اختػبغي تبهيي ضذُ) ٍ ػوشاًي جبسي

ّشبي   اي ًيض ثبيشذ ّوششاُ ثشب حسشبة     ٍ اػتجبس سشهبيِجبس ّضيٌِ اي اػت ّبي ثَدجِ هبًذُ حسبةثش ايي اسبس  .استثؼذ تيش هبُ سبل 
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سشطح تفػشيلي سشبل    ثشب   اػتجبس سبل جشبسي هشثَط ثِ اي  ّبي ثَدجِ حسبة ثب ايي تفبٍت وِ هبلي دس دبيبى سبل هبلي ثستِ ضًَذ

ٍ وسششي   ّبي غيشلطؼي دشداختاًتمبلي اػتجبس  ّبي حسبةدس ضوي  .ضًَذ هيدٍسُ هتون افتتبح ثب سطح تفػيلي ٍ ثستِ  جبسي

 .يبثذ ثِ سبل ثؼذ اًتمبل هيتغييش ٍ ثب ّوبى سطح تفػيلي ثذٍى سٌَاتي ثب سطح تفػيلي اثَاة جوؼي 

    ِ هشَس    137456/54ٍ ضشوبسُ   10/5/1390هشَس    74661/54ضشوبسُ   ّشبي  ٍاحذّبي گضاسضگش ثبيذ الضاهبت هٌذسج دس ًبهش

ًظيش گضاسش ًوبيٌذُ ػولىشد اػتجبسات ّضيٌشِ ثشش حسشت فػشَل      ًِػولىشد ثَدجِ سبالّبي  فشم ًوبيٌذ.سا سػبيت  17/7/1390

ِ  ّبي سشهبيِ ّضيٌِ ٍ گضاسش ًوبيٌذُ ػولىشد اػتجبسات توله داسايي يشه  ػولىششد  ثششاي  گشزاسي   اي ثش حست فػَل سششهبي

ِ ّشبي   هبًذُ حسبةثش اسبس است ٍ دٍسُ هتون( ػالٍُ )سبل هبلي ثِ  اي ثَدجِدٍسُ  ثشب سشطح تفػشيلي دٍسُ    هشثشَط  اي  ثَدجش

ّشبي   حسشبة اص ثشخشي  هبًشذُ   ّويٌشيي  ضشَد.  تىويل هي( تخػيع يبفتِ سبل لجل هشتجط ثب اػتجبساي  )حسبة ّبي ثَدجِ هتون

اطالػبت فششم ٍضشؼيت ٍجشَُ هػششف ًطشذُ      ثِ ػالٍُ ضَد.  استفبدُ هيّبي ػولىشد ثَدجِ  دس تىويل فشمهبلي ٍ اًتظبهي ًيض 

فششم ٍضشؼيت   اطالػشبت  ٍ دس دبيشبى سشبل هشبلي    ثب سطح تفػيلي سبل جشبسي  اًتمبلي اي  ثَدجِّبي  سٌَات لجل اص هبًذُ حسبة

حبغشل   دس دبيشبى سشبل هشبلي   سٌَاتي ثب سطح تفػيلي اًتمبلي اي  ثَدجِ ّبي هبًذُ حسبةاص ّبي غيشلطؼي سٌَات لجل  دشداختي

 ّبي آتي تطشيح خَاّذ ضذ. ثَدجِ ًيض دس دستَسالؼولّبي ػولىشد  ًحَُ تىويل فشمالصم ثِ روش است  .ضَد هي

، وليشِ اػتجشبسات   (2الحبق ثشخشي هشَاد ثشِ لشبًَى تٌظشين ثخطشي اص همششسات هشبلي دٍلشت )         لبًَى ( 28هبدُ )( دثٌذ )طجك   -3   

دس جشذاٍل لشَاًيي ثَدجشِ    ّشبي هٌشذسج    ّب ٍ سبيش اػتجبسات ٍ سديشف  اي ٍ هبلي ٍ ووه ّبي سشهبيِ اي ٍ توله داسايي ّضيٌِ

وطَس ٍ  ثشًبهِ ٍ ثَدجِّبي هتجبدلِ ثب سبصهبى  تٌبهِمفمط دس حذٍد ٍغَلي دسآهذّب ٍ سبيش هٌبثغ ػوَهي ثش اسبس هَاف سٌَاتي

( لشبًَى ثشًبهشِ ٍ ثَدجشِ    30ٍوشبس هَضشَع هشبدُ )    اص سَي سبصهبى يبدضذُ، ثشب سػبيشت سشبص   خػيع اػتجبس حذٍد اثالؽ ٍ تدس 

 .است لبثل تؼْذ، دشداخت ٍ ّضيٌِ 1351هػَة 

، تؼْشذات فؼلشي هشبصاد ثشش اثشالؽ ٍ تخػشيع اػتجشبس ٍاحشذّبي         7/11/1394هشَس    210786/57ثخطٌبهِ ضشوبسُ  ثش اسبس  -4

ّبي هبلي گشضاسش ضشًَذ.    ّبي تحمك يبفتِ )ثِ تفىيه اضخبظ( ضٌبسبيي ٍ دس غَست گضاسضگش ثبيستي ثب ػٌَاى رخيشُ ّضيٌِ

هيي اػتجشبس  ايجبد ّشگًَِ تؼْذ هبصاد ثشش اثشالؽ ٍ تخػشيع اػتجشبس وشِ اص سشَي ريحسشبة ٍ هشذيش هشبلي تشب          ثِ ػالٍُ هسئَليت 
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ٍاحذ ريشثط ثَدُ ٍ هسئَليت ريحسشبة ٍ هشذيش هشبلي هحشذٍد ثشِ ضٌبسشبيي ٍ اًؼىشبس        ًگشديذُ است، ثش ػْذُ ثبالتشيي همبم 

 ثبضذ. ّب هي وبهل ايي ثذّي

ٍاحذ هالي ّاي  صَرتي  هجوَعٍِ  ثبضذهطتشن هي ٍ ... اي سشهبيِػوليبت جبسي، ّبي  ، فْشست حسبةًظبمدس ايي  -5

 .ضَدِ هيياسا تْيِ ٍ ثِ غَست ٍاحذ گشارضگز

حسبثذاسي ثخص   ّبيطجك استبًذاسد ذثبيگضاسضگش  ّبيٍاحذّبي ًبهطَْد  ٍ داساييثبثت هطَْد ّبي  داساييّب،  هَجَدي -6

 ثٌذي ٍ گضاسش ضَد. طجمِضٌبسبيي، ّب  ًبهِ داسايي ضيٍَُ  ػوَهي

ّبي آتي ٍ دس اص تػَيت  دس ًسخِ ،گضاسضگش ٍ دٍلتّبي هبلي دس سطَح گشٍُ  ي تلفيك غَست دس خػَظ ًحَُ -7

 استبًذاسد هشثَط تؼييي تىليف خَاّذ ضذ.

حسبثذاسي ثخص  دس استبًذاسدّبيهٌذسج  يثش اسبس الضاهبت افطب ذثبيّبي هبلي  غَست ّبي تَضيحي يبدداضت -8

 گشدد.اسايِ  تْيِ ٍػوَهي 

ٍ يب تفػيلي ديگشي ػالٍُ ثش هَاسد ّبي اًتظبهي  حسبةاص ّبي داخلي خَد  تَاًذ ثشاي تْيِ گضاسش هيٍاحذ گضاسضگش  -9

ثِ اسسبلي  حسبةفْشست  ٍّبي هبلي  دس غَست ًجبيذّب  حسبةايي الصم ثِ روش است  .هٌذسج دس ايي ًظبم استفبدُ ًوبيذ

 .هٌؼىس ضَدهشاجغ ريشثط 
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 ها فهرست حساب

 َا حساب تفصيليسطًح  حساب مؼيه حساب مل
 ماَيت حساب

 تستاوناس تذَناس

  تــًدجــٍ

 تَدجِ ٍاحــذ گــضاسضــگـش     

هطخػات جاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سالتِ تفىيه  تَدجِ اػتثاس ّضیٌِ

ٍ فػَل اػتثاس  (1ٍ سدیفپشٍطُ  -عشحاػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/ 

 ای ّای سشهایِ توله داسایی ّضیٌِ/

 * 
 ای تَدجِ اػتثاس سشهایِ

هطخػات  ،(ٍ سال جاسی/ سٌَاتی تِ تفىيه هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی 2تَدجِ اػتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی

ٍ فػَل اػتثاس پشٍطُ ٍ سدیف(  -اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/ عشح

 ای ّای سشهایِ توله داسایی ّضیٌِ/

 * 
 اًـتمـالـی ای تَدجِ اػتثاس سشهایِ

 اػتثاس هػَب
هطخػات اػتثاس جاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سالتِ تفىيه  تـثـاس ّـضیـٌـِـاػ

ّای  توله داسایی ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/ ٍ سدیف(پشٍطُ  -عشح)تشًاهِ/ 

 ای سشهایِ

*  
 ای اػـتـثـاس سـشهـایـِ

 اػتثاس تخػيع یافتِ
 -عشح)تشًاهِ/  هطخػات اػتثاسجاسی/ دٍسُ هتون(،  )سالتِ تفىيه هٌاتغ  اػتثاس ّضیٌِ تخػيع یافتِ

 ای ّای سشهایِ توله داسایی اػتثاس ّضیٌِ/ٍ سدیف( ٍ فػَل پشٍطُ 
*  

 ای تخػيع یافتِ اػتثاس سشهایِ

 ّــا حــَالـــِ

هطخػات جاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سالتِ تفىيه  حَالِ اػتثاس ّضیٌِ

 ٍ سدیف(، اتالؽ گيشًذُ ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/پشٍطُ  -عشحاػتثاس )تشًاهِ/ 

 ای ّای سشهایِ توله داسایی

*  
 ای حَالِ اػتثاس سشهایِ

ٍ پشٍطُ  -عشحهطخػات اػتثاس )تشًاهِ/ هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی(، تِ تفىيه  حَالِ اػتثاس ّضیٌِ اًتمالی

 ای ّای سشهایِ توله داسایی سدیف(، اتالؽ گيشًذُ ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/
*  

 ای اًتمالی حَالِ اػتثاس سشهایِ

 وــٌـتـشل اػـتـثـاس
 وـٌـتـشل اػـتـثـاس ّـضیـٌـِ

 *  ٍ سدیف(  پشٍطُ  -عشحتِ تفىيه هطخػات اػتثاس )تشًاهِ/ 
 ای سـشهـایـِوـٌـتـشل اػـتـثـاس 

 اػتثاس اتالغی

دٌّذُ،  اتالؽجاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه اػتثاس ّضیٌِ اتالغی

توله  ٍ سدیف(ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/ پشٍطُ -عشحهطخػات اػتثاس )تشًاهِ/ 

 ای ّای سشهایِ داسایی

*  
 ای اتالغی اػتثاس سشهایِ

دٌّذُ، هطخػات اػتثاس )تشًاهِ/  اتالؽهٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی(،  تِ تفىيه اػتثاس ّضیٌِ اًتمالی اتالغی

 ای ّای سشهایِ توله داسایی ٍ سدیف(ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/ پشٍطُ -عشح
*  

 ای اًتمالی اتالغی اػتثاس سشهایِ

 اػـتثاس اًـتمـالـی
تِ تفىيه هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی(، هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ  اػتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی

 ای ّای سشهایِ توله داسایی ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/ پشٍطُ ٍ سدیف( -تشًاهِ/ عشح
*  

 اًـتمـالـیای  سشهایِاػتثاس 

 اػتثاس تاهيي ضذُ

هطخػات  جاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌاتغ}ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه اػتثاس ّضیٌِ تاهيي ضذُ

ٍ فػَل اػتثاس  ٍ سدیف( پشٍطُ -عشحاػتثاس )هػَب / اتالغی/ تشًاهِ/ 

 ای سشهایِّای  توله داسایی ّضیٌِ/

*  
 ای تاهيي ضذُ اػتثاس سشهایِ

هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی/ تشًاهِ/  هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی(، تِ تفىيه اػتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی تاهيي ضذُ

 ای ّای سشهایِ توله داسایی ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/ پشٍطُ -عشح
*  

 تاهيي ضذُ  اًـتمـالـیای  اػتثاس سشهایِ

 ّای غيشلغؼی اػتثاس پشداخت

جاسی/ دٍسُ  ًَع پشداخت غيشلغؼی، هٌاتغ }ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه ّای غيش لغؼی اػتثاس ّضیٌِ تاتت پشداخت

ٍ سدیف( ٍ  پشٍطُ -عشحهطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/ هتون(، 

 ای ّای سشهایِ توله داسایی فػَل اػتثاس ّضیٌِ/

*  
 ّای غيشلغؼی ای تاتت پشداخت اػتثاس سشهایِ

جاسی/  ًَع پشداخت غيشلغؼی، هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه ّای غيش لغؼی اػتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی تاتت پشداخت

ٍ سدیف(  پشٍطُ -عشحهطخػات اػتثاس )هػَب / اتالغی/ تشًاهِ/ سٌَاتی(، 

 ای ّای سشهایِ توله داسایی ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/

*  
 ّای غيشلغؼی  ای اًـتمـالـی تاتت پشداخت اػتثاس سشهایِ
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 اػتثاس هػشف ضذُ

هطخػات اػتثاس جاسی/ دٍسُ هتون(،   هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه اػتثاس ّضیٌِ هػشف ضذُ

توله  ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/ پشٍطُ -عشح)هػَب / اتالغی/ تشًاهِ/ 

 ای ّای سشهایِ داسایی

*  
 ای هػشف ضذُ اػتثاس سشهایِ

ّای  ًَع پشداختجاسی/ سٌَاتی ) هٌاتغ }ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه اػتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی هػشف ضذُ

ٍ  پشٍطُ -عشحهطخػات اػتثاس )هػَب / اتالغی/ تشًاهِ/  ({،غيشلغؼی سٌَاتی

 ای ّای سشهایِ توله داسایی سدیف( ٍ فػَل اػتثاس ّضیٌِ/

*  
 ای اًـتمـالـی هػشف ضذُ اػتثاس سشهایِ

 اسٌاد ٍاخَاّی ضذُ

جاسی/ دٍسُ  ًَع پشداخت غيشلغؼی، هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اػتثاس ّضیٌِ

ٍ سدیف( ٍ فػَل  پشٍطُ -عشح)هػَب / اتالغی/ تشًاهِ/ هتون(، هطخػات اػتثاس 

 ای ّای سشهایِ توله داسایی اػتثاس ّضیٌِ/

*  
 ای اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اػتثاس سشهایِ

جاسی/ سٌَاتی(،  ًَع پشداخت غيشلغؼی، هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اػتثاس ّضیٌِ اًتمالی

ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتثاس  پشٍطُ -عشح)هػَب / اتالغی/ تشًاهِ/ هطخػات اػتثاس 

 ای ّای سشهایِ توله داسایی ّضیٌِ/

*  
 ای اًتمالی اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اػتثاس سشهایِ

 وسشی اتَاب جوؼی

جاسی/  هَضَع وسشی اتَاب جوؼی، هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه وسشی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاس ّضیٌِ

ٍ سدیف( ٍ  پشٍطُ -عشح)هػَب / اتالغی/ تشًاهِ/ دٍسُ هتون(، هطخػات اػتثاس 

 ای ّای سشهایِ توله داسایی فػَل اػتثاس ّضیٌِ/

*  
 ای وسشی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاس سشهایِ

جاسی/  هَضَع وسشی اتَاب جوؼی، هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تِ تفىيه اًتمالیوسشی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاس ّضیٌِ 

ٍ سدیف( ٍ فػَل  پشٍطُ -عشح)هػَب / اتالغی/ تشًاهِ/ سٌَاتی( ٍ هطخػات اػتثاس 

 ای ّای سشهایِ توله داسایی اػتثاس ّضیٌِ/

*  
 ای اًتمالی وسشی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاس سشهایِ

  جاسيَاي  داسايي

 ًمذ هَجَدی

 تـاًـه پـشداخـت ّـضیـٌـِ

  * ّای تاًىی تِ تفىيه هطخػات حساب

 ای تـاًـه پـشداخـت سـشهـایـِ

 تــاًـه پــشداخـت اخـتـػاغی

 سـایــش هـٌـاتـغتــاًـه ٍجــَُ 

 تـاًـه دسیافت ٍجَُ سپشدُ

 تاًه سد ٍجَُ سپشدُ

 تاًه دسیافت 

 دسیافت  پيصتاًه 

 تاًه سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 تـاًه هـاليـات ٍ ػَاسؼ اسصش افـضٍدُ

 تـاًـه ٍجـَُ وـاسضٌاسـی ثثت

 تـاًـه ٍجـَُ خذهات ثثت

 تاًه ٍجَُ اهَال سشلتی ٍ اختالسی

 تاًه دسیافت فشٍش اساضی

 تاًه پشداخت فشٍش اساضی

 ّای ساصهاًی دسیافت دسآهذ خاًِتاًه 

 ّای ساصهاًی تاًه پشداخت خاًِ

 تـاًه پشداخت ٍجـَُ یـاساًـِ

 وـاست ّـذیـِ
هطخػات اػتثاس  ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، سال،تِ تفىيه 

 / ًَع سایش هٌاتغ )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ ٍ سدیف(
*  

 تاًه اسصی
 

 ّای تاًىی ٍ ٍاحذ پَلی هطخػات حسابتِ تفىيه 

 
*  
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اضخاظ، هطخػات (، سال،  3ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغتِ تفىيه  ػوليات جاسی تاتت تٌخـَاُ گــشداى پشداخت

  ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ پشٍطُ -عشح اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/
*  

 ای تٌخَاُ گشداى پشداخت تاتت ػوليات سشهایِ

  * سال ٍ اضخاظ تِ تفىيه تٌخَاُ گشداى سد ٍجَُ سپشدُ ػاهليي ریحساب

  * ٍاحذ پَلی تِ تفىيه غـٌـذٍق

اسٌاد دسیافتٌی حاغل  ٍ ّا حساب

 ای اصػوليات هثادلِ

 دسیافتٌیّا ٍ اسٌاد  حساب
سال، اضخاظ، ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه 

 ( ٍ ٍضؼيت هغالثات تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِهطخػات دسآهذ 
*  

 حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی اسصی
سال، اضخاظ، ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه 

ٍ ٍضؼيت  ٍاحذ پَلی ،( تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِهطخػات دسآهذ 

 هغالثات

*  

 هغالثات اص سایش ٍاحذّا
سال، اضخاظ ٍ ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه 

 ( / هَضَع دسآهذ تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِهطخػات دسآهذ 
*  

 *  سال تِ تفىيه رخـيــشُ هــغــالـثــات هـطىـَن الـَغـَل

 ّضیٌِاسٌاد ٍاخـَاّی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب
  * اضخاظسال ٍ  تِ تفىيه

 سشهایِ ایاسٌاد ٍاخـَاّی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

 وسشی اتَاب جـوؼی ّضیٌِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب
  * هَضَع وسشی اتَاب جوؼی، سال ٍ اضخاظ تِ تفىيه

 ای سشهایِوسشی اتَاب جـوؼی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

 تي غيش ًمذی -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب
سال،  هطخػات ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، تِ تفىيه  

 اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ
*  

 ٍدایــغ
سال، اضخاظ، هطخػات ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، تِ تفىيه 

 ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ پشٍطُ -عشح اتالغی ٍ تشًاهِ/اػتثاس )هػَب/ 
*  

 حـَالـِ لـيـش –ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی  حساب
تِ تفىيه ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، سال، اضخاظ، 

 / ًَع سایش هٌاتغپشٍطُ ٍ سدیف(  -هطخػات اػتثاس )هػَب / اتالغی، عشح
*  

  * سال تفىيهتِ  ٍجَُ سپشدُ ًضد خضاًِ

 *  سال تِ تفىيه 4دسیافتی تاتت تٌخَاُ سد ٍجَُ سپشدُ

  * تِ تفىيه سال ٍجَُ ًاهطخع اًتمــالی تِ خضاًِ

  * تِ تفىيه سال ٍ اضخاظ ّای تيي ساّی اًتمالی تِ خضاًِ ٍجَُ چه

  * تِ تفىيه سال ٍ اضخاظ علة اص خضاًِ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی

5سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی دسیافتی تاتت
 *  تِ تفىيه سال 

  * تِ تفىيه سال ّای ساصهاًی ًضد خضاًِ ٍجَُ خاًِ

  * تِ تفىيه سال، دٍسُ هالياتی ٍ اضخاظ هاليات ٍ ػَاسؼ اسصش افضٍدُ خشیذ واال ٍ خذهات

  * تِ تفىيه سال ٍ اضخاظ اسٌاد دسیافتٌی ٍ ّا سـایـش حساب

دسیافتٌی حاغل اسٌاد  ٍ ّا حساب

 ای اصػوليات غيشهثادلِ

 حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی
سال، اضخاظ، ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه 

 ( ٍ ٍضؼيت هغالثات تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِهطخػات دسآهذ 
*  

 حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی اسصی
سال، اضخاظ، هطخػات ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه 

 ٍ ٍضؼيت هغالثات ٍاحذ پَلی ،( تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِدسآهذ 
*  

 هغالثات اص سایش ٍاحذّا
سال، اضخاظ ٍ ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه 

 ( / هَضَع دسآهذ تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِهطخػات دسآهذ 
*  

 *  سال تِ تفىيه 6الـَغـَلرخـيــشُ هــغــالـثــات هـطىـَن 

 ّا هَجَدی

  * تِ تفىيه سال ّا ًاهِ داسایی تٌذی ضيَُ ّا تِ تفىيه عثمِ هَجَدی

 *  تِ تفىيه عثمِ  هَجَدی هشتَط ٍ سال 7ّا واّص اسصش هَجَدیرخيشُ 

  * تِ تفىيه سال ٍ اضخاظ ّا ًاهِ داسایی تٌذی ضيَُ تِ تفىيه عثمِّای اهاًی  هَجَدی

  * تِ تفىيه ًَع ٍ تؼذاد اٍساق تْاداس اٍساق تـْـاداس –ّا  سایـش هَجَدی

  * تِ تفىيه ًَع ٍ تؼذاد اٍساق تْاداس اٍساق تـْـاداسگشداى  تٌخَاُ  –ّا  سایـش هَجَدی

 ّا پشداخت پيص
سال، اضخاظ، هطخػات ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، تِ تفىيه  پـيــص پــشداخــت تاتت ػوليات جاسی

 پشٍطُ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ -اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/ عشح
*  

 پيص پـشداخت هَاد ٍ واال 
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  َاي غيشجاسي داسايي

 ّای ثاتت هطَْد داسایی

  داسایی دس جشیاى تىويل
تِ تفىيه ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، سال، هطخػات اػتثاس 

 / ًَع سایش هٌاتغپشٍطُ، تشًاهِ ٍ سدیف(  -)هػَب / اتالغی، عشح
*  

  * تِ تفىيه سال ّا ًاهِ داسایی تٌذی ضيَُ ّا تِ تفىيه عثمِ داسایی

  * تِ تفىيه سال ٍ اضخاظ ّا ًاهِ داسایی تٌذی ضيَُ عثمِّای اهاًی تِ تفىيه  داسایی

 *  هشتَط  تِ تفىيه داسایی 8 استْالن اًثاضتِ ...

 *  سال  تِ تفىيه عثمِ داسایی هشتَط ٍ 9ّـا وـاّـص اسصش داسایـیرخيشُ 

 ای پيص پشداخت تاتت ػوليات سشهایِ
تِ تفىيه ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، سال، اضخاظ، هطخػات 

  / ًَع سایش هٌاتغ پشٍطُ ٍ سدیف( -)هػَب / اتالغی، عشحاػتثاس 
*  

 پيص پشداخت اػتثاس اسٌادی
تِ تفىيه ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، سال، اضخاظ، هطخػات 

  / ًَع سایش هٌاتغ پشٍطُ ٍ سدیف( -اػتثاس )هػَب / اتالغی، تشًاهِ/ عشح
*  

 ًاهطَْد ّای داسایی

  * تِ تفىيه سال 10ّا ًاهِ داسایی تٌذی ضيَُ تفىيه عثمِّا تِ  داسایی

 *  هشتَط  تِ تفىيه داسایی استْالن اًثاضتِ ...

 *  سال  تِ تفىيه عثمِ داسایی هشتَط ٍ ّـا رخيشُ وـاّـص اسصش داسایـی

 ّای تلٌذ هذت گزاسی سشهایِ
  * تِ تفىيه ضشوت ّا سشهایِ گزاسی دس ضشوت

  * تِ تفىيه ًَع ّا گزاسی سشهایِسایـش 

 ّا سایش داسایی

  * تِ تفىيه سال ٍ اضخاظ هـغالـثات تلٌذ هذت دٍلت

 تسْيالت هالی دسیافتٌی تلٌذهذت
هطخػات اػتثاس  هطخػات لشاسداد ٍ تسْيالت ٍ ،سال، اضخاظ تِ تفىيه

 / ًَع سایش هٌاتغ پشٍطُ ٍ سدیف( -)هػَب/ اتالغی، تشًاهِ / عشح
*  

  * تِ تفىيه سال، اضخاظ، ٍاحذ پَلی ٍ هطخػات لشاسداد ٍ تسْيالت تسْيالت هالی دسیافتٌی اسصی تلٌذهذت

  َاي جاسي تذَي

پشداختٌی حاغل اص  اسٌاد ٍ ّا حساب

 ای ػوليات هثادلِ

سال، اضخاظ، ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(،  تِ تفىيه ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی حساب

ٍ هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/  11پَلی، هَضَع تذّیٍاحذ 

 ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ پشٍطُ -عشح

 ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی اسصی حساب * 

 12اػتثاس اسٌادی -ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی حساب

  * تِ تفىيه سال ّـضیـٌِ هـالـی آتـی

 حمَق ٍ هضایای پشداختٌی
سال، اضخاظ ٍ ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(،  تِ تفىيه

 هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ
 * 

 تذّی تِ سایش ٍاحذّا
سال، اضخاظ ٍ ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه 

 ( / هَضَع دسآهذ تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِهطخػات دسآهذ 

 سال، اضخاظ  هاّيت سپشدُ،تِ تفىيه  ّای پشداختٌی سپشدُ
 * 

 ٍاحذ پَلیسال، اضخاظ ٍ  هاّيت سپشدُ،تِ تفىيه  ّای پشداختٌی اسصی سپشدُ

 *  تِ تفىيه سال ٍ اضخاظ پشداختٌی سَد تضويي ضذُ

 هاليات ٍ ػَاسؼ اسصش افضٍدُ  فشٍش واال ٍ خذهات
تِ تفىيه ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، سال، دٍسُ هالياتی، اضخاظ ٍ 

 ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ پشٍطُ  -عشحهطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/ 
 * 

پشداختٌی حاغل اص  اسٌاد ٍ ّا حساب

 ای ػوليات غيشهثادلِ

سال، اضخاظ ٍ ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه  ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی حساب

 ( / هَضَع دسآهذ تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِهطخػات دسآهذ 
 * 

 تذّی تِ سایش ٍاحذّا

 ّا دسیافت پيص

 تِ تفىيه هطخػات اػتثاس )تشًاهِ ٍ سدیف( دسیافت اػتثاس ّضیٌِ پيص
 * 

 ٍ سدیف( پشٍطُ -عشحاػتثاس )تِ تفىيه  هطخػات  ای دسیافت اػتثاس سشهایِ پيص

 دسیافت دسآهـذ پيص
سال، اضخاظ ٍ ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، تِ تفىيه 

 ( / هَضَع دسآهذ تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِهطخػات دسآهذ 
 * 
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 ّای جاسی سایش تذّی

 تـيـوــِ پـشداخـتـٌـی

سال، ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، تِ تفىيه ًَع تيوِ، 

ٍ  پشٍطُ -عشح اضخاظ ٍ هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/

 سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ

 * 

سال، اضخاظ ٍ ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، تِ تفىيه  حـك تـاصًـطستـگی پـشداخـتٌی

ٍ سدیف( / ًَع  پشٍطُ -عشح تشًاهِ/هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ 

 سایش هٌاتغ

 سـایـش وـسـَس پـشداخـتـٌـی * 

 هـالـيـات پشداخـــتٌی

 *  اضخاظ ٍ سال تفىيه تِ غالح رخيشُ احىام غادسُ اص هشاجغ ری

 *  تِ تفىيه سال، اضخاظ ٍ هَضَع تذّی ّای تحمك یافتِ رخيشُ ّضیٌِ

 *  تِ تفىيه سال، اضخاظ ٍ هَضَع تذّی ای رخيشُ تؼْذات سشهایِ

 *  تِ تفىيه سال، اضخاظ ٍ هَضَع تذّی ّا ٍ اسٌاد پـشداخـتٌی سـایـش حسـاب

 *  تِ تفىيه سال تذّی تاتت ٍجــَُ ًاهطــخع

 *  تِ تفىيه سال ٍ اضخاظ ّای تيي ساّــــی تذّی تاتت چه

 *  تفىيه سال ٍ اضخاظتِ  تذّی تِ اضخاظ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 *  تِ تفىيه ًَع ٍ تؼذاد اٍساق تْاداس تـذّی تـاتـت اٍساق تـْـاداس

 الـضواى تـذّی تاتت ٍجـِ
سال، اضخاظ، هَضَع ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(،  تِ تفىيه

 ًَع سایش هٌاتغ / تذّی ٍ هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ ٍ سدیف(
 * 

  َاي غيشجاسي تذَي

 حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی تلٌذ هذت

 *  ٍ هطخػات اٍساق هطاسوتتِ تفىيه سال، اضخاظ، تاسیخ سشسسيذ  اٍساق هطـاسوــت پــشداخــتـٌـی

 *  ٍ هطخػات لشاسداد ٍ تسْيالتتِ تفىيه سال، اضخاظ، تاسیخ سشسسيذ  تسْيـالت هـالـی دسیـافـتـی تـلٌـذهـذت

 هالی پشداختٌی اسصی تلٌذهذت تسْيالت
ٍاحذ پَلی ٍ هطخػات لشاسداد ٍ  ،تاسیخ سشسسيذ تِ تفىيه سال، اضخاظ،

 تسْيالت
 * 

 *  ٍ اضخاظ، تاسیخ سشسسيذ ٍ هطخػات اٍساق اجاسُ تِ تفىيه سال  تــؼــْــذات اٍساق اجــاسُ

  * تِ تفىيه سال ّـضیـٌـِ هـالـی آتـی اٍساق اجـاسُ

 *  اضخاظ ٍ سال تفىيه تِ رخيشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى هضایای پایاى خذهت واسوٌاىرخيشُ 

 *  اضخاظ ٍ سال تفىيه تِ رخيشُ هشخػی استفادُ ًطذُ واسوٌاى سایش تذّی ّای غيشجاسی

  اسصش خالص

 خـالع اًـثـاضـتـِ اسصش

 *  __ خـالع اًـثـاضـتـِ اسصش

 *  __ ّـا داسایـیٌـاسـایـی اٍلـيـِ ـض

  * __ ّـا ٌـاسـایـی اٍلـيـِ تـذّـیـض

  * هشتَط  تِ تفىيه عثمِ  داسایی ّـای اًتمـالـی داسایـی

 *  هشتَط  تِ تفىيه عثمِ داسایی ّـای دسیــافـتـی داسایـی

  * ( تَدجِتٌذی  )ضواسُ عثمِتِ تفىيه اضخاظ ٍ هطخػات دسآهذ  اٍساق تسَیِ خضاًِ –تسـَیـِ هغالثات

 *  تِ تفىيه اضخاظ اٍساق تسَیِ خضاًِ –ّا  تسـَیـِ تذّی

 * *  13هَضَع تؼذیالت تِ تفىيه  تؼذیالت سٌَاتی

 *  __ خالع تغييش دس ٍضؼيت هالی

 *  تِ تفىيه الالم اًتمال یافتِ اًتمال اص سایش الالم اسصش خالع

 *  هشتَط ٍ سال  تِ تفىيه عثمِ داسایی اسصیـاتـیهـاصاد تـجـذیـذ  هـاصاد تـجـذیـذ اسصیـاتـی

 *  __ تفاٍت تسؼيش اسص ّای تسؼيش ػوليات خاسجی  تفاٍت
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  دسآمذَا

خضاًِ اص هحل اػتثاسات  اص دسیافتی

 تخػيع یافتِ

 دسیافـتی تاتت ػوليات جاسی

 پشٍطُ -عشح هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/ تِ تفىيه

 ٍ سدیف(
 * 

 دس دٍسُ هتون دسیافـتی تاتت ػوليات جاسی

 ای دسیافـتی تاتت ػوليات سشهایِ

 ای دس دٍسُ هتون دسیافـتی تاتت ػوليات سشهایِ

 دسیافـتی اص خضاًِ تاتت حمَق ٍ هضایا

 دسیـافـتی تاتت ٍجَُ یـاساًـِ

خضاًِ اص هحل دسآهذّای  اص دسیافتی

 اختػاغی

 هحل دسآهذّای اختػاغیدسیافـتی اص 

 دسیافـتی اص هحل دسآهذّای اختػاغی دس دٍسُ هتون

 *  تِ تفىيه اضخاظ دٍلتی/ غيشدٍلتی ٍ عثمِ ّذیِ ٍ ووه دسیافتی ّـا ّــذایــا ٍ وــوـه ّای تالػَؼ دسیافتی ووه

 ســایـــش دسآهــــذّـــا

 *  سـایـش هـٌـاتـغتِ تفىيه ًـَع  دسیـافـتـی اص هحل سـایـش هـٌـاتـغ

 *  تِ تفىيه  اضخاظ ّا دسآهذ حاغل اص ضثظ سپشدُ

 *  تِ تفىيه  اضخاظ دسیـافـتی تاتت خذهات ثـثتـی

 *  __ دسیافتی اص هحل استشداد اهَال سشلتی ٍ اختالس

 *  __ هحىَم تِ دٍلت

  دسآمذَاي ضىاسايي ضذٌ اص طشف ديلت

 دسآهــــذّای دٍلت

تٌذی هشتَط )ضاهل هاليات ٍ  تفىيه  عثمِدسآهذّا تِ 

ػَاسؼ، دسآهذ حاغل اص هالىيت دٍلت، فشٍش واال ٍ 

 (14خذهات، جشاین ٍ خساسات ٍ سایش دسآهذّا
تِ تفىيه ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش( ٍ هطخػات دسآهذ 

 ( / هَضَع دسآهذ تٌذی تَدجِ )ضواسُ عثمِ

 * 

  * تـخـفيـفات ٍ تـخطـَدگـی

  َا َضيىٍ

  * هشوض ّضیٌِتٌذی التػادی دٍلت ٍ  سیض فػل عثمِتِ تفىيه  تٌذی التػادی دٍلت ّا تِ تفىيه عثمِ ّضیٌِ ّـــضیــٌـــِ

  يجًٌ اسسالي تٍ خضاوٍ

 ٍجَُ اسسالی تِ خضاًِ
ٍاگزاسی ای/  ّای سشهایِ تِ تفىيه هاّيت هٌاتغ )دسآهذ/ ٍاگزاسی داسایی ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی

 ( تٌذی تَدجِ ّای هالی( ٍ هطخػات دسآهذ )ضواسُ عثمِ داسایی
*  

 ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ اختػاغی

  َاي اوتظامي حساب

 ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی اًتظاهی ّای حساب
 تِ تفىيه ًَع ٍ هَضَع تضويي ٍ ٍثيمِ ٍ اضخاظ ٍاگزاسًذُ 

*  

 *  ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهیعشف  اًتظاهی ّای عشف حساب

 ّای ٍاگزاسضذُ تضويي -حساب اًتظاهی حساب ّای اًتظاهی
 تِ تفىيه ًَع ٍ هَضَع تضويي ٍ ٍثيمِ ٍ اضخاظ ٍاگزاسًذُ 

*  

 *  ّای ٍاگزاسضذُ تضويي  -عشف حساب اًتظاهی عشف حساب ّای اًتظاهی

 تاتت ػوليات جاسیالحساب  ػلی -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب
سال، اضخاظ ٍ ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، تِ تفىيه 

 هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ

*  

 ّای اًتظاهی عشف حساب
الحساب تاتت ػوليات  ػلی -عشف حساب اًتظاهی

 جاسی
 * 

تِ تفىيه ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(، سال، اضخاظ ٍ  ای الحساب تاتت ػوليات سشهایِ ػلی -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب

 / ًَع سایش هٌاتغپشٍطُ ٍ سدیف(  -هطخػات اػتثاس )هػَب / اتالغی، عشح

*   

 *   ای الحساب تاتت ػوليات سشهایِ ػلی -عشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی عشف حساب
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 وـٌتشل لـشاسدادّا -حساب اًتظاهی اًتظاهیّای  حساب

 تِ تفىيه لشاسداد، سال ٍ اضخاظ

*   

 *   وـٌتشل لـشاسدادّا -عشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی عشف حساب

اضخاظ ٍ هطخػات سال، ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ(،  تِ تفىيه اسٌاد ٍغَلی اص ػاهليي ریحساب -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب

 ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ پشٍطُ -عشح اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/

*   

 *   اسٌاد ٍغَلی اص ػاهليي ریحساب -عشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی عشف حساب

ًَع هٌاتغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌاتغ ٍ سال جاسی/ دٍسُ هتون/  تِ تفىيه وسشی اتَاب جوؼی تشداضتی -حساب اًتظاهی  حساب ّای اًتظاهی

ٍ  پشٍطُ -عشح اضخاظ ٍ هطخػات اػتثاس )هػَب/ اتالغی ٍ تشًاهِ/سٌَاتی(، 

 سدیف( / ًَع سایش هٌاتغ

*  

 *  وسشی اتَاب جوؼی تشداضتی -عشف حساب اًتظاهی  عشف حساب ّای اًتظاهی

هاّيت هٌاتغ )دسآهذ ػوَهی/ دسآهذ اختػاغی / ٍاگزاسی  تِ تفىيه تيٌی ضذُ هٌاتغ پيص  -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب

ای اختػاغی /  ّای سشهایِ ای ػوَهی/ ٍاگزاسی داسایی ّای سشهایِ داسایی

  ( تٌذی تَدجِ ّای هالی( ٍ هطخػات هٌاتغ )ضواسُ عثمِ ٍاگزاسی داسایی

*   

 *   تيٌی ضذُ هٌاتغ پيص  -عشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی عشف حساب

 حـَالـِ لـيـش -حساب اًتظاهی حساب ّای اًتظاهی
 تِ تفىيه سال

*   

 *   حـَالـِ لـيـش  -عشف حساب اًتظاهی عشف حساب ّای اًتظاهی

 اسٌاد خضاًِ اسالهی -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب
 هطخػات اسٌادٍ تِ تفىيه سال 

*  

 *  اسٌاد خضاًِ اسالهی  -حساب اًتظاهی عشف ّای اًتظاهی عشف حساب

 ّای اهاًی هَجَدی -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب
 ٍ اضخاظ ّا ًاهِ داسایی تٌذی ضيَُ تِ تفىيه عثمِ

*  

 *  ّای اهاًی هَجَدی -عشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی عشف حساب

 ّای اهاًی داسایی -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب
 ٍ اضخاظ ّا ًاهِ داسایی تٌذی ضيَُ عثمِ تِ تفىيه

*  

 *  ّای اهاًی داسایی -حساب اًتظاهیعشف  ّای اًتظاهی عشف حساب

ّای  هاّيت هٌاتغ )دسآهذ/ٍاگزاسی داساییجاسی/ دٍسُ هتون(،  )سال تِ تفىيه ای وٌتشل هٌاتغ تَدجِ -حساب اًتظاهی حساب ّای اًتظاهی

تٌذی  هالی( ٍ هطخػات هٌاتغ )ضواسُ عثمِای/ ٍاگزاسی داسایی ّای  سشهایِ

 ای( تَدجِ

*  

 *  ای وٌتشل هٌاتغ تَدجِ -عشف حساب اًتظاهی عشف حساب ّای اًتظاهی

 اٍساق تسَیِ خضاًِ -حساب اًتظاهی اًتظاهی ّای حساب
 تِ تفىيه سال، اضخاظ، دستگاُ علثىاس ٍ دستگاُ تذّىاس

*  

 *  اٍساق تسَیِ خضاًِ -اًتظاهیعشف حساب  اًتظاهی ّای عشف حساب

 شود. نگهداري حسابهاي معين و تفصيلي بر اساس اين فهرست انجام مي

                                                           
 َاي مالي است. َاي تملل داسايي َاي متفشقٍ ي سديف َاي تفصيلي ضامل سديف ػىًان سديف دس سطح حساب 4
0
َـاي   َاي قثل( ي يجًٌ مصشف وطذٌ اوتقالي اص سـال  َاي غيشقطؼي سال َاي سىًاتي )پشداخت ، مشتًط تٍ حساب"اوتقالي"اي تا پسًوذ  َاي تًدجٍ حساب 

 قثل )تشاي ياحذَاي داساي مجًص قاوًوي اوتقال( است.
3
. اص جملٍ َذايا ي ممـل َـاي توػـً ،    ضًد آن تخص اص مىاتؼي مٍ دس تًدجٍ ياحذ گضاسضگش مىظًس وگشديذٌ تاضذ، تٍ ػىًان سايش مىاتغ دس وظش گشفتٍ مي 

 َاي ساصماوي ي .... . گشدان دسيافتي اص سايش ياحذَا، دسآمذ خاوٍ تىخًاٌ
1
 ضًد. حساب دسيافتي تاتت تىخًاٌ سد يجًٌ سپشدٌ تٍ ػىًان ماَىذٌ حساب يجًٌ سپشدٌ وضد خضاوٍ محسًب مي 
1
 ضًد. ٌ حساب طلة اص خضاوٍ تاتت يجًٌ اضافٍ دسيافتي محسًب ميحساب دسيافتي تاتت سد يجًٌ اضافٍ دسيافتي تٍ ػىًان ماَىذ 
1
 ضًد. َا ي اسىاد دسيافتىي محسًب مي ػىًان ماَىذٌ حساب حساب رخيشٌ مطالثات مطنًك الًصًل تٍ 
1
 ضًد. َا محسًب مي ػىًان ماَىذٌ حساب مًجًدي َا تٍ  حساب رخيشٌ ماَص اسصش مًجًدي 
1
 ضًد. پزيش محسًب مي َاي استُوك ػىًان ماَىذٌ حساب داساييحساب استُوك اوثاضتٍ ... تٍ  
1
 ضًد. َاي وامطًُد محسًب مي َاي ثاتت مطًُد ي داسايي ػىًان ماَىذٌ حساب داسايي َا تٍ  حساب رخيشٌ ماَص اسصش داسايي 
42
مطاتقت داسد ي تايذ تحت سشفصـل فـً    ( ػيىي  فاقذ ماَيتي   غيشپًليقاتل تطخيص   داسايي  يلاي وامطًُد )َ َا مٍ تا تؼشيف داسايي آن تخص اص داسايي 

 اػمال حساب ضًد.
44
 طـشح  قشاسداد تا( پيماوناسان) خذمت قشاسداد، اوجام تذين( پيماوناسان) خذمت اوجام قشاسداد،  تا ماال قشاسداد، تحًيل تذين ماال مًضًع تذَي ضامل تحًيل 

قـشاسداد،   تـذين  اي مطايسٌ خذمت اي، اوجام سشمايٍ َاي داسايي تملل َاي طشح غيش تشاي قشاسداد تا( پيماوناسان) خذمت اي، اوجام سشمايٍ َاي داسايي تملل

 اي، سشمايٍ َاي داسايي تملل َاي طشح غيش تشاي قشاسداد تا اي مطايسٌ خذمات اي، اوجام سشمايٍ َاي داسايي تملل طشح - قشاسداد تا اي مطايسٌ خذمات اوجام

 تاضذ. َا مي المللي ي سايش تذَي تيه َاي ساصمان دس الملي، ػضًيت تيه قشاسدادَاي تٍ ريصوح، پيًسته مشاجغ اص صادسٌ ديلت، احنام ماسمىان خذمت اوجام
40
 ًد.ض تىذي مي َا ي اسىاد پشداختىي تلىذمذت طثقٍ َاي مالي تؼىًان حسابمٍ ماَيت تؼُذات اػتثاس اسىادي تلىذمذت تاضذ، دس صًست دس صًستي 
 تاضذ. َاي حساتذاسي مي مًضًع تؼذيوت سىًاتي ضامل اصوح اضتثاَات ي تغييش دس سييٍ  13
41
َاي سـاصماوي ي سـًد تسـؼيش اسص     َا، دسآمذ خاوٍ َا، تاصيافت ماَص اسصش مًجًدي َا، دسآمذ تشگطت ماَص اسصش داسايي سًد حاصل اص ياگزاسي داسايي 

 ضًوذ. ميمصاديقي اص سايش دسآمذَا محسًب 
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 ّب سشكػل حسبة -1

 ّب سكَح تلػيلي حسبة حسبة هؼيي حسبة ًل
 هبّيت حسبة

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

  ِــَدجــث

 بَدجِ ٍاحــذ گــضاسضــگـش     

 بَدجِ اػتباس ّضیٌِ
هطخػات اػتباس  ،جاسی/ دٍسُ هتون( هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سالبِ تفكيك 

 ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ (1)هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف
 * 

 2 بَدجِ اػتباس ّضیٌِ اًـتمـالـی
هطخػات اػتباس  (،ٍ سال جاسی/ سٌَاتی هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی بِ تفكيك

 ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف(
 * 

 اػتباس ّضیٌِ اػتباس هػَب
هطخػات اػتباس جاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سالبِ تفكيك 

 )بشًاهِ ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ
*  

 تخػيع یافتِ اػتباس ّضیٌِ اػتباس تخػيع یافتِ
هطخػات اػتباس )بشًاهِ ٍ سدیف( ٍ جاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌابغ )سال بِ تفكيك

 فػَل اػتباس ّضیٌِ
*  

 ّــا حــَالـــِ

 حَالِ اػتباس ّضیٌِ
هطخػات اػتباس جاسی/ دٍسُ هتون(،  ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال)هٌابغ بِ تفكيك 

 ّضیٌِ)بشًاهِ ٍ سدیف(، ابالؽ گيشًذُ ٍ فػَل اػتباس 
*  

 اًـتمـالـی حَالِ اػتباس ّضیٌِ
هطخػات اػتباس )بشًاهِ ٍ سدیف(، ابالؽ ػوَهی/ اختػاغی(، )هٌابغ بِ تفكيك 

 گيشًذُ ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ
*  

 اػتباس ابالغی

 اػتباس ّضیٌِ ابالغی
ابالؽ دٌّذُ، جاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 اػتباس )بشًاهِ ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِهطخػات 
*  

 اػتباس ّضیٌِ اًـتمـالـی ابالغی
ابالؽ دٌّذُ، هطخػات اػتباس )بشًاهِ ٍ هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی(،  بِ تفكيك

 سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ
*  

 اػتباس ّضیٌِ اًـتمـالـی اػـتباس اًـتمـالـی
هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی(، هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ  بِ تفكيك

 ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ سدیف(
*  

 *  بِ تفكيك هطخػات اػتباس )بشًاهِ/ سدیف(  كـٌـتـشل اػـتـبـاس ّـضیـٌـِ كــٌـتـشل اػـتـبـاس

 اػتباس تاهيي ضذُ

 اػتباس ّضیٌِ تاهيي ضذُ
هطخػات اػتباس  جاسی/ دٍسُ هتون(، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ
*  

 اػتباس ّضیٌِ اًـتمـالـی تاهيي ضذُ
هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ  هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی(، بِ تفكيك

 سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ
*  

 ّای غيشلطؼی اػتباس پشداخت

 ّای غيش لطؼی اػتباس ّضیٌِ بابت پشداخت
جاسی/ دٍسُ هتون(  ًَع پشداخت غيشلطؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ
*  

 ّای غيش لطؼی اػتباس ّضیٌِ اًـتمـالـی بابت پشداخت
جاسی/  ًَع پشداخت غيشلطؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِسٌَاتی(، 
*  

 اػتباس هػشف ضذُ
 اػتباس ّضیٌِ هػشف ضذُ

هطخػات اػتباس جاسی/ دٍسُ هتون(،  هٌابغ }ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ)هػَب/ 
*  

 اػتباس ّضیٌِ اًـتمـالـی هػشف ضذُ
ّای غيشلطؼی  جاسی/ سٌَاتی )ًَع پشداخت هٌابغ }ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِسٌَاتی({، 
*  

 اسٌاد ٍاخَاّی ضذُ

 اسٌاد ٍاخَاّی بابت اػتباس ّضیٌِ
جاسی/ دٍسُ هتون(،   ًَع پشداخت غيشلطؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف(
*  

 اسٌاد ٍاخَاّی بابت اػتباس ّضیٌِ اًتمالی
جاسی/ سٌَاتی(،   ًَع پشداخت غيشلطؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف(
*  
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 كسشی ابَاب جوؼی
 كسشی ابَاب جوؼی بابت اػتباس ّضیٌِ

هتون(، جاسی/ دٍسُ  هَضَع كسشی ابَاب جوؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف(
*  

 كسشی ابَاب جوؼی بابت اػتباس ّضیٌِ اًتمالی
جاسی/  هَضَع كسشی ابَاب جوؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفكيك

 ٍ فػَل اػتباس ّضیٌِ سٌَاتی(، هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف(
*  

  ّبي جبسي داسايي

 ًمذ هَجَدی

 بـاًـك پـشداخـت ّـضیـٌـِ

 بــاًـك پــشداخـت اخـتـػاغی  * ّای باًكی بِ تفكيك هطخػات حساب

 سـایــش هـٌـابـغبــاًـك ٍجــَُ 

  * ٍاحذ پَلی بِ تفكيك غـٌـذٍق

 كـاست ّـذیـِ
هطخػات اػتباس (، سال، 3اختػاغی/ سایش هٌابغ ًَع هٌابغ )ػوَهی/بِ تفكيك 

 )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌابغ
*  

 ػوليات جاسی بابت تٌخـَاُ گــشداى پشداخت
اضخاظ، هطخػات ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، سال، بِ تفكيك 

 هٌابغاػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش 
*  

اسٌاد دسیافتٌی حاغل  ٍ ّا حساب

 ای اصػوليات هبادلِ

  * اضخاظسال ٍ  بِ تفكيك اسٌاد ٍاخَاّی ّضیٌِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

  * هَضَع كسشی ابَاب جوؼی، سال ٍ اضخاظ بِ تفكيك كسشی ابَاب جوؼی ّضیٌِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

 غيش ًمذی بي -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب
سال، هطخػات اػتباس ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، بِ تفكيك  

 )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌابغ
*  

حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی 

 ای حاغل اص ػوليات غيشهبادلِ
 ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

سال، اضخاظ، هطخػات ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، بِ تفكيك 

 ( ٍ ٍضؼيت هطالبات بٌذی بَدجِ )ضواسُ طبمِدسآهذ 
*  

 ّا هَجَدی
  * بِ تفكيك سال ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفكيك طبمِ هَجَدی

 *  بِ تفكيك طبمِ  هَجَدی هشبَط ٍ سال 4ّا رخيشُ كاّص اسصش هَجَدی

 جاسیپـيــص پــشداخــت بابت ػوليات  ّا پشداخت پيص
سال، اضخاظ، هطخػات ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، بِ تفكيك 

 اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌابغ
*  

  ّبي جبسي ثذّي

پشداختٌی  اسٌاد ٍ ّا حساب

 ای حاغل اص ػوليات هبادلِ

 ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی حساب
سال، اضخاظ، هَضَع ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(،  بِ تفكيك

 ًَع سایش هٌابغ / ٍ هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( 5بذّی 
 * 

 *  ، سال، اضخاظهاّيت سپشدُبِ تفكيك  ســپـشدُ ّای پشداخـتــٌی

پشداختٌی  اسٌاد ٍ ّا حساب

 ای حاغل اص ػوليات غيشهبادلِ
 ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی حساب

سال، اضخاظ ٍ هطخػات ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، بِ تفكيك 

 ( / هَضَع دسآهذ بٌذی بَدجِ )ضواسُ طبمِدسآهذ 
 * 

 *  بِ تفكيك هطخػات اػتباس )بشًاهِ ٍ سدیف( دسیافت اػتباس ّضیٌِ پيص ّا دسیافت پيص

 ّای جاسی سایش بذّی

 پـرداخـتـٌـيبـيـوــِ 
سال، اضخاظ ٍ ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(،  بِ تفكيك ًَع بيوِ،

 هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌابغ
 * 

 هـالـيـات پشداخـــتٌی
سال، اضخاظ ٍ  هطخػات ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(،  بِ تفكيك

 )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌابغاػتباس 
 * 

 *  سال ٍ اضخاظ بِ تفكيك غالح رخيشُ احكام غادسُ اص هشاجغ ری

 *  سال، اضخاظ ٍ هَضَع بذّی بِ تفكيك ّای تحمك یافتِ رخيشُ ّضیٌِ

  ّبي ؿيشجبسي ثذّي

رخيشُ هضایای پایاى خذهت 

 كاسكٌاى
 *  اضخاظ ٍ سال تفكيك بِ كاسكٌاىرخيشُ هضایای پایاى خذهت 

 *  اضخاظ ٍ سال تفكيك بِ رخيشُ هشخػی استفادُ ًطذُ كاسكٌاى سایش بذّی ّای غيشجاسی
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  اسصش خبلع

 خـالع اًـبـاضـتـِ اسصش

 *  __ خـالع اًـبـاضـتـِ اسصش

 * * 6بِ تفكيك  هَضَع تؼذیالت  تؼذیالت سٌَاتی

 *  __ خالع تغييش دس ٍضؼيت هالی

  دسآهذّب

خضاًِ اص هحل  اص دسیافتی

 اػتباسات تخػيع یافتِ

 دسیافــــــــتی بابت ػوليات جاسی

 *  هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ/ سدیف( بِ تفكيك
 دسیافـتی بابت ػوليات جاسی دس دٍسُ هتون

خضاًِ اص هحل  اص دسیافتی

 دسآهذّای اختػاغی

 دسآهذّای اختػاغیدسیافــــــــتی اص هحل 

 دسیافـتی اص هحل دسآهذّای اختػاغی دس دٍسُ هتون

 *  بِ تفكيك اضخاظ دٍلتی / غيشدٍلتی ٍ طـبـمـِ ّذیِ ٍ كوك دسیافتی ّـا ّــذایــا ٍ كــوـك ّای بالػَؼ دسیافتی كوك

 سـایــش دسآهــذّــا
 *  سـایـش هـٌـابـغبِ تفكيك ًـَع  دسیـافـتـی اص هحل سـایـش هـٌـابـغ

 *  __ هحـكَم بـِ دٍلـت

  ّب ّضيٌِ

  * هشكض ّضیٌِبٌذی التػادی دٍلت ٍ  سیض فػل طبمِبِ تفكيك  بٌذی التػادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبمِ ّضیٌِ ّـــضیــٌـــِ

  ٍجَُ اسسبلي ثِ خضاًِ

 ٍجَُ اسسالی بِ خضاًِ
ای/ ٍاگزاسی  ّای سشهایِ هٌابغ )دسآهذ/ ٍاگزاسی داساییبِ تفكيك هاّيت  ٍجَُ اسسالی بابت هٌابغ ػوَهی

 ( بٌذی بَدجِ ّای هالی( ٍ هطخػات هٌابغ )ضواسُ طبمِ داسایی
*  

 ٍجَُ اسسالی بابت هٌابغ اختػاغی

  ّبي اًتظبهي حسبة

 ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی اًتظاهی ّای حساب
 بِ تفكيك ًَع ٍ هَضَع تضويي ٍ ٍثيمِ ٍ اضخاظ ٍاگزاسًذُ 

*  

 *  ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی اًتظاهی ّای طشف حساب

سال، اضخاظ ٍ هطخػات ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، بِ تفكيك  الحساب بابت ػوليات جاسی ػلی -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب

 )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌابغاػتباس 

*  

 *  الحساب بابت ػوليات جاسی ػلی -طشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی طشف حساب

سال، اضخاظ ٍ هطخػات ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، بِ تفكيك  اسٌاد ٍغَلی اص ػاهليي ریحساب -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب

 اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌابغ

*   

 *   اسٌاد ٍغَلی اص ػاهليي ریحساب -طشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی طشف حساب

ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ ٍ سال جاسی/ دٍسُ هتون/  بِ تفكيك کسری ابَاب جوعي برداضتي -حساب اًتظاهي  حساب ّای اًتظاهی

ٍ بشًاهِ ٍ سدیف( / ًَع  سٌَاتی(، اضخاظ ٍ هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی

 سایش هٌابغ

*  

 *  کسری ابَاب جوعي برداضتي -طرف حساب اًتظاهي  طشف حساب ّای اًتظاهی

 شود. فهرست انجام مينگهداري حسابهاي معين و تفصيلي بر اساس اين 
 

 ّبي هبلي است. ّبي تولي داسايي ّبي هتلشهِ ٍ سديق ّبي تلػيلي ضبهل سديق ػٌَاى سديق دس سكح حسبة -1

ّبي  ّبي هجل( ٍ ٍجَُ هػشف ًطذُ اًتوبلي اص سبل ّبي ؿيشهكؼي سبل ّبي سٌَاتي )پشداخت حسبةثِ هشثَـ  ،"اًتوبلي" پسًَذثب اي  ّبي ثَدجِ حسبة -2

 اًتوبل( است. هبًًَي ٍاحذّبي داساي هجَصهجل )ثشاي 

ًوي ّبي ثالػَؼ، ضَد. اص جولِ ّذايب ٍ  آى ثخص اص هٌبثؼي ًِ دس ثَدجِ ٍاحذ گضاسضگش هٌظَس ًگشديذُ ثبضذ، ثِ ػٌَاى سبيش هٌبثغ دس ًظش گشكتِ هي -3

 .ّبي سبصهبًي ٍ ...  ب، دسآهذ خبًِگشداى دسيبكتي اص سبيش ٍاحذّ تٌخَاُ

 ضَد. ّب هحسَة هي ػٌَاى ًبٌّذُ حسبة هَجَدي ّب ثِ  حسبة رخيشُ ًبّص اسصش هَجَدي -4

 قشح هشاسداد ثب( پيوبًٌبساى) خذهت هشاسداد، اًجبم ثذٍى( پيوبًٌبساى) خذهت اًجبم هشاسداد،  ثب ًبال هشاسداد، تحَيل ثذٍى ًبال هَؾَع ثذّي ضبهل تحَيل -5

هشاسداد،  ثذٍى اي هطبٍسُ خذهت اي، اًجبم سشهبيِ ّبي داسايي تولي ّبي قشح ؿيش ثشاي هشاسداد ثب( پيوبًٌبساى) خذهت اي، اًجبم سشهبيِ ّبي داسايي تولي

 اي، سشهبيِ ّبي داسايي تولي ّبي قشح ؿيش ثشاي هشاسداد ثب اي هطبٍسُ خذهبت اي، اًجبم سشهبيِ ّبي داسايي تولي قشح - هشاسداد ثب اي هطبٍسُ خذهبت اًجبم

 ثبضذ. ّب هي الوللي ٍ سبيش ثذّي ثيي ّبي سبصهبى دس ي، ػؿَيتلالول ثيي هشاسدادّبي ثِ ريػالح، پيَستي هشاجغ اص ُغبدس دٍلت، احٌبم ًبسًٌبى خذهت اًجبم

 ثبضذ. ّبي حسبثذاسي هي ضبهل اغالح اضتجبّبت ٍ تـييش دس سٍيِهَؾَع تؼذيالت سٌَاتي  -6
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 ػوليبت جبسيحسبثذاسي  -2

  هَاكوتٌبهِتجبدل  يب)ػوَهي / اختػبغي(  اثالؽ ثَدجِ ثِ ٌّگبم (:1) ثجت ضوبسُ

    

 گشداى حسبثذاسي اص خضاًِ َاُخدسيبكت تٌدس غَست   (:2) ثجت ضوبسُ
 

 

 .ضَد ثجت ريل هجل اص آى پشداخت اػوبل هي ،گشداى حسبثذاسي اص هحل تٌخَاُ پشداخت دس غَست (:3) ثجت ضوبسُ

گشداى حسبثذاسي ًيض ثبيذ ػـالٍُ   اي، ثِ ٌّگبم پشداخت اص هحل تٌخَاُ ّبي اًجبم ضذُ اص هحل اػتجبسات ثَدجِ ثذيْي است هطبثِ ثب پشداخت   

 ضَد. ثجتّبي ؿيشهكؼي(  اي هشثَـ )اػتجبس ّضيٌِ هػشف ضذُ ٍ اػتجبس ّضيٌِ ثبثت پشداخت ّبي ثَدجِ ّبي هبلي حست هَسد حسبة ثش ثجت

 ثِ ٌّگبم تخػيع اػتجبس  (:4) بسُثجت ضو
 

 

 ثب اػتجبس تخػيع يبكتِ گشداى حسبثذاسي تٌخَاٍُ پب ثِ پبيي تسَيِ دسيبكت ٍجِ ٍ دس غَست  (:5) ثجت ضوبسُ

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ِــٌــسيــّاعــتـبـار 

 ** ِـٌـسيــّ ارـبـتــاعِ ــَدجــب  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ّـسيـٌـِ بـاًـك پــرداخـت

 ** پـيـص دريـافـت اعـتبـار ّسيٌِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** تاهيي ضذُ ّسيٌِ اعتبار

 ** ِـٌـسيـّار ـبـتـاعرل ـتـٌـک  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** تخصيص يافتِّسيٌِ اعتبار 

 ** ِـٌـسيــاعــتـبـار ّ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** کـٌـتـرل اعـتـبـار ّـسيـٌـِ

 ** اعتبار ّسيٌِ تخصيص يافتِ  
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حسبة ثبًٌي ثش اسبس هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ هسذٍد ضَد ٍ تب پبيبى دٍسُ گضاسضگشي سكغ ًگشدد، ؾشٍسي است حسـبة  ًِ يي  دس غَستي   

 ّب گضاسش ضَد. ثٌذي سبيش داسايي هزًَس دس قجوِ
 

 دسيبكت ٍجِ اص هحل اػتجبس اختػبغي هػَة  (:6) ثجت ضوبسُ
 

 
ـ يب هحتول ضذى ٍسٍد جشيبى هٌبكغ اهتػبدي آتي يب خذهبت ثـبلوَُ   ثِ ٌّگبم دسيبكت ّذايب ٍ ًوي ّبي ًوذي (:7) ثجت ضوبسُ دس  ،هشثـَ

 .ثجت صيش دس دكبتش اػوبل هي گشدد ،ًِ ًحَُ هػشف ٍجَُ تَسف ٍاگزاسًذُ تؼييي ًطذُ ثبضذ غَستي

گيشي ضذُ دسآهذ ضٌبسبيي  ًٌذ، هؼبدل هجلؾ داسايي اًذاصُ اي، داسايي ضٌبسبيي هي دس ًتيجِ ػوليبت ؿيشهجبدلِ گضاسضگش ٍاحـذٌّگبهي ًِ    

ضَد. ٌّگـبهي   ّب ضٌبسبيي هي غَست دسآهذ هؼبدل اكضايص دس خبلع داسايي ايي ًٌذ، هگش ايٌٌِ هلضم ثِ ضٌبسبيي يي ثذّي ًيض ثبضذ. دس هي

 ضَد. دسآهذ، ضٌبسبيي هي ػٌَاى ثِيبثذ، هجلؾ ًبّص دس ثذّي  يًِ ثذّي ثب ايلبي تؼْذات ًبّص ه

ثـِ   ّـب(  ثِ ٌّگبم دسيبكت اػالهيِ ثبًٌي دس خػَظ ٍاسيض ٍجَُ تٌخَاُ گشداى پشداخت )دسيبكتي اص ريحسبثي سبيش ٍاحـذ  (:8) ثجت ضوبسُ

   ًوبيذ.ٍجَُ هزًَس سا ثِ ػٌَاى ثذّي ضٌبسبيي  ذثبي)ػبهليي ريحسبة( گشداى پشداخت  تٌخَاٍُاحذ دسيبكت ًٌٌذُ  ،حسبة هشثَـ

تحت ػٌَاى حسـبة ّـب ٍ اسـٌبد پشداختٌـي      ثبيستيگضاسضگش  هؼبدل ٍجَُ دسيبكت ضذُ اص هحل تٌخَاُ گشداى پشداختي سبيش ٍاحذّبي     

ّب، ثـذٍى ثجـت    گشداى پشداخت هطبثِ سبيش پشداخت الصم ثِ رًش است سٍيذادّبي هبلي هشثَـ ثِ پشداخت اص هحل ٍجَُ تٌخَاُضٌبسبيي ضَد. 

 گشدد. اي، ضٌبسبيي هي ّبي ثَدجِ حسبة

 

 

 

 

   ** پـيـص دريـافـت اعـتبـار ّسيٌِ

   ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

 ** دريافــــــــتي بـابـت عـوليات جـاری  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

 ** دريافـتي از هحل درآهذّای اختصاصي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع               

   **  ّا ٍ اسـٌاد دريـافـتـٌي حساب

 ** ّـا   ّــذايــا ٍ کــوـك  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                  

 **  حساب ّا ٍ اسٌاد پرداختٌي  
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ًـِ تحـت   اًتوـبلي هطـشٍـ   ٍ سبيش ٍجَُ  ثبًٌي دس خػَظ ٍاسيض ٍجَُ حبغل اص ّذايبي ًوذيثِ ٌّگبم دسيبكت اػالهيِ  (:9) ثجت ضوبسُ

هلضم ثِ هػشف ٍجـَُ هـزًَس   گضاسضگش آى تَسف  ٍاگزاس ًٌٌذُ ٍجِ تؼييي ضذُ است، ٍاحذ ضشايف هػشف ػٌَاى سبيش هٌبثغ ٍاگزاس ضذُ ٍ 

ِ    حسبةتحت ػٌَاى تحون ضشايف تب صهبى ايي ٍجَُ  ٍ ثَدُقجن ضشايف هطخع ضذُ   اي ّب ٍ اسٌبد پشداختٌي حبغـل اص ػوليـبت ؿيشهجبدلـ

 ضَد. ضٌبسبيي هي

 
هحذٍد ضذُ ثشاي ّذف خبظ هكبثن ثب ضشايف اص پيص تؼييي ضذُ ثِ هػشف ثشسٌذ، ثجت ريل دس  صهبًي ًِ ّذايبي ًوذي (:10) ثجت ضوبسُ

 گشدد. دكبتش اػوبل هي

ثذّي هشثَـ هطبثِ ثـب ثجـت   حسبة ، ثبيستي تَسف اضخبظ ريٌلغ ٍاحذ گضاسضگشّب ٍ جشاين  ثذّيثخطَدگي  دس غَستالصم ثِ رًش است،    

 .ّب ضٌبسبيي گشدد دس هوبثل حسبة ّذايب ٍ ًويكَم 

تـبهيي ٍ  ثخطي اص هٌبثغ ٍاحذ گضاسضگش ثِ ػٌـَاى سـبيش هٌـبثغ اص خضاًـِ     هكبثن هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ، ًِ  دس غَستي (:11) ثجت ضوبسُ

 ضَد. دسيبكت گشدد، ثِ غَست ريل ضٌبسبيي هي

 ضَد. الصم ثِ رًش است؛ دسيبكتي اص هحل سبيش هٌبثغ ثِ ػٌَاى سبيش دسآهذّبي ٍاحذ گضاسضگش دس غَست تـييشات دسٍؾؼيت هبلي گضاسش هي   

 تؼضيـشات  هـبًَى  اغالح هبًَى( 5) تجػشُ هَؾَع دسآهذ هحل اص خضاًِ اص دسيبكتي ٍجَُ ٍ ًبال هبچبم الٌطق حن ثبثت خضاًِ اص دسيبكتي ٍجَُ

 .ضًَذ هحسَة هي خضاًِ اص دسيبكتي سبيش هٌبثغ اص هػبديوي حٌَهتي

 ّب ٍاحذتخػيع يبكتِ ثِ سبيش  اػتجبس اثالؽ توبم يب ثخطي اصثِ ٌّگبم   (:12) ثجت ضوبسُ

ِ  چٌبًچِ ثش اسبس هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ ٍاحذي هجبص ثِ اثالؽ اػتجبس اص هحل ٍجَُ اًتوبلي خَد ثبضذ، اص حسبة     "اًتوـبلي "اي  ّبي ثَدجـ

 ثبضذ. هياص هحل هٌبثغ اختػبغي  ّضيٌِاػتجبس هشثَـ ثِ اثالؽ تٌْب ّضيٌِ اػتجبس حسبة ًوبيذ. ؾوٌب  هشثَـ ثشاي ثجت ايي هَؾَع استلبدُ هي

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                  

 **  حساب ّا ٍ اسٌاد پرداختٌي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   **  حساب ّا ٍ اسٌاد پرداختٌي

 ** ّـا   ّــذايــا ٍ کــوـك  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                  

 ** دريافــــــــتي از هحل ساير هٌابــع  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** حــَالــِ اعتبار ّسيٌِ

 ** يافتِسيٌِ تخصيص ـاعتبار ّ  

 ** اعــتـبـار ّــسيــٌــِ  
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 ّبي دسيبكت ًٌٌذُ اػتجبس اثالؿي ٍاحذثِ  ،)ػوَهي / اختػبغي( ّب اسسبل ٍجَُ هشثَـ ثِ حَالِ (:13) ثجت ضوبسُ

ضَد. خضاًِ پس اص ثشسسي اػتجبس تخػيع  دسخَاست ٍجْي اص سَي ٍاحذ گضاسضگش اثالؽ دٌّذُ اػتجبس ثِ خضاًِ اسايِ هي ،ثشاي اثالؽ اػتجبس     

ًوبيذ. ٍاحذ گضاسضگش  يبكتِ دسخَاست ًٌٌذُ ٍ تبييذ دسخَاست ٍجِ، ٍجَُ هشثَـ سا ثِ حسبة ثبًي پشداخت ٍاحذ گضاسضگش هزًَس ٍاسيض هي

ًٌٌذُ اػتجبس اثالؿي سا ثش اسبس هَاكوتٌبهِ هتجبدلِ، ثِ حسبة ثبًي پشداخت هشثَـ  ّشيي اص ٍاحذّبي دسيبكت اثالؽ دٌّذُ اػتجبس ًيض سْن

 ًوبيذ. ّب حَالِ ٍ هشاتت سا ثِ ريحسبثي ٍ دستگبُ اجشايي دسيبكت ًٌٌذُ اػتجبس، خضاًِ ٍ ديَاى هحبسجبت ًطَس اػالم هي آى

   )ػوَهي / اختػبغي(اثالؿي  ٍجَُثالؽ اػتجبس ٍ ٍاسيض دسيبكت اػالهيِ اثِ ٌّگبم  (:14) ثجت ضوبسُ

هشثَـ هٌبثغ يبثذ.  اًتوبل هياثالؽ گيشًذُ ٍاحذ گضاسضگش ثِ دٌّذُ ٍاحذ گضاسضگش اثالؽ اص هٌبثغ هشثَـ ثب اثالؽ اػتجبس، هسئَليت پبسخگَيي    

كشٍسديي هبُ سبل ثؼذ  20اثالؽ دٌّذُ ٍاسيض ٍ حذاًثش تب پبيبى ٍاحذ گضاسضگش پشداخت  تَسف خضاًِ ثِ حسبة ثبًي ثبيستيثِ اثالؽ اػتجبس 

دس پبيبى دٍسُ هبلي،  ثبيذًٌٌذُ اػتجبس اثالؿي  دسيبكت ٍاحذ گضاسضگشاثالؽ گيشًذُ ٍاسيض گشدد. ٍاحذ گضاسضگش اي( ثِ حسبة  )ثشاي اػتجبس ّضيٌِ

ذ تب تؼْذات خضاًِ ٍاسيض ٍ تبييذيِ اخز ًوبي هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ اػتجبس هزًَس سا ثشاسبس هطخػبت اػتجبسي ثِ حسبة هشثَـ ًضد

 ّبي ثؼذ ثب سػبيت هوشسات هشثَـ پشداخت ًوبيذ. پشداخت ًطذُ اص آى هحل سا دس سبل

( ثـش اسـبس هـَاًيي ٍ هوـشسات     سبصهبى ًَسبصي، تَسؼِ ٍ تجْيض هذاسس ًطَسٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ثشخي ٍاحذّبي گضاسضگش )ًظيش    

ايي ٍجـَُ  ثبيذ  ٍجَُ سبيش هٌبثغًٌٌذُ  ٍاحذ اثالؽ ٍ اسسبلاسبس ايي ثش ثبضٌذ. هشثَـ هجبص ثِ اثالؽ ٍجَُ سبيش هٌبثغ خَد ثِ سبيش ٍاحذّب هي

ّذايب "سا ثِ ػٌَاى ٍجَُ يبدضذُ ٍ ٍاحذ دسيبكت ًٌٌذُ اػالهيِ اثالؽ ٍ ٍجَُ سبيش هٌبيغ ثبيذ  "ثالػَؼّبي  ًبضي اص ًويّضيٌِ "ثِ ػٌَاى سا 

 .ضٌبسبيي ًوبيذ "ّب ٍ ًوي

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** دريافــــــــتي بـابـت عـوليات جاری

 ** پــرداخـت ّـسيـٌـِ بـاًـك  

 

   ** دريافـتي از هحل درآهذّای اختصاصي

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** اعــتـبـار ّسيٌِ ابـــالغـي

 ** بــَدجــِ اعــتـبـار ّــسيـٌـِ  
 

   ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

 ** دريافــــــــتي بـابـت عـوليات جاری  

 

   ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

 ** دريافـتي از هحل درآهذّای اختصاصي  
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   )ػوَهي / اختػبغي( ثِ ٌّگبم تبهيي اػتجبس(: 15) ثجت ضوبسُ

ـ تؼْذ، پشداخت ٍ ّضيٌـِ  (، 2( هبًَى الحبم ثشخي هَاد ثِ هبًَى تٌظين ثخطي اص هوشسات هبلي دٍلت )28ثٌذ )د( هبدُ )قجن     دس حـذٍد   ذثبي

 پشداخـت ًٌتشل اػتجبس ّضيٌِ تخػيع يبكتِ، ثِ هيضاى هجلؾ هبثل ثِ هٌظَس تبهيي ضذُ ّضيٌِ  حسبة اػتجبسلزا ثبضذ.  اثالؽ ٍ تخػيع اػتجبس 

دس هوبثـل حسـبة   هشثـَـ  ّضيٌـِ  حسبة  ثبيستي، ؿيشهبثل پشداخت دس دٍسُ جبسيدس غَست ٍهَع تؼْذات ضبيبى رًش است؛  ضَد. هي ثجت

 ضٌبسبيي گشدد.هَسدًظش رخيشُ 

دس ايـي ًظـبم   ثبضـذ،   اص آًجبيي ًِ تبهيي اػتجبس هؼبدل تؼْذات هبثل پشداخت تب سوق اػتجبس تخػيع يبكتِ الضاهـي هـي   ،الصم ثِ رًش است   

الضاهـي  هـشتجف  اًجبم ثجت كَم هجل اص ّش سٍيذاد هبلي است ثذيْي  .خَدداسي ضذُ استثشاي ّش سٍيذاد هشثَـ اص تٌشاس ثجت كَم حسبثذاسي 

 .ثبضذ هي

 قجن هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ دس غَست ٍاگزاسي تٌخَاُ گشداى پشداخت ثِ ػبهليي ريحسبة (:16) ثجت ضوبسُ
 

 ضـَد.  گشداى پشداخت ضٌبسبيي هـي  پشداخت، ػلي الحسبة ٍ تٌخَاُ ّبي ؿيش هكؼي پس اص پشداخت پيص حسبة اػتجبس ّضيٌِ ثبثت پشداخت   

 گشدد. اي، ضٌبسبيي هي ّبي ثَدجِ ؾوٌب سٍيذادّبي هبلي هشثَـ ثِ سبيش هٌبثغ ٍاحذّب ثذٍى ثجت حسبة

 
 

 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

 تخػيع يبكتِاص هحل اػتجبس 

   ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ

 ** اعتبار ّسيٌِ تخصيص يافتِ  

 اص هحل اػتجبس اختػبغي

   ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ

 ** اعــتـبـار ّــسيــٌــِ  

 اص هحل اػتجبس اثالؿي

   ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ

 ** اعــتـبـار ّسيٌِ ابـــالغـي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** عـوليات جـاریبابت  گرداى پـرداخـت تٌخَاُ

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                    

 

   ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت

 ** ّسيٌِ تاهيي ضذُاعتبار   
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 پيص پشداختٍاگزاسي (: 17) ثجت ضوبسُ

 ثبثت ػوليبت جبسي پيص پشداخت دس هجبل ٍاگزاسي تؿوييدسيبكت  (:17-1) ثجت ضوبسُ

 

 يبثذ. ًبّص هيٍ قشف حسبة آى ، حسبة اًتظبهي كَم پشداخت هٌوؿي ضذُ هيضاى پيصثِ ثذيْي است    

 ثِ ٌّگبم ٍاگزاسي پيص پشداخت ثِ اضخبظ ريٌلغ ثب سػبيت هوشسات ٍ ؾَاثف  هبًًَي (:17-2) ثجت ضوبسُ

 
 ّب هَجَديضٌبسبيي (: 18ثجت ضوبسُ )

 ضَد. اًجبم هي "ّب هَجَدي"( ثب ػٌَاى 6ّب ثش اسبس استبًذاسد حسبثذاسي ثخص ػوَهي ضوبسُ ) گيشي ٍ گضاسضگشي هَجَدي الق( ضٌبسبيي، اًذاصُ

پس اص ًسش هَاسدي ًِ هجال تبهيي اػتجـبس   دس سٍيذاد كَم تبهيي اػتجبس ثبيذ دس حذٍد اػتجبس تخػيع يبكتِ ٍ ثِ هيضاى تؼْذات ايجبد ضذُ( ة

 پشداخت( ثجت ضَد. ضذُ پيص هٌوؿيگشديذُ )ًظيش هجلؾ 

 ثبضذ. هبليبت ٍ ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ هيّب هؼبدل ًبخبلع تؼْذات ايجبد ضذُ ثِ ػالٍُ هجلؾ  ( هجلؾ هَجَديح

 ضًَذ. ثٌذي ٍ گضاسش هي ّب قجوِ يًبهِ داساي ثِ تلٌيي ضيَُّب  ( هَجَديت

 ثبضذ ٍ ًحَُ حسبثذاسي آى دس ثخص هَاسد خبظ اسايِ ضذُ است. ( هَجَدي اهبًي جضء هَجَدي اهبًت گيشًذُ ًويث

 ّب ضٌبسبيي ّضيٌِ(: 19ثجت ضوبسُ )

پس اص ًسش هَاسدي ًِ هـجال تـبهيي اػتجـبس    تؼْذات ايجبد ضذُ دس سٍيذاد كَم تبهيي اػتجبس ثبيذ دس حذٍد اػتجبس تخػيع يبكتِ ٍ ثِ هيضاى    

 پشداخت( ثجت ضَد. ضذُ پيص هٌوؿي)ًظيش هجلؾ  گشديذُ

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ّای دريافتي تضويي  -حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي -طرف حساب اًتظاهي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** عـوليات جـاری بابتپـيـص پــرداخــت 

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                    

 

   ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت

 ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی ضيَُ بِ تفكيك طبقِ ّا هَجَدی

 ** ّا ٍ اسٌاد پرداختٌي حساب  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 ** ّا ٍ اسـٌاد پرداخـــــــتٌي حساب  
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 ّب تسَيِ ثذّي (:20ثجت ضوبسُ )

 ّب ضٌبسبيي ًسَس هبًًَي هشثَـ ٍ تسَيِ خبلع ثذّي (:20-1ثجت ضوبسُ )

ِ    اص هحل اػتجبس ّضيٌِ )ثشخالف هَجَدي ّب اي پشداخت ثبثت خشيذ هَجَدي ػولٌشد ثَدجِ    اي(،  ّبي خشيذاسي ضذُ اص هحـل اػتجـبس سـشهبي

 ضَد. ػٌَاى پشداخت هكؼي هحسَة هي ثِ

 هشثَـهبًًَي ثِ ٌّگبم تسَيِ ًسَس  (:20-2ثجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** پـرداخـتـٌـي اسـٌادّا ٍ  حساب

 ** پـيـص پــرداخــت بابت عـوليات جـاری  

 ** گرداى پـرداخـت بابت عـوليات جـاری تٌخَاُ  

 ** بــيـــوــِ پـرداخـتـٌـي  

 ** هــالــيــات پـرداخـتـٌـي  

 ** ّای پـرداخـتـٌـي ســـپـــردُ  

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** پــرداخـت اختصاصيبـاًـك   

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                    

 ّبي دسيبكتي ثِ هيضاى ًبّص تؿويي

   ** ّای دريافتي تضويي -طرف حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي -حساب اًتظاهي  

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** اعتبار ّـسيـٌـِ تـاهيي ضـذُ  

 ** ّای غير قطعي ّسيٌِ بابت پرداختاعتبار   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بــيـــوــِ پـرداخـتـٌـي

   ** هــالــيــات پـرداخـتـٌـي

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــع                   

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ  
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 پشداخت ػلي الحسبة (:21ثجت ضوبسُ )

 الحسبة ثِ ػٌَاى ػلي ّب ثذّيدس غَست پشداخت ثخطي اص (: 21-1ثجت ضوبسُ )

 ضَد. هٌوؿيپشداخت ثبيذ هتٌبست ثب هجلؾ پشداختي  هبًذُ حسبة پيص -1

 ضَد. ثجت هيهشثَـ الحسبة  ًبخبلع ػلي هجلؾ الحسبة پشداختي ثبثت ػوليبت جبسي ًگْذاسي ٍ هؼبدل حسبة اًتظبهي كَم ثِ هٌظَس ًٌتشل ػلي -2

چٌبًچِ پشداختي ؿيشهكؼي ثِ پشداخت)ّبي( ؿيشهكؼي ديگش تـييش يبثذ، ًَع پشداخت ؿيش هكؼي دس سكح تلػيلي حسبة اػتجبس ّضيٌـِ ثبثـت      

 ضَد. ّبي ؿيشهكؼي تؼذيل هي پشداخت

 الحسبة هشتجف ثب ػليهبًًَي ثِ ٌّگبم پشداخت ًسَس (: 21-2ثجت ضوبسُ )

 الصم ثِ رًش است ًسَس هبًًَي ثبيذ هتٌبست ثب هجلؾ پشداختي ضٌبسبيي ٍ دس هَػذ هبًًَي هوشس تسَيِ ٍ پشداخت گشدد.   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** يـّا ٍ اسـٌاد پرداخـتٌ حساب

 ** 1جـاریپـيـص پــرداخــت بابت عـوليات   

 ** بــيـــوــِ پـرداخـتـٌـي  

 ** هــالــيــات پـرداخـتـٌـي  

 ** يســـپـــردُ ّای پـرداخـتـٌـ  

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بـاًـك ٍجـــَُ سـايـر هٌابــع                    

 

   ** 2الحساب بابت عوليات جاری علي -حساب اًتظاهي

 ** الحساب بابت عوليات جاری علي -طرف حساب اًتظاهي  
 ّبي دسيبكتي ثِ هيضاى ًبّص تؿويي

   ** ّای دريافتي تضويي -طرف حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي -حساب اًتظاهي  

 

   ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت

 ** ّسيٌِ تاهيي ضذُاعتبار   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بــيـــوــِ پــرداخـــــــتٌي

   ** هــالــيــات پـــرداخـــتــٌــي

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــع                   

 

   ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت

 ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ  
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 الحسبة تسَيِ ػلي  (:22ثجت ضوبسُ )

 آىتسَيِ الحسبة ٍ  ّبي هشتجف ثب ػلي پشداخت هبثوي ثذّي دس غَست(: 22-1ثجت ضوبسُ )

ضَد. ثِ ػـالٍُ   ثجت هي پشداخت هٌوؿي ضذُ الحسبة تسَيِ ضذُ ٍ پيص ّبي ؿيش هكؼي ثِ هيضاى ػلي حسبة اػتجبس ّضيٌِ ثبثت پشداخت -1

ّبي هجل، حسبة اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي هػشف ضذُ ثب سكح تلػيلي سٌَاتي  سبل  پشداخت الحسبة ٍ هٌوؿي ضذى پيص دس غَست تسَيِ ػلي

 گشدد. ّبي ؿيشهكؼي ثب سكح تلػيلي سٌَاتي ثستبًٌبس هي ثذٌّبس ٍ حسبة اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ثبثت پشداخت

 الحسبة پشداخت ًسَس هبًًَي هشتجف ثب تسَيِ ػلي(: 22-2ثجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ّا ٍ اسـٌاد پرداخـتٌـي حساب

 ** پـيـص پــرداخــت بابت عـوليات جـاری  

 ** بــيـــوــِ پـرداخـتـٌـي  

 ** هــالــيــات پـرداخـتـٌـي  

 ** ســـپـــردُ ّای پـرداخـتـٌـي  

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** بـاًـك ٍجـــَُ سـايـر هٌابــع                    

 

   ** الحساب بابت عوليات جاری علي -طرف حساب اًتظاهي

 ** الحساب بابت عوليات جاری علي -حساب اًتظاهي  

 ّبي دسيبكتي ثِ هيضاى ًبّص تؿويي

   ** ّای دريافتي تضويي -طرف حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي -حساب اًتظاهي  

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** 1ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت  

 ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بــيـــوــِ پــرداخـــــــتٌي

   ** هــالــيــات پـــرداخـــتــٌــي

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــع                   

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ  
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 ثِ ٌّگبم دسيبكت اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ ثِ استلبدُ اص تٌخَاُ گشداى پشداخت ٍاگزاس ضذُ اص ػبهليي ريحسبة(: 23ثجت ضوبسُ )

 ضَد. ، ثجت كَم تؼذيل هيهزًَس اسٌبد ٍ هذاسى دسيبكتي ثشسسي ٍ تؼييي ٍؾؼيتثذيْي است پس اص    

 ٍاگزاس ضذُ تٌخَاُ گشداى پشداختاستلبدُ اص تبييذ اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ ثِ پس اص  (:24ثجت ضوبسُ )

 

گشداى ٍاگزاس ضذُ ثِ ػبهليي ريحسبة دس هَػذ هبًًَي هوـشس ٍ   دس غَست تبييذ اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ ثِ تسَيِ تٌخَاُ (:25ثجت ضوبسُ )

گشداى پشداخت، ثجت ريل حست هـَسد دس   تٌخَاُ گشداى هضثَس ثِ حسبة ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاگزاس ًٌٌذُ تٌخَاُاًتوبل ٍجَُ هػشف ًطذُ 

 ضَد. اًجبم هي )ػبهليي ريحسبة( گشداى پشداخت دكبتش دسيبكت ًٌٌذُ تٌخَاُ

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** عاهليي ريحساباسٌاد ٍصَلي از  -حساب اًتظاهي

 ** عاهليي ريحساباسٌاد ٍصَلي از  -طرف حساب اًتظاهي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

   ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی ضيَُ بِ تفكيك طبقِ ّا هَجَدی

   ** جـاری پيص پرداخت بابت عـوليات

 ** تٌخَاُ گرداى پرداخت بابت عوليات جاری   

 

   ** الحساب بابت عوليات جاری علي -حساب اًتظاهي

 ** الحساب بابت عوليات جاری علي -طرف حساب اًتظاهي  

 

   ** ّای دريافتي تضويي -حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي -طرف حساب اًتظاهي  

 گشداى پشداخت ّبي هكؼي اص هحل تٌخَاُ ثِ هيضاى پشداخت

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   **  حساب ّا ٍ اسٌاد پرداختٌي

 ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ  

 ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی ضيَُ بِ تفكيك طبقِ ّا هَجَدی  

 ** پيص پرداخت بابت عـوليات جـاری  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                    
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 ٍاسيض ضَد.  گشداى  گشداى پشداخت ثبيذ دس هَػذ هبًًَي هوشس تسَيِ ٍ ثِ حسبة ٍاگزاسًٌٌذُ تٌخَاُ الق( هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ ثبثت تٌخَاُ

ًٌٌـذُ   گشداى پشداخت، هسئَليت پبسخگَيي ٍ پيگيشي آى ثش ػْذُ ٍاحذ دسيبكت جوؼي ثبثت تٌخَاُ دس غَست ٍاخَاّي اسٌبد ٍ يب ايجبد ًسشي اثَاةة( 

 سكغ ًسشي ايجبد ضذُ اًجبم دّذ.ّبي الصم سا ثشاي  ثبيذ پيگيشيپشداخت  گشداى تٌخَاٍُاگزاس ًٌٌذُ دس ؾوي ٍاحذ  ثبضذ. گشداى هي تٌخَاُ

گشداى يبدضذُ اهذام ٍ اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ سا ثشاي ثشسسي ثِ ريحسـبثي   ح( ػبهليي ريحسبة ثبيذ دس هَػذ هبًًَي هوشس ًسجت ثِ تسَيِ تٌخَاُ

گشداى اسسبل ًوبيٌذ. دس غَست تبييـذ اسـٌبد ٍ هـذساى هشثـَـ ٍ اًتوـبل ٍجـَُ هػـشف ًطـذُ          ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ٍاگزاس ًٌٌذُ تٌخَاُ

 ضَد. اًجبم هيكَم دس دكبتش ػبهليي ريحسبة گشداى ثِ حسبة ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ هضثَس، ثجت  اُتٌخَ

 ضَد. ( هبًَى ديَاى هحبسجبت ًطَس، هحل سسيذگي ثِ اسٌبد تَسف ديَاى هحبسجبت ًطَس تؼييي هي40( ٍ )39ت( ثش اسبس هَاد )

 ضَد، تبييذيِ ديَاى هحبسجبت استبى ًيض ثبيذ اخز ٍ ؾويوِ ايي اسٌبد ٍ هذاسى گشدد.ث( دس غَستي ًِ اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ دس استبى ثشسسي 

 جبسي ٍ پيص پشداخت سبلپشداخت ٍاسيض ًوذي تٌخَاُ گشداى  ضٌبسبيي (:26) ثجت ضوبسُ

 
 
 
 

 

   ** الحساب بابت عوليات جاری علي -طرف حساب اًتظاهي

 ** الحساب بابت عوليات جاری علي -اًتظاهيحساب   

 

   ** ّای دريافتي تضويي -طرف حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي -حساب اًتظاهي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

   ** پــرداخـت اختصاصيبـاًـك 

   ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابـع                  

 ** گرداى پـرداخـت بابت عـوليات جـاری تٌخَاُ  

 ** پـيـص پــرداخــت بابت عـوليات جـاری  

 اػتجبس اثالؿيپشداخت اص هحل اػتجبس تخػيع يبكتِ،  اػتجبس اختػبغي ٍ  پشداخت ٍ تٌخَاُ گشداى ثِ هيضاى ٍاسيض ًوذي پيص

   ** تبار ّسيٌِ تخصيص يافتِـاع

   ** اعــتـبـار ّــسيــٌــِ

   ** اعــتـبـار  ّــسيــٌــِ ابـالغـي

 ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت  

 ّبي دسيبكتي ثِ هيضاى ًبّص تؿويي

   ** ّای دريافتي تضويي  -طرف حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي -حساب اًتظاهي  
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 ِ ضذٍُاخَاّي اسٌبد اسايدس غَست (: 27) ثجت ضوبسُ

گشداى پشداخـت   دس ثشخي هَاسد هوٌي است ثِ ػلت ًوع هذاسى يب هـبيشت ثب هَاًيي ٍ هوشسات، هذاسى ٍ هستٌذات هشثَـ ثِ تسَيِ تٌخَاُ   

اسـٌبد ٍاخـَاّي ّضيٌـِ هٌتوـل      -ّب ٍ اسٌبد دسيبكتٌي ّبي يبد ضذُ ثِ حسبة ٍ پيص پشداخت هبثل هجَل ًجبضذ، دس ايي حبلت هبًذُ حسبة

حسبة اسٌبد ٍاخَاّي ثبثت اػتجبس ّضيٌِ ٍجَُ اًتوبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبضذ، هشثَـ ثِ كَم ٍاخَاّي اسٌبد چٌبًچِ ثِ رًش است  الصم ضَد. هي

 .گشدد هيّبي ؿيش هكؼي ثجت  حسبة اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ثبثت پشداختاًتوبلي دس هوبثل 

  ضٌبسبيي آى اي دٍسُ ثَدجِدس اسٌبد ٍاخَاّي  دس غَست سكغ(: 28) ثجت ضوبسُ

 چٌبًچِ اسٌبد ٍاخَاّي كَم دس دٍسُ هتون سكغ گشدد، دس ثجت هبلي كَم حسبة تؼذيالت سٌَاتي ثذٌّبس هي ضَد.   

 سبل ثؼذ تب پبيبى ضْشيَس هبُسكغ اسٌبد ٍاخَاّي ضذُ پس اص پبيبى دٍسُ هتون دس غَست (: 29ثجت ضوبسُ )

سكـغ اسـٌبد   دس غـَست  سبل ثؼـذ اسـت.   پبيبى ضْشيَس هبُ  ،اػتجبس ّضيٌِاي  ػولٌشد ثَدجِّبي  كشمثشاي اسايِ ٍاخَاّي هْلت سكغ اسٌبد    

ِ  حسبةثِ ػالٍُ ضَد.  هيدس تبسيخ ٍهَع ضٌبسبيي كَم ، سٍيذاد هبلي سبل ثؼذضْشيَس هبُ تب پبيبى  اص پبيبى دٍسُ هتون ٍاخَاّي اي  ّبي ثَدجـ

هشثَـ )هَاكوتٌبهـِ،  ٍ هستٌذات هذاسى ثب ّوشاُ ٍ اغالح  ًيضاي اػتجبسات ّضيٌِ  ثَدجِّبي ػولٌشد  ٍ كشمثب سكح تلػيلي سٌَاتي ثجت  كَم

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ّسيٌِاسٌاد ٍاخـَاّي  -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب

 ** عـوليات جـاریبابت  گرداى پـرداخـت تٌخَاُ  

 ** عـوليات جـاریبابت  پـيـص پــرداخــت  

 

   ** اسٌاد ٍاخَاّي بابت اعتبار ّسيٌِ

 ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

   ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی ضيَُ بِ تفكيك طبقِ ّا هَجَدی

 ** اسٌاد ٍاخـَاّي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** اسٌاد ٍاخَاّي بابت اعتبار ّسيٌِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** تـعـذيـالت سـٌـَاتـي

   ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی ضيَُ بِ تفكيك طبقِ ّا هَجَدی

 ** اسٌاد ٍاخـَاّي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 

   ** اعتبار ّسيٌِ اًتقالي هصرف ضذُ

 ** اًـتـقالـياسٌاد ٍاخَاّي بابت اعتبار ّسيٌِ   
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ػولٌشد سبالًِ ثَدجـِ  حسبة  غَستدس اػالهيِ تخػيع اػتجبس، تبييذيِ ٍجَُ دسيبكتي اص خضاًِ، تبييذيِ ٍجَُ ٍاسيضي ثِ خضاًِ( ثشاي اػوبل 

ثـِ  ًگـشدد،   سبل ثؼذ سكـغ تب پبيبى ضْشيَس هبُ هشثَـ اسٌبد ٍاخَاّي ًِ  دس غَستي ّوچٌيي  .ضَد هيريشثف اسايِ  ًل ًطَس ثِ هشاجغ هبًًَي

حسبة ػولٌشد سبالًِ  اي سديق اػتجبسي هشثَـ دس غَست ػولٌشد ثَدجِّبي پس اص اًوالة،  ( هبًَى تلشيؾ ثَدجِ سبل4) ( هبد4ُاستٌبد ثٌذ )

   ضَد. هي هحسَةثَدجِ ًل ًطَس ثِ ػٌَاى ٍاخَاّي 

ّـبي   ضٌبسـبيي ٍ حسـبة  دس تبسيخ ٍهـَع  سٍيذاد هبلي كَم اسٌبد ٍاخَاّي سكغ گشدد،  ،سبل ثؼذچٌبًچِ اص اثتذاي هْشهبُ تب پبيبى آرس هبُ    

ّـبي ػولٌـشد    كـشم اغـالحيِ  ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضـگش ثبيـذ   ثِ ػالٍُ  ضَد. هي ثجتثب سكح تلػيلي سٌَاتي  هزًَساي  ثَدجِ

ّوشاُ ثب هذاسى ٍ هستٌذات هشثَـ )هَاكوتٌبهِ، اػالهيِ تخػيع اػتجبس، تبييذيِ ٍجَُ سبل ايجبد اسٌبد ٍاخَاّي سا اػتجبسات ّضيٌِ اي  ثَدجِ

حسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثـِ هشاجـغ هـبًًَي     غَستاغالحيِ  ثشاي اػوبل دس ،تبييذيِ ٍجَُ ٍاسيضي ثِ خضاًِ(دسيبكتي اص خضاًِ، 

 ًوبيذ.ريشثف اسايِ 

 دس غَست ػذم سكغ اسٌبد ٍاخَاّي ضذُ تب پبيبى آرس هبُ سبل ثؼذ(: 30ثجت ضوبسُ )

ثِ ػٌَاى ًسـشي  اسٌبد ٍاخَاّي سا  ثبيذريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش  ٍاخَاّي سكغ ًگشدد،اسٌبد چٌبًچِ تب پبيبى آرس هبُ سبل ثؼذ    

  ًوبيذ.هشاتت سا ثِ دادسشاي ديَاى هحبسجبت ًطَس ٍ ٍصاست اهَس اهتػبدي ٍ داسايي اػالم اثَاة جوؼي هحسَة ٍ 

 ّب داساييدس غَست ايجبد ًسشي دس (: 31ثجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** کسری ابَاب جـوعي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب

 ** اسٌاد ٍاخـَاّي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 

   ** اًتقالي کسری ابَاب جوعي بابت اعتبار ّسيٌِ

 ** اًتقالي اسٌاد ٍاخَاّي بابت اعتبار ّسيٌِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** کسری ابَاب جـوعي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب

 ** گرداى پـرداخـت بابت عـوليات جـاری تٌخَاُ  

 ** پـيـص پــرداخــت بابت عـوليات جـاری  

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابـع                    

 

   ** کسری ابَاب جوعي بابت اعتبار ّسيٌِ

 ** ّای غيرقطعي بابت پرداختّـسيـٌـِ اعتبار   

 ** اعـتـبـار ّــسيـٌـِ     

 ** اعـتـبـار ّــسيـٌـِ تخصيص يافـتِ           

 ** اعـتـبـار ّــسيـٌـِ ابـالغـي  
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. اص ضـَد  هـي  ّـب هٌظـَس   جوؼي دس حسـبة  ًسشي اثَاةػٌَاى آى ثِ  هجلؾهٌبثغ جبسي ٍاحذ گضاسضگش ًسشي ايجبد ضَد، ًِ دس  دس غَستي   

ثشداضـت اص حسـبة    پشداخـت ٍ   ، پـيص پشداخت گشداى جوؼي گيشًذگبى تٌخَاُ ًسشي دس اثَاة جوؼي هي تَاى ثِ ايجبد هػبدين ًسشي اثَاة

دس غَست ايجبد ًسشي اثَاة جوؼي، ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ هشاتـت سا ثـِ   ثبًٌي ثِ دليل اختالس، سشهت ٍ ...  اضبسُ ًشد. 

س هـبُ سـبل   جوؼي هشثَـ تب پبيبى ضْشيَ چٌبًچِ ًسشي اثَاة دادسشاي ديَاى هحبسجبت ًطَس ٍ ٍصاست اهَس اهتػبدي ٍ داسايي اػالم ًوبيٌذ.

ِ  ّـبي پـس اص اًوـالة،     ( هبًَى تلشيؾ ثَدجِ سـبل 4( هبدُ)4ثؼذ سكغ ًگشدد، ثِ استٌبد ثٌذ ) اي سديـق اػتجـبسي هشثـَـ دس     ػولٌـشد ثَدجـ

تؼـذيل سـكح   صهـبًي  كشايٌـذ  دس سٍيذاد كـَم،  ثِ ػالٍُ  ضَد. هيهحسَة حسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثِ ػٌَاى ٍاخَاّي  غَست

 هطبثِ حسبة اسٌبد ٍاخَاّي ضذُ ثبثت اػتجبس ّضيٌِ است.ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس ّضيٌِ حسبة  "هٌبثغ"تلػيلي 

ّـب دس قجوـِ سـبيش     جوؼي يب اسٌبد ٍاخَاّي دس دٍسُ آتي تؼييي تٌليق ضَد، ؾشٍسي است ايـي حسـبة   چٌبًچِ اًتظبس ًشٍد ًسشي اثَاة   

، ُ ثبضـذ ايجـبد ضـذ  هحل ٍجَُ اًتوبلي ٍاحـذ گضاسضـگش   اص ًسشي اثَاة جوؼي كَم دس غَستي ًِ الصم ثِ رًش است  ّب گضاسش گشدًذ. داسايي

 ضَد. ثجت هي هشثَـ اًتوبلياي  ثَدجِ ّبي دس هوبثل حسبةحست هَسد اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت حسبة 

 ضٌبسبيي آى اي دٍسُ ثَدجِجوؼي دس  دس غَست سكغ ًسشي اثَاة(: 32ثجت ضوبسُ )

 ضَد. چٌبًچِ ًسشي كَم دس دٍسُ هتون سكغ گشدد، دس ثجت هبلي كَم حسبة تؼذيالت سٌَاتي ثذٌّبس هي   

 

 پس اص ضٌبسبيي آى ّبي سبلجوؼي دس  سكغ ًسشي اثَاةدس غَست (: 33ثجت ضوبسُ )

ثب اي هزًَس  ّبي ثَدجِ سكغ گشدد، سٍيذاد هبلي كَم دس تبسيخ ٍهَع ضٌبسبيي ٍ حسبةهجل ّبي  سبلايجبد ضذُ چٌبًچِ ًسشي اثَاة جوؼي    

ِ  اي ّبي ػولٌشد ثَدجِ ضَد. ثِ ػالٍُ ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ اغالحيِ كشم ثجت هيسكح تلػيلي سٌَاتي   اػتجبسات ّضيٌـ

شثَـ )هَاكوتٌبهِ، اػالهيِ تخػيع اػتجبس، تبييذيِ ٍجَُ دسيـبكتي اص خضاًـِ،   سا ّوشاُ ثب هذاسى ٍ هستٌذات هجوؼي  ًسشي اثَاةسبل ايجبد 

 حسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثِ هشاجغ هبًًَي ريشثف اسايِ ًوبيذ. اغالحيِ غَست تبييذيِ ٍجَُ ٍاسيضي ثِ خضاًِ(، ثشاي اػوبل دس

 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 ** کسری ابَاب جـوعي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** کسری ابَاب جوعي بابت اعتبار ّسيٌِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** تـعـذيـالت سـٌـَاتـي

   ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی ضيَُ بِ تفكيك طبقِ ّا هَجَدی

 ** کسری ابَاب جـوعي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 

   ** اعتبار ّسيٌِ اًتقالي هصرف ضذُ

 ** کسری ابَاب جوعي بابت اعتبار ّسيٌِ اًتقالي  
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 پس اص ضٌبسبيي آى ّبي بلسدس غَست ٍاسيض ًوذي ًسشي اثَاة جوؼي يب اسٌبد ٍاخَاّي ضذُ اص سَي اضخبظ دس (: 34ثجت ضوبسُ )

ُ  هجبص ثِ استلبدُ اص ايي ٍجَُ ًجبضذ، ثِ ٌّگبم ٍاسيض ٍجَُ يبدٍاحذ گضاسضگش  ،ثش اسبس هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـچٌبًچِ     ثـِ حسـبة هشثـَـ      ضـذ

ُ اص سشكػل حسبة ٍجَُ اسسبلي ثبثت هٌبثغ ػوَهي يب حسبة ٍجَُ اسسبلي ثب ثبيذ خضاًِ دس غـَستي ًـِ ٍاحـذ     ًوبيـذ.   ثت هٌبثغ اختػبغي اسـتلبد

 حسبة اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ًيض ثبيذ دس هوبثل حسبة ثَدجِ اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ثجت ضَد.ثبضذ، كَم هشثَـ هجبص ثِ استلبدُ اص ٍجَُ 

 ٌيثبً ّبي ثشداضت اص حسبةغالح ٍ  غبدسُ اص هشاجغ ريتؼْذ آٍس احٌبم  (:35) ثجت ضوبسُ

 ثِ ٍاحذ هحٌَم غالح احٌبم تؼْذ آٍس اص سَي هشاجغ ريثِ ٌّگبم غذٍس (: 35-1ثجت ضوبسُ )

 

الزًش سا ثٌوبيـذ ٍ   كَم تؼْذاتدسغَستي ًِ اػتجبس هػَة تخػيع يبكتِ يب ٍجَُ سبيش هٌبثغ ٍاحذگضاسضگش تٌبكَي  (:35-2) ثجت ضوبسُ

 ضَد. ثِ غَست صيش ضٌبسبيي هي هٌبثغ هشثَـ؛ هجلؾ ثشداضت پس اص اًجبم تبهيي ٍاهغ ضَدهَسد هجَل تؼْذات ضٌبسبيي ضذُ 

ثش اسبس هبًَى ًحَُ پشداخت هحٌَم ثِ دٍلت ٍ ػذم تبهيي ٍ تَهيق اهَال دٍلتي، ٍصاستخبًِ ّب ٍ هَسسبت دٍلتي هٌللٌذ ٍجَُ هشثَـ ثـِ     

 ٍ  هحٌَم ثِ دٍلت سا ثب سػبيت هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ اص هحل اػتجبس سبل ّبي هجل ٍ دس غَست ػذم اهٌبى تبهيي، دس ثَدجِ سبل ثؼذ هٌظـَس 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

   ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

   ** باًك ٍجـَُ ساير هٌابـع

 ** اسٌاد ٍاخـَاّي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 ** کسری ابَاب جـوعي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 

   ** بـَدجــِ اعـتبار ّـسيـٌـِ اًـتـقالـي

 ** اسٌاد ٍاخَاّي بابت اعتبار ّسيٌِ اًتقالي  

 ** کسری ابَاب جوعي بابت اعتبار ّسيٌِ اًتقالي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 ** صالح رخيرُ احكام صادرُ از هراجع ری  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ حسبة هؼييػٌَاى  هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** صالح رخيرُ احكام صادرُ از هراجع ری

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــع                   

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ  
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هبُ پس اص غذٍس حٌن تـبهيي ضـَد، پشداخـت هكؼـي ضٌبسـبيي       18ت ًوبيذ. دس غَستي ًِ اػتجبس الصم ثشاي ٍجَُ هحٌَم ثِ دٍلت تب پشداخ

ًٌٌـذُ اص ثَدجـِ ػوـَهي دٍلـت      ّبي اجشايي استلبدُ غالح دس هَسد سبيش دستگبُ ًِ احٌبم هكؼي اص سَي هشاجغ ري دس غَستي. خَاّذ ضذ

دس  ثذيْي است  سبل ٍ ًين ثشاي تبهيي اػتجبس ٍجَد ًذاسد. ٍ ًْبدّبي ػوَهي ؿيشدٍلتي( غبدس ضَد، هْلت يي ّبي دٍلتي ٍ هَسسبت )ضشًت

 ثجت كَم تبهيي اػتجبس الصم هجل اص پشداخت هزًَس اًجبم ضذُ است.

 (2لي دٍلت )( هبًَى الحبم ثشخي هَاد ثِ هبًَى تٌظين ثخطي اص هوشسات هب24هَؾَع ثٌذ )ج( هبدُ ) (:35-3ثجت ضوبسُ )

 دكـبتـش ٍاحـذ هحـٌَم

 پس اص جبثجبيي ٍ ًبّص اػتجبس ٍاحذ هحٌَم :(35-3-1)ثجت ضوبسُ 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ّــسيـٌـِ اعــتـبـار بــَدجــِ

  
 ّــسيـٌـِ / اعــتـبـار

 يـافـتـِ ّــسيـٌـِ تـخصيص اعــتـبـار
** 

 

   ** صالح احكام صادرُ از هراجع ری رخيـرُ

 ** تـِ دٍلـَم بـحكـه  

 دكـبتـش سبصهبى ثـشًـبهـِ ٍ ثـَدجـِ

 دس غَست پشداخت احٌبم غبدسُ ٍاحذّبي هحٌَم  تَسف سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ استبى(: 35-3-2) ضوبسُ ثجت

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ذُـيي ضـاهـتّــسيـٌـِ اعـتـبـار 

 ** ابـالغـيّــسيـٌـِ اعــتـبـار   

 

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 ** ... بـاًـك پــرداخـت  

 

   ** ذُـرف ضـصـه ّــسيـٌـِاعــتـبـار 

 ** ذُـيي ضـاهـتّــسيـٌـِ اعـتـبـار   

ّبي ًوذي دس سبصهبى ثشًبهِ ٍ  الصم ثِ رًش است سٍيذادّبي هشثَـ ثِ اكضايص اػتجبس، تخػيع اػتجبس، دسيبكت ٍجِ ٍ اثالؽ اػتجبس ٍ حَالِ   

 اػوبل ضَد. ايي كػلّبي هٌذسج دس  ثَدجِ ًطَس ٍ استبى ثبيذ قجن ثجت
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غالح تبهيي ًطـَد ٍ   يالصم دس هْلت هبًًَي تؼييي ضذُ ثشاي پشداخت احٌبم غبدسُ اص هشاجغ ر هٌبثغدس غَستي ًِ  (:35-4) ثجت ضوبسُ

 ضَد. ثشداضت ٍجِ اص سَي اضخبظ اًجبم ضَد، ًسشي ٍجَُ ايجبد ضذُ ثش اسبس اػالهيِ ثبًٌي هشثَـ ثِ ضشح ريل ضٌبسبيي هي

ّبي هبًًَي الصم تَسف  غالح ثشاي اهذام ثِ ٌّگبم ايجبد ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتي، هشاتت ثشداضت ثِ هَجت احٌبم غبدسُ اص هشاجغ ري     

ريحسبة ثِ دادسشاي ديَاى هحبسجبت ًطَس، ٍاحذ گضاسضگش ريشثف ٍ ٍصاست اهَس اهتػبدي ٍ داسايي اػالم ٍ هَؾَع تب حػَل ًتيجـِ ًْـبيي   

ثبيستي ثب تطخيع ٍ دستَس خضاًِ غَست پزيشد ٍ لزا  ّبي ؿيش هبثل ثشداضت خضاًِ غشكب دستَس پشداخت اص حسبة دس ؾوي ضَد. پيگيشي هي

دليـل   ثِثذيْي است دس ثجت هزًَس ثبضذ.  تَهيق ٍ ثشداضت اص حسبة دسآهذي ثذٍى ًست ًظش هٌتَة خضاًِ يب خضاًِ هؼيي استبى هوٌَع هي

   ضَد. ّب تبهيي اػتجبس اًجبم ًوي بكتِ، ثشاي ايي گًَِ ثشداضتًجَد اػتجبس هػَة تخػيع ي

ّبي  ( هبًَى تلشيؾ ثَدجِ سبل4) ( هبد4ُجوؼي ثشداضتي كَم تب پبيبى ضْشيَس هبُ سبل ثؼذ سكغ ًگشدد، ثِ استٌبد ثٌذ ) چٌبًچِ ًسشي اثَاة   

 ضَد. هيهحسَة ػٌَاى ٍاخَاّي  ثِحسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس  دس غَستسديق اػتجبسي هشثَـ اي  پس اص اًوالة، ػولٌشد ثَدجِ

هـشتجف   اتتؼْذ ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ ،ثِ هَجت احٌبم غبدسُ اص هشاجغ ريػالح ٍهَع ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتيثِ ٌّگبم الصم ثِ رًش است 

كـَم  ، تؼْـذ  الصمتبهيي هٌبثغ ًوبيذ. ثذيْي است دس غَست ّبي تحون يبكتِ ضٌبسبيي  سا تحت ػٌَاى رخيشُ ّضيٌِكَم ايجبد ضذُ  ًسشي بث

 خَاّذ ضذ.تسَيِ 

غالح اص حسبة ثبًٌي ػبهل ريحسـبة اًجـبم ضـَد، ثـِ      چٌبًچِ ثشداضت ٍجِ ثِ هَجت احٌبم غبدسُ اص هشاجغ ري (:35-5ثجت ضوبسُ )

 گشدد. ّبي ريل دس دكبتش ٍاحذ گضاسضگش اػوبل هي دس تٌخَاُ گشداى پشداخت، ثجت هحؽ اقالع اص ًسشي ايجبد ضذُ

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** صالح رخيرُ احكام صادرُ از هراجع ری

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــع                   

 

   ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -حساب اًتظاهي 

 ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -طرف حساب اًتظاهي   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 ** گرداى پـرداخـت بابت عـوليات جـاری تٌخَاُ  

 هشثَـاي  ّبي ثَدجِ تؼذيل حسبة

   ** اعتبار ّسيٌِ تخصيص يافتِ

 ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ بابت پرداخت  

 

   ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -حساب اًتظاهي 

 ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -طرف حساب اًتظاهي   
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 تبهيي ٍ ًسشي هشثَـ سكغ گشدد.چٌبًچِ دس سبل ضٌبسبيي ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتي، هٌبثغ الصم  (:35-6ثجت ضوبسُ )

 

 پس اص ضٌبسبيي آى تبهيي ضَد. ّبي هبلي دٍسُچٌبًچِ هٌبثغ الصم ثشاي سكغ ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتي، دس  (:35-7ثجت ضوبسُ )

اي اػتجـبسات ّضيٌـِ    ّبي ػولٌشد ثَدجِ اغالح كشم ػالٍُ ثش ثجت كَم ًسجت ثِ الصم ثِ رًش است ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ   

ّوشاُ ثب هذاسى ٍ هستٌذات هشثَـ )هَاكوتٌبهِ، اػالهيِ تخػيع اػتجبس، تبييذيِ ٍجَُ دسيبكتي اص خضاًـِ، تبييذيـِ    ًسشي اهذام ٍسبل ايجبد 

 حسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثِ هشاجغ هبًًَي ريشثف اسايِ ًوبيذ. ٍجَُ ٍاسيضي ثِ خضاًِ(، ثشاي اػوبل دس اغالحيِ غَست

 پس اص ضٌبسبيي آى ّبي هبلي دٍسُاص سَي اضخبظ دس  ًوذي ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتيدس غَست ٍاسيض  (:35-8ثجت ضوبسُ )

  ثِ ٌّگبم خشيذ ثي ؿيشًوذي ًبسًٌبىپس اص تبهيي اػتجبس الصم ٍ (: 36) ثجت ضوبسُ

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـي غـيـر ًـقـذی -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب

 
 

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

 
 

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع              

 ** ّا ٍ اسٌاد پـرداخـتـٌـي حساب  

 ثبضذ. اي ًوي ّبي ثَدجِ الصم  ثِ رًش است؛ ثشاي ٍجَُ سبيش هٌبثغ ًيبصي ثِ ضٌبسبيي حسبة   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -طرف حساب اًتظاهي

 ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -حساب اًتظاهي  

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** اعتبار ّسيٌِ تخصيص يافتِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -طرف حساب اًتظاهي

 ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -حساب اًتظاهي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

   ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

   ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                  

 ** تـعـذيـالت سـٌـَاتـي  
 

   ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -طرف حساب اًتظاهي 

 ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -حساب اًتظاهي   



22 
 

 ًبسًٌبىثِ ثِ ٌّگبم تحَيل ثي ؿيشًوذي  (:37) ثجت ضوبسُ
 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 
 

 ** بـي غـيـر ًـقـذی -ٍ اسٌاد دريافتٌي ّا حساب

 

   ** اعــتــبــار ّـــسيــٌــِ هــصـرف ضــذُ

 ** اعــتــبــار ّـــسيــٌــِ تاهيي ضذُ  

ي آى ثبصگشداًذُ ضَد.  ثِ كشٍضٌذُ ثبيستيّبي خشيذاسي ضذُ ٍاحذ گضاسضگش ثبهي هبًذُ ثبضذ،  ثي اي دٍسُ ثَدجًِِ دس پبيبى  دس غَستي   

ّبي  ٍ حست هَسد حسبة ضٌبسبيي ثي ؿيشًوذي -ّب ٍ اسٌبد دسيبكتٌي ثِ ٌّگبم دسيبكت ٍجِ، ثبًي هشثَـ دس هوبثل حسبة ثذيْي است

 گشدد. اي هشتجف تؼذيل هي ثَدجِ

 سات هشثَـّب يب هَسسبت هبلي هكبثن هَاًيي ٍ هوش پس اص تبهيي اػتجبس الصم ٍ ثِ ٌّگبم خشيذ ًبست ّذيِ اص ثبًي (:38ثجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

  ** کـارت ّـذيـِ
 

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                    

 ** ّا ٍ اسٌاد پـرداخـتـٌـي حساب  
 ثبضذ. اي ًوي ّبي ثَدجِ ثشاي ٍجَُ سبيش هٌبثغ ًيبصي ثِ ضٌبسبيي حسبة ،الصم  ثِ رًش است   

 ثِ ٌّگبم ٍاگزاسي ًبست ّذيِ ثِ اضخبظ قجن هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ(: 39ثجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

  ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ
 

 ** کـارت ّـذيـِ  
 

   ** اعتبار ّسيٌِ هـصـرف ضـذُ

 ** اعتبـار ّـسيـٌـِ تـاهـيـي ضـذُ  

ثِ ثبًي يب هَسسِ هبلي  ثبيستيي خشيذاسي ضذُ ٍاحذ گضاسضگش ثبهي هبًذُ ثبضذ،  ّبي ّذيِ ًبستكشٍسديي هبُ سبل ثؼذ، پبيبى  تب چٌبًچِ   

ثِ ٌّگبم دسيبكت ٍجِ، ثبًي هشثَـ دس هوبثل حسبة ًبست ّذيِ ضٌبسبيي ٍ حست هَسد  ذُ آى ثبصگشداًذُ ضَد. ثذيْي استكشٍضٌ

 گشدد. اي هشتجف تؼذيل هي ّبي ثَدجِ حسبة

 ّب ثبثت تؼْذات هبصاد ثش اػتجبس ّضيٌِ تخػيع يبكتِ ضٌبسبيي ثذّي(: 40ثجت ضوبسُ )

ّبيي اسـت   ّبي هبصاد ثش اػتجبس ّضيٌِ تخػيع يبكتِ ٍاحذّب اص ثذّي تٌْب ثِ هٌظَس تلٌيي ثذّي "ّبي تحون يبكتِ رخيشُ ّضيٌِ"حسبة    

 ضَد. گضاسش هيغَست ٍؾؼيت هبلي ّبي جبسي  دس قجوِ ثذّيالصم ثِ رًش است حسبة كَم ٍجَد داسد.  ّب ًِ اهٌبى تبهيي اػتجبس آى

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 ** ّای تـحقق يـافتِ رخـيـرُ ّـسيـٌِ  
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 هبلي سبلدس پبيبى  هضايبي پبيبى خذهت ًبسًٌبى ٍ هشخػي استلبدُ ًطذُ ًبسًٌبىضٌبسبيي (: 41) ثجت ضوبسُ

 ضَد. اًجبم ًوي ذ،ضًَ ضٌبسبيي هي( ّبيي ًِ دس هوبثل رخبيش )ًظيش هضايبي پبيبى خذهت ًبسًٌبى ّضيٌِثشاي تبهيي اػتجبس الصم ثِ رًش است    

رخيشُ هشخػي استلبدُ ًطذُ ثِ ػالٍُ  غبدم است. ػيع يبكتِ دٍسُ جبسي ًيضهبصاد ثش اػتجبس تخ تؼْذاتدسؾوي، ايي هَؾَع دس هَسد توبم 

ّوچٌـيي  گـشدد.   ٍاحذگضاسضگش هٌؼٌس هي يهبل يتدس غَست ٍؾؼ يشجبسيّبي ؿ ثِ ػٌَاى ثذّيهحبسجِ ٍ هبلي ًبسًٌبى دس پبيبى ّش دٍسُ 

ًيض دس هوبثل حسبة تؼذيالت سٌَاتي  ٍ هشخػي استلبدُ ًطذُ ًبسًٌبى هضايبي پبيبى خذهت ًبسًٌبىّبي هجل  سبل ي ضٌبسبيي ًطذُ رخيشُ

 .ذًضَ هي ضٌبسبيي

 ٍ هشخػي استلبدُ ًطذُ ًبسًٌبىشداخت هضايبي پبيبى خذهت ثِ ٌّگبم پ(: 42) ثجت ضوبسُ

 
 

 

 

 

 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

 خذهت ًبسًٌبىّضيٌِ هضايبي پبيبى 

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 ** رخيرُ هسايای پاياى خذهت کارکٌاى  

 ّضيٌِ هشخػي استلبدُ ًطذُ ًبسًٌبى

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ

 ** رخيرُ هرخصي استفادُ ًطذُ کارکٌاى  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ

 ** اعتبار  ّسيٌِ تخصيص يافتِ  

 ** اعــتـبـار ّسيٌِ ابـــالغـي  

 

   ** کارکٌاى رخيرُ هسايای پاياى خذهت

   ** هرخصي استفادُ ًطذُ کارکٌاىرخيرُ 

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 

   ** اعتبار ّسيٌِ هصرف ضذُ

 ** اعتبار ّسيٌِ تاهيي ضذُ  
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 دس پبيبى سبل هبلي ّب ثستي حسبة(: 43ثجت ضوبسُ )

ّـب   ّبي تَؾيحي هشثـَـ، حسـبة   ٍ غَست تـييش دس ٍؾؼيت هبلي ٍ تٌويل يبدداضت ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ پس اص تْيِ غَست ٍؾؼيت هبلي   

اي ًيـض ثبيـذ ّوـشاُ ثـب      ّبي ثَدجِ تذاي سبل هبلي ثؼذ اكتتبح ًوبيذ. هبًذُ حسبةاي( سا دس پبيبى سبل هبلي ثستِ ٍ دس اث )اػن اص هبلي ٍ ثَدجِ

ثـِ  سكح تلػيلي سبل جبسي ثب ّضيٌِ هشثَـ ثِ اػتجبس اي  ّبي ثَدجِ ًِ حسبة ثب ايي تلبٍتّبي هبلي دس پبيبى سبل هبلي ثستِ ضًَذ  حسبة

ٍ ًسشي  ّبي ؿيشهكؼي ثبثت پشداختاًتوبلي اػتجبس ّضيٌِ  ّبي . دس ؾوي حسبةضًَذ سبل ثؼذ هٌتول ٍ ثب سكح تلػيلي دٍسُ هتون اكتتبح هي

 يبثذ. ػيلي ثِ سبل ثؼذ اًتوبل هيتـييش ٍ ثب ّوبى سكح تل ثب سكح تلػيلي سٌَاتي ثذٍىاًتوبلي  اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس ّضيٌِ

 ّبي هبلي هَهت ثستي حسبة(: 43-1ثجت ضوبسُ )

ّبي غَست تـييشات دس ٍؾـؼيت هـبلي اسـتلبدُ     حسبة خبلع تـييش دس ٍؾؼيت هبلي ثِ ػٌَاى حسبثي هَهت ٍ ٍاسكِ ثشاي اًتوبل حسبة   

ثب حسبة ثذٌّبس يب ثستبًٌبس است ٍ  حست هَسد تؼذيالت سٌَاتي ّبي خبلع تـييش دس ٍؾؼيت هبلي ٍ هبًذُ حسبةالصم ثِ رًش است ضَد.  هي

 ضَد. ثستِ هياسصش خبلع اًجبضتِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـابـت عـوليـات جـاریدريـافـتـي 

   ** بابت عوليات جاری در دٍرُ هتوندريافتي 

   ** هحل درآهذّای اختصاصيدريـافـتـي از 

   ** در دٍرُ هتون دريافتي از هحل درآهذّای اختصاصي

   ** ّـا ّــذايــا ٍ کــوـك

   ** از هحل ساير هٌابــعدريـافـتـي 

   ** هـحكـَم بـِ دٍلـت

 ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفكيك طبقِ ّسيٌِ  

 ** ٍجـَُ ارسـالـي بـابـت هٌـابـع عـوـَهـي  

 ** ٍجـَُ ارسـالـي بـابـت هٌـابع اخـتصاصي  

 ** خالص تغيير در ٍضعيت هالي  

 

   ** خالص تغيير در ٍضعيت هالي

 ** ارزش خـــالـــص اًباضتِ  
 

   ** ارزش خـــالـــص اًباضتِ

 ** تـعـذيـالت سـٌـَاتـي  
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 دايوي هبلي ّبي ثستي حسبة (:43-2ثجت ضوبسُ )

ثؼذ ثبضذ، هبًذُ حسـبة   سبل هبليگشداى پشداخت خَد ثِ  ًِ ٍاحذ گضاسضگش قجن هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ، هجبص ثِ اًتوبل تٌخَاُ دس غَستي   

 ضَد. ّبي دايوي ضٌبسبيي هي پشداخت اص هحل ػوليبت جبسي دس ثستي ٍ اكتتبح حسبة گشداى تٌخَاُ

 

 ّبي اًتظبهي ثستي حسبة(: 43-3ثجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** پــرداخـتـٌـي ّا ٍ اسٌاد حساب

   ** پــرداخـتـٌـيبــيـــوــِ 

   ** پــرداخـتـٌـي هــالــيــات

   ** سـپــردُ پــرداخـتـٌـي

   ** صالح رخيرُ احكام صادرُ از هراجع ری

   ** ّـای تـحقق يـافـتـِ رخـيـرُ ّـسيـٌـِ

   ** رخيرُ هسايای پاياى خذهت کارکٌاى

   ** رخيرُ هرخصي استفادُ ًطذُ کارکٌاى

   ** ارزش خـــالـــص اًباضتِ

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                    

 ** کـارت ّـذيـِ  

 ** گرداى پـرداخـت بابت عـوليات جـاری تٌخَاُ  

 ** بـي غـيـر ًـقـذی -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 ** اسٌاد ٍاخـَاّي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 ** جـوعي ّسيٌِکسری ابَاب  -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب  

 ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی ضيَُ بِ تفكيك طبقِ ّا هَجَدی  

 ** پـيـص پـرداخـت بابت عـوليات جـاری  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** الحساب بابت عوليات جاری علي -طرف حساب اًتظاهي

 ** الحساب بابت عوليات جاری علي -حساب اًتظاهي  
 

   ** ّای دريافتي تضويي  -طرف حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي  -حساب اًتظاهي  
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 اي ّبي ثَدجِ ثستي حسبة(: 43-4ثجت ضوبسُ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ** اسٌاد ٍصَلي از عاهليي ريحساب -طرف حساب اًتظاهي

 ** اسٌاد ٍصَلي از عاهليي ريحساب -حساب اًتظاهي  
 

   ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -اًتظاهي طرف حساب 

 ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -حساب اًتظاهي   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـَدجـــــــِ اعـــــتبار ّــسيــٌــِ   

   ** ّـسيـٌـِ اًـتـقـالـيبـَدجــِ اعـتبار 

 ** اعــــتـبـار ّــسيــٌــِ      

 ** اعــــتـبـار ّــسيــٌــِ تخصيص يافـتِ           

 ** حــَالـــِ اعـــــتبار ّــسيــٌــِ     

 ** اعـــتـبـار ّــسيــٌــِ ابـــالغـي  

 ** اعـتبار  ّــسيـٌــِ اًـتـقـالـي  

 ** تاهـيي ضـذُاعـتـبـار ّــسيـٌــِ   

 ** اعـتـبـار ّــسيـٌــِ اًتقالي تاهـيي ضـذُ  

 ** ّــسيـٌـِ هـصـرف ضـذُاعـتـبـار   

 ** هـصـرف ضـذُ اًتقالي ّــسيـٌـِاعــتبـار   

 ** ّای غير قطعي ّـسيـٌـِ بابت پرداختاعـــتبار   

 ** ّای غير قطعي بابت پرداخت اًتقالي ّـسيـٌـِاعــتبار   

 ** اسٌـاد ٍاخـَاّـي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ  

 ** اًتقالي اسٌـاد ٍاخـَاّـي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ  

 ** جوـعي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ کـسری ابـَاب  

 ** جوـعي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ اًتقالي کـسری ابـَاب  
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 ّب دس اثتذاي سبل هبلي اكتتبح حسبة(: 44ثجت ضوبسُ )

 ّبي هبلي دايوي حسبة اكتتبح(: 44-1ثجت ضوبسُ )

هبلي ثؼذ ثبضذ، هبًذُ حسـبة   سبلگشداى پشداخت خَد ثِ  ًِ ٍاحذ گضاسضگش قجن هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ، هجبص ثِ اًتوبل تٌخَاُ دس غَستي   

 ضَد. ّبي دايوي ضٌبسبيي هي پشداخت اص هحل ػوليبت جبسي دس ثستي ٍ اكتتبح حسبة گشداى تٌخَاُ

 ّبي اًتظبهي حسبة اكتتبح(: 44-2ثجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

   ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

   ** باًك ٍجـــَُ ساير هٌابــــــع                  

   ** کـارت ّـذيـِ

   ** گرداى پـرداخـت بابت عـوليات جـاری تٌخَاُ

   ** بـي غـيـر ًـقـذی -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب

   ** اسٌاد ٍاخـَاّي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب

   ** کسری ابَاب جـوعي ّسيٌِ -ّا ٍ اسٌاد دريافتٌي حساب

   ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی ضيَُ بِ تفكيك طبقِ ّا هَجَدی

   ** پـيـص پـرداخـت بابت عـوليات جـاری

 ** ّا ٍ اسٌاد پــرداخـتـٌـي حساب  

 ** بــيـــوــِ پــرداخـتـٌـي  

 ** هــالــيــات پــرداخـتـٌـي  

 ** سـپــردُ پــرداخـتـٌـي  

 ** صالح رخيرُ احكام صادرُ از هراجع ری  

 ** ّـای تـحقق يـافـتـِ رخـيـرُ ّـسيـٌـِ  

 ** رخيرُ هسايای پاياى خذهت کارکٌاى  

 ** رخيرُ هرخصي استفادُ ًطذُ کارکٌاى  

 ** ارزش خـــالـــص اًباضتِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** الحساب بابت عوليات جاری علي -حساب اًتظاهي

 ** الحساب بابت عوليات جاری علي -طرف حساب اًتظاهي  

 

   ** ّای دريافتي تضويي -حساب اًتظاهي

 ** ّای دريافتي تضويي -طرف حساب اًتظاهي  

 

   ** اسٌاد ٍصَلي از عاهليي ريحساب -حساب اًتظاهي

 ** عاهليي ريحساباسٌاد ٍصَلي از  -طرف حساب اًتظاهي  
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 اي ّبي ثَدجِ اكتتبح حسبة(: 44-3ثجت ضوبسُ )

دس پبيبى سبل ثستِ ٍ دس سبل اي ثب سكح تلػيلي دٍسُ هتون  ّبي ثَدجِ هػشف ضذُ ٍ حسبةاًتوبلي الصم ثِ رًش است حسبة اػتجبس ّضيٌِ    

ّبي ؿيشهكؼي  اي اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ثبثت پشداخت ثِ ػالٍُ هجبلؾ هشثَـ ثِ سكح تلػيلي سبل جبسي حسبة ثَدجِضًَذ.  جذيذ اكتتبح ًوي

 ثبيذ ثِ سكح تلػيلي سٌَاتي ايي حسبة اًتوبل يبثذ.

 سبل هجل دس دٍسُ هتونّضيٌِ دسيبكت ٍجِ ثبثت اػتجبس (: 45ضوبسُ ) ثجت

 

 

 

 

 

   ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -حساب اًتظاهي 

 ** کسری ابَاب جوعي برداضتي -طرف حساب اًتظاهي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** اعــــتـبـار ّــسيــٌــِ    

   ** اعــــتـبـار ّــسيــٌــِ تخصيص يافـتِ         

   ** حــَالـــِ اعـــــتبار ّــسيــٌــِ   

   ** اعـــتـبـار ّــسيــٌــِ ابـــالغـي

   ** اعـتبار  ّــسيــٌــِ اًـتـقـالـي

   ** اعـتـبـار ّــسيــٌــِ تاهـيي ضـذُ

   ** اعـتـبـار ّــسيــٌــِ اًتقالي تاهـيي ضـذُ

   ** ّــسيــٌـِ هـصـرف ضـذُاعـتـبـار 

   ** ّای غير قطعي ّـسيـٌـِ بابت پرداختاعـــتبار 

   ** ّای غير قطعي بابت پرداخت اًتقالي ّـسيـٌـِاعــتبار 

   ** اسٌـاد ٍاخـَاّـي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ

   ** اسٌـاد ٍاخـَاّـي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ اًتقالي

   ** جوـعي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ ابـَابکـسری 

   ** جوـعي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ اًتقالي کـسری ابـَاب

 ** بـَدجـــــــِ اعـــــتبار ّــسيــٌــِ     

 ** بـَدجــِ اعـتبار ّـسيـٌـِ اًـتـقـالـي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

 ** در دٍرُ هتون جاریبابت عوليات دريافتي   

 

   ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

 ** در دٍرُ هتون درآهذّای اختصاصيدريافتي از هحل   
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 دس پبيبى دٍسُ هتوناي اػتجبس ّضيٌِ  ّبي ثَدجِ تؼذيل حسبة (:46ثجت ضوبسُ )

ّبي ؿيشهكؼي، اسٌبد ٍاخَاّي ثبثت اػتجبس ّضيٌِ ٍ ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس  ّبي اػتجبس ّضيٌِ پشداخت دس پبيبى كشٍسديي هبُ حسبة   

ّبي ؿيشهكؼي، اسٌبد ٍاخَاّي ثبثت اػتجبس ّضيٌـِ   ّبي اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ثبثت پشداخت ثب سكح تلػيلي دٍسُ هتون دس هوبثل حسبةّضيٌِ 

 ضَد. هيسٌَاتي تؼذيل اًتوبلي ٍ ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ثب سكح تلػيلي 

 ٍجَُ هػشف ًطذُ اػتجبس تخػيع يبكتِ سبل هجلدس غَست ٍجَد هجَص ثشاي اًتوبل (: 46-1ثجت ضوبسُ )

هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ اػتجبسات ّضيٌِ ٍاحذّب )ثِ استثٌبي هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ ٍاحذّبي داساي هجَص اًتوبل( ثبيذ ثِ خضاًِ ٍاسيـض        

اي  ّبي ثَدجِ ّب ٍ سبيش ٍاحذّب ثِ هَجت هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ هجبص ثِ اًتوبل ايي ٍجَُ ثِ سبل ثؼذ ثبضٌذ، اص حسبة ضَد. چٌبًچِ داًطگبُ

 ضَد. ّبي هبلي گضاسش هي ّب استلبدُ ٍ سٍيذادّبي هبلي هشتجف ثب ٍجَُ كَم ًيض دس غَست اي آى ثشاي ثجت ػولٌشد ثَدجِ "اًتوبلي"ثب پسًَذ 

 اي ثب تلػيلي دٍسُ هتون ثَدجِّبي  تؼذيل حسبة(: 46-2ثجت ضوبسُ )

ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس ّضيٌِ ثب تلػيلي ، اسٌبد ٍاخَاّي ثبثت اػتجبس ّضيٌِ ٍ ّبي ؿيشهكؼي اػتجبس ّضيٌِ ثبثت پشداخت ّبي حسبة   

ِ   ّبي ؿيشهكؼي ثبثت پشداختاًتوبلي ّبي اػتجبس ّضيٌِ  حسبةدس هوبثل دٍسُ هتون ثِ تشتيت  ٍ اًتوـبلي   ، اسٌبد ٍاخَاّي ثبثـت اػتجـبس ّضيٌـ

 ضَد. ثب تلػيلي سٌَاتي تؼذيل هي اًتوبلي ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس ّضيٌِ

ّـب دس   ضَد ٍ ًيبصي ثـِ ثسـتي آى   ّبي اػتجبس ّضيٌِ ثب سكح تلػيلي دٍسُ هتون ًيض دس پبيبى سبل هبلي ثستِ هي ةسكح تلػيلي حسب 

 پبيبى كشٍسديي هبُ  ًيست.

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** اعــتبار ّــسيـٌـِ اًـتـقـالـي

   ** اعــتبار ّــسيـٌـِ اًـتـقـالـي تاهـيي ضـذُ

 ** اعــتـبـار ّــسيــٌــِ     

 ** اعــتـبـار ّــسيــٌــِ تخصيص يافـتِ          

 ** اعــتـبـار ّــسيـٌــِ ابـــالغـي  

 ** اعـتـبـار ّــسيــٌــِ تاهـيي ضـذُ  

 

   ** بـَدجـــــــِ اعـــــتبار ّــسيــٌــِ   

 ** بـَدجــِ اعـتبار ّـسيـٌـِ اًـتـقـالـي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ّای غيرقطعي بابت پرداخت اًتقالي ّـسيـٌـِاعــتبار 

 ** ّای غيرقطعي بابت پرداخت ّـسيـٌـِاعــتبار   

 

   ** اسٌـاد ٍاخـَاّـي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ اًتقالي

 ** اسٌـاد ٍاخـَاّـي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ  

 

   ** جوـعي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ اًتقالي کـسری ابـَاب

 ** جوـعي بابت اعـتبار ّـسيـٌـِ کـسری ابـَاب  

 

   ** بـَدجــِ اعـتبار ّـسيـٌـِ

 ** بـَدجــِ اعـتبار ّـسيـٌـِ اًـتـقـالـي  
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 خضاًِحسبة ثِ  اي ثَدجِهػشف ًطذُ هٌبثغ ثِ ٌّگبم ٍاسيض هبًذُ  (:47ثجت ضوبسُ )

ٍاحذ گضاسضگش هلضم ثِ تسَيِ هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ سبيش هٌبثغ دسيبكتي اص خضاًِ دس پبيبى دٍسُ هبلي ثبضذ، ثـِ   چٌبًچِالصم ثِ رًش است    

هكـبثن  ًـِ   ّوچٌـيي دس غـَستي   ضـَد.  حسبة ثبًي ٍجَُ سبيش هٌبثغ ًيض دس ثجت كَم ثستبًٌبس هي ،ٌّگبم ٍاسيض آى ثِ حسبة هشثَـ خضاًِ

ثِ حسـبة   دٍسُ هبليدس پبيبى ّبي هسلح( ٍ)ًظيش ستبد ًل ًيشهػشف ًطذُ ثشخي اص ٍاحذّبي گضاسضگش هبًذُ ٍجَُ هجَصّب ٍ ؾَاثف هشثَـ 

ّـبي ثـبًٌي    ، هطخػبت حسـبة هشثَـثبًي حسبة ثِ ٍاسيض ٍجَُ يبدضذُ پس اص شدد، گّب ٍاگزاس  ٍاسيض ٍ دس سبل ثؼذ ثِ آىًضد خضاًِ خبغي 

هجَص الصم ٍ ٍاسيض ٍجَُ هزًَس ثِ حسـبة ثبًـي    اخزپس اص  دس ؾوي ضَد. تؼذيل هيهشثَـ دس سكح تلػيلي حسبة ثبًي پشداخت هَسدًظش 

ّبي ثبًٌي يبدضذُ، حسبة اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ثذٌّبس ٍ حسـبة ثَدجـِ اػتجـبس ّضيٌـِ      پشداخت هشثَـ، ػالٍُ ثش تؼذيل هطخػبت حسبة

 اًتوبلي ثستبًٌبس خَاّذ ضذ.

 ّبي هجل اص هحل ٍجَُ اًتوبلي سبلثِ ٌّگبم تبهيي اػتجبس (: 48ثجت ضوبسُ )

ّبي اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي هػـشف ضـذُ ٍ اػتجـبس ّضيٌـِ ثبثـت       ّبي هجل، حست هَسد حسبة دس غَست پشداخت اص هحل ٍجَُ اًتوبلي سبل   

 ضَد. ّبي ؿيشهكؼي ثجت هي پشداخت

 ثِ حسبة ٍاحذگضاسضگشّبي هجل  سبلپشداخت  توبم يب ثخطي اص پيص ٍاسيض دس غَست(: 49ثجت ضوبسُ )

الحسبة( ٍ اهٌبى استلبدُ  پشداخت ٍ ػلي ّبي هجل )ًظيش پيص ّبي ؿيشهكؼي سبل الصم ثِ رًش است دس غَست ٍاسيض ًوذي اص هحل پشداخت   

ثذيْي  ايي ٍجَُ قجن هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ، حسبة اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ًيض ثبيذ دس هوبثل حسبة ثَدجِ اػتجبس ّضيٌِ اًتوبلي ثجت ضَد.

 گشدد. هيّبي دسيبكتي ٍ قشف حسبة آى تؼذيل  ّبي دسيبكتي، حسبة اًتظبهي تؿويي هيضاى ًبّص تؿويي است ثِ

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ٍجـَُ ارسـالـي بـابـت هـٌـابـع عـوـَهـي

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 

   ** ٍجـَُ ارسالي بابت هٌابع اختصاصي

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** اعـتـبـار ّــسيــٌــِ اًتقالي تاهـيي ضـذُ

 ** اعــتبار ّــسيـٌـِ اًـتـقـالـي  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ

   ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بـاًـك ٍجـــَُ سـايـر هـٌـابـــع                 

 ** پـيـص پـرداخـت بابت عـوليات جـاری  

 يبثذ. ًبّص هي سٌَاتياي دس سكح تلػيلي  ّبي ثَدجِ حسبة

   ** اًـتـقـالـي ـِ اعـتبار ّــسيـٌـِبـَدجـ

 ** ّای غير قطعي بابت پرداختاًتقالي اعتبار ّسيٌِ   
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 ّبي هجل ثِ حسبة ٍاحذگضاسضگش سبلالحسبة  ػليتوبم يب ثخطي اص  ٍاسيض دس غَست(: 50ثجت ضوبسُ )

 
پشداخت ٍ  حبغل اص پيصًِ ثش اسبس هَاًيي ٍ هوشسات هشثَـ، ٍاحذ گضاسضگش هلضم ثِ ٍاسيض ٍجَُ  دس غَستي(: 51ثجت ضوبسُ )

 ضَد. هيضٌبسبيي  ليرثِ حسبة خضاًِ ثِ غَست هزًَس ثِ حسبة خضاًِ ثبضذ، ٍاسيض ٍجَُ الحسبة اًتوبلي  ػلي

 ضَد. ّبي هبلي دس ًظش گشكتِ هي ّب ثِ ػٌَاى ٍاگزاسي داسايي ثذيْي است هبّيت هٌبثغ ٍجَُ اسسبلي كَم دس سكح تلػيلي حسبة  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** ّـسيـٌـِ بـاًـك پــرداخـت

   ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي

   ** بـاًـك ٍجـــَُ سـايـر هـٌـابـــع                 

 ** تـعـذيـالت سـٌـَاتـي  

 

   ** الحساب بابت عوليات جاری علي -طرف حساب اًتظاهي

 ** الحساب بابت عوليات جاری علي -حساب اًتظاهي  

 يبثذ. ًبّص هي سٌَاتيدس سكح تلػيلي  صيش اي ّبي ثَدجِ حسبة

   ** بـَدجــِ اعـتبار ّــسيـٌـِ اًـتـقـالـي

 ** ّای غير قطعي اعتبار ّسيٌِ اًتقالي بابت پرداخت  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼيي

   ** يـَهـوـع عـابـٌـابت هـالـي بـٍجـَُ ارس

 ** بـاًـك پــرداخـت ّـسيـٌـِ  

 

   ** ٍجَُ ارسـالي بـابت هـٌـابع اختصاصي

 ** بـاًـك پــرداخـت اختصاصي  
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 قدمهم -1

هسئَليت ّوبٌّگي دز ًظبم پسداخت حمَق ٍ هصايبي كبزكٌبى ٍاحدّبي گصازضگس هٌدزج دز لبًَى بَدجهِ اهبهًِ كه     

ببضد. بس ايي اابس اػتببز حمَق ٍ هصايبي هستوس كبزكٌبى، بِ تفکيه    ي ٍشازت اهَز التصبدي ٍ دازايي هي كطَز، بس ػْدُ

د. اش اَي ديگس دز لبًَى هركَز ٍ دز ذي  اػتببز ٍشازت اهَز التصبدي ٍ ضَ بيٌي هي ّب دز لبًَى بَدجِ پيص اش ابيس ّصيٌِ

بيٌي گسديدُ اات كِ اػتببز ههَزد   بِ هبلغ ي  زيبل پيص اعتببس حمَق ٍ هضایبی کبسکٌبىاي تحت ػٌَاى  دازايي، زديف هتفسلِ

ٍشازت اهَز التصبدي ٍ دازايهي هٌظهَز    ي اضبزُ دز ابتداي ابل اش ك  اػتببز داتگبُ اجسايي كسس ٍ بِ اػتببز زديف هتفسلِ

 ضَد.   هي

هسبَط زا بهِ وهَزت هبّبًهِ بهِ ٍشازت      كسَزهستوس ٍ  يٍاحدّبي گصازضگس هَظفٌد فْسات تبييد ضدُ حمَق ٍ هصايب

هتؼلمهِ تَاه     ٍ هصايهبي هسهتوس كبزكٌهبى ٍ كسهَز     اهَز التصبدي ٍ دازايي ازابل ًوبيٌد. پس اش پسداخت هبّبًِ حمهَق 

خصاًِ، اػتببز هركَز اش اػتببز ٍشازت اهَز التصبدي ٍ دازايي كسس ٍ بس اابس تبييديِ خصاًِ، بهِ اػتبهبز هصهَة، تصصهي      

ضَد. خصاًِ خبل  حمَق ٍ هصايهبي هسهتوس كبزكٌهبى زا دز     اجسايي اضبفِ هي  اػتببز ٍ ٍجَُ دزيبفتي بسًبهِ هسبَط داتگبُ

زا بهِ حسهبة ببًه  پسداخهت      ّبي هصبَز ٍ ابيس كسَز بِ حسبة ق ٍ هصايب، كسَز هتؼلمِ زاٍجِ ببً  پسداخت كٌٌدُ حمَ

ضبه  هبليهبت، بيوهِ خهدهبت دزههبًي اهْن دٍلهت ٍ كبزهٌهد، بيوهِ تهبهيي           كسَزًوبيد.  ٍاحدگصازضگس هسبَط ٍازيص هي

لبيه  السهبط ٍام، وهٌدٍق     اش كسهَز ببضهد. اهبيس    اجتوبػي اْن دٍلت ٍ كبزهٌد ٍ ببشًطستگي اْن دٍلت ٍ كبزهٌد ههي 

 ضَد. ببضد كِ تَا  ٍاحد هتبَع پسداخت هي ذخيسُ كبزكٌبى هي

ذكس اات كِ هببلغ هسبَط بِ غيبت ٍ كسسي كبز كبزكٌبى ًيص دز فْسات حمَق ٍ هصايهبي هسهتوس كبزكٌهبى بهب       هشم بِ

ههركَز بهِ ػٌهَاى دز ههد      كسهَز د. ضَ اػوبل ٍ بِ حسبة ببً  پسداخت ٍاحدگصازضگس هسبَط ٍازيص هي كسَز  ػٌَاى ابيس

 گسدد. ػوَهي ٍاحدگصازضگس ضٌبابيي ٍ بِ حسبة هسبَط ًصد خصاًِ ٍازيص ٍ تبييديِ دز هدي  ى اخر هي
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 سشفصل حسبة ّب -2

 ّب سغَح تفصیلي حسبة حسبة هعیي حسبة کل
 هبّیت حسبة

 بستبًکبس بذّکبس

  هصبسف بَدجِ

 بودجه اعتبار هشینه بودجه واحــذ گــشارشــگـز     
مشخظات اعتبار جاری/ دوره متمم(،  عمومی/ اختظاطی و سال)منابع به تفكيك 

 و فظول اعتبار هشینه )مظوب/ ابالغی و بزنامه و ردیف(
 * 

 اعتبار هشینه اعتبار مظوب
مشخظات اعتبار )بزنامه جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختظاطی و سالبه تفكيك 

 و ردیف( و فظول اعتبار هشینه
*  

 اعتبار هشینه تخظيض یافته اعتبار تخظيض یافته
مشخظات اعتبار )بزنامه و ردیف( و فظول جاری/ دوره متمم(،  منابع )سال به تفكيك

 اعتبار هشینه
*  

 اعتبار هشینه ابالغی اعتبار ابالغی
ابالغ دهنذه، مشخظات جاری/ دوره متمم(،  منابع )عمومی/ اختظاطی و سال به تفكيك

 اعتبار )بزنامه و ردیف( و فظول اعتبار هشینه
*  

 اعتبار هشینه تامين شذه اعتبار تامين شذه
مشخظات اعتبار  جاری/ دوره متمم(، منابع )عمومی/ اختظاطی و سال به تفكيك

 )مظوب/ ابالغی و بزنامه و ردیف( و فظول اعتبار هشینه
*  

 اعتبار هشینه مظزف شذه اعتبار مظزف شذه
مشخظات اعتبار جاری/ دوره متمم(،  عمومی/ اختظاطی و سال)منابع  به تفكيك

 )مظوب/ ابالغی و بزنامه و ردیف( و فظول اعتبار هشینه
*  

  ّبی جبسی داسایي

  * های بانكی به تفكيك مشخظات حساب بـانـك پـزداخـت هـشیـنـه نمذ موجودی

  ّبی جبسی بذّي

پزداختنی حاطل اس  اسناد و ها حساب

 ای عمليات مبادله
 حموق و مشایای پزداختنی

سال، اشخاص و مشخظات اعتبار نوع منابع )عمومی/ اختظاطی/ سایز منابع(،  به تفكيك

 ردیف( / نوع سایز منابع)مظوب/ ابالغی و بزنامه و 
 * 

 های جاری سایز بذهی

 بـيـمــه پـزداخـتـنـی
سال، اشخاص و نوع منابع )عمومی/ اختظاطی/ سایز منابع(،  به تفكيك نوع بيمه،

 مشخظات اعتبار )مظوب/ ابالغی و بزنامه و ردیف( / نوع سایز منابع

 حـك بـاسنـشستـگی پـزداخـتنی * 
سال، اشخاص و مشخظات اعتبار نوع منابع )عمومی/ اختظاطی/ سایز منابع(،  به تفكيك

 )مظوب/ ابالغی و بزنامه و ردیف( / نوع سایز منابع
 سـایـز كـسـور پـزداخـتـنـی

 مـالـيـات پزداخـــتنی

 *  به تفكيك سال، اشخاص و موضوع بذهی ها و اسناد پـزداخـتنی سـایـز حسـاب

  دسآهذّب

دریافتی اس خشانه اس محل اعتبارات 

 تخظيض یافته
 *  به تفكيك مشخظات اعتبار )مظوب/ ابالغی و بزنامه و ردیف( دریافـتی اس خشانه بابت حموق و مشایا

  ّب ّضیٌِ

 هـــشیــنـــه
بنذی  ها به تفكيك طبمه هشینه

 التظادی دولت
  * مزكش هشینهبنذی التظادی دولت و  ریش فظل طبمهبه تفكيك 

  دسآهذّبی ضٌبسبیي ضذُ اص عشف دٍلت

 درآمــــذهای دولت

بنذی مزبوط  درآمذها به تفكيك  طبمه

)شامل ماليات و عوارع، درآمذ حاطل 

اس مالكيت دولت، فزوش كاال و خذمات، 

 جزایم و خسارات و سایز درآمذها(

بنذی  )عمومی/ اختظاطی/ سایز( و مشخظات درآمذ )شماره طبمهبه تفكيك نوع درآمذ 

 ( / موضوع درآمذ بودجه
 * 

  ٍجَُ اسسبلي بِ خضاًِ

 وجوه ارسالی بابت منابع عمومی وجوه ارسالی به خشانه
های  ای/ واگذاری دارایی های سزمایه به تفكيك ماهيت منابع )درآمذ/ واگذاری دارایی

 ( بنذی بودجه )شماره طبمه منابعمالی( و مشخظات 
*  
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 حسببذاسی حمَق ٍ هضایبی هستوش کبسکٌبى -3

 کبّص اعتببس هصَة بببت حمَق ٍ هضایبی هستوش کبسکٌبى(: 1ثبت ضوبسُ )

 بستبًکبس بذّکبس

 هبلغ عٌَاى حسبة هعیي هبلغ عٌَاى حسبة هعیي

   ** بههَدجههِ اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ

 ** ِههٌههصيهههبز ّههبههتههاػ  

 
بیوهِ سهْن دٍلهت بهِ اعتبهبس       کسَسهعبدل ًبخبلص ّضیٌِ حمَق ٍ هضایبی هستوش بب احتسبة اعتببسات اضبفِ ضذُ بببت : (2ثبت ضوبسُ )

 ضَد. ّبی ریل دس دفبتش اعوبل هي ٍاحذگضاسضگش )بش اسبس فْشست حمَق ٍ هضایبی هستوش(، ثبت

 بستبًکبس بذّکبس

 هبلغ عٌَاى حسبة هعیي هبلغ عٌَاى حسبة هعیي

 دسصَست تبهیي اعتببس اص هحل اعتببس تخصیص یبفتِ

   ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ

 ** بههَدجههِ اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ  

  

   ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ تصصي  يبفتِ

 ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ  

 

   ** ضدُاػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ تبهيي 

 ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ تصصي  يبفتِ  

 دسصَست تبهیي اعتببس اص هحل اعتببس ابالغي

  ** اػههتهبهبز ّصيٌِ ابهههالغهي
 

 ** بههَدجههِ اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ  

 

  ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ تبهيي ضدُ
 

 ** اػههتهبهبز ّهصيهٌهِ ابهههالغهي  
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کهِ بهِ خضاًهِ    اسهت  ضٌبسبیي ّضیٌِ حمَق ٍ هضایبی هستوش کبسکٌبى هعبدل فْشست ًبخبلص حمَق ٍ هضایبی هستوشی (: 3ثبت ضوبسُ )

 ضَد. ّب هٌعکس هي ضَد. ثبت صیش پس اص تبییذ فْشست حمَق ٍ هضایب دس پبیبى هبُ دس حسبة اسسبل هي
 بستبًکبس بذّکبس

 هبلغ حسبة هعیيعٌَاى  هبلغ عٌَاى حسبة هعیي

   ** بٌدي التصبدي دٍلت ّهب بِ تفکي  طبمِ ّصيٌِ

 ** يهٌهتهوهِ پهسداخهبهيه  

 ** حهك بهبشًهطستهگي پهسداخهتٌي  

 ** هههبلههيههبت پهههسداخههتههٌههي  

 ** پهسداخهتهٌهي كسَزاهبيهس   

 ** سداخهتهٌيهبي پهصايهَق ٍ ههمهح  

 ** بٌدي هسبَط طبمِدز هدّب بِ تفکي    

ضَد. حسبة ّضیٌِ بِ هیضاى ًبخبلص  هيضٌبسبیي  حسبة سبیش کسَس پشداختٌيدس  ٍام، صٌذٍق رخیشُ کبسکٌبى ٍ ... السبط هشبَط بِبذّي    

تحهت  ببضذ. دس ضوي غیبت ٍ کسشی کبس کبسکٌبى ًیض بِ عٌَاى دسآهذ عوَهي ٍاحذ گضاسضهگش   سْن کبسفشهب هي کسَسحمَق کبسکٌبى بِ عالٍُ 

 .گشدد هيضٌبسبیي کبس  یجشیوِ غیبت ٍ کسشحبصل اص  دسآهذ عٌَاى

ٍ ٍاسیض ٍجِ ًمذ بِ حسبة کبسکٌبى ٍ ٍاحذگضاسضگش تَسظ خضاًهِ ٍ ٍاسیهض    کسَسپس اص دسیبفت اعالهیِ هبٌي بش پشداخت (: 4ثبت ضوبسُ )

ّبی ریشبظ، ثبت صیش دس دفبتش اعوبل  ّوچٌیي ٍاسیض کسَس هتعلمِ بِ حسبةسبة ببًکي کبسکٌبى تَسظ خضاًِ ٍ هبلغ خبلص لببل پشداخت بِ ح

 هي ضَد.

 بستبًکبس بذّکبس

 هبلغ عٌَاى حسبة هعیي هبلغ عٌَاى حسبة هعیي

   ** بهبًه  پههسداخهت ّهصيهٌهِ

   ** بهيههوهِ پهسداخهتهٌهي

   ** حهك بهبشًهطستهگي پهسداخهتٌي

   ** هههبلههيههبت پهههسداخهههتههٌههي

   ** تهٌيهسداخهبي پهصايهحهمَق ٍ ه

 ** دزيبفههههههههتي اش خهههههصاًِ بببت حمَق ٍ هصايب  

ای ریل  ّبی بَدجِ بببت بیوِ، حك ببصًطستگي، هبلیبت ٍ خبلص حمَق ٍ هضایبی هستوش، حسبةّبی لغعي خضاًِ  بِ هیضاى پشداخت

 ضَد. ضٌبسبیي هي

   ** اػهتهبهبز ّههصيهٌهِ هصسف ضهدُ

 ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ تبهيي ضدُ  

 
 هشتبظ بب حمَق ٍ هضایبی هستوشٍ ٍاسیض هٌببع  پشداخت سبیش کسَس(: 5ثبت ضوبسُ )

 بستبًکبس بذّکبس

 هبلغ عٌَاى حسبة هعیي هبلغ عٌَاى حسبة هعیي

   ** پهسداخهتهٌهي كسَزاهبيهس 

   ** يهَههوهغ ػهببهت هٌهببهي بهبلهَُ ازاهٍج

 
 

 ** بهبًه  پههسداخهت ّهصيهٌهِ
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 ضًَذ. ریل ضٌبسبیي هي ای ّبی بَدجِ ، حسبةهشتبظ بب حمَق ٍ هضایبی هستوشهٌببع ٍاسیض ٍ  کسَسسبیش   بِ هیضاى پشداخت

   ** اػهتهبهبز ّههصيهٌهِ هصسف ضهدُ

 ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ تبهيي ضدُ  

ببضذ، حسهبة   ّبی هشبَط هي بذیْي است، ٍاحذگضاسضگش ببیذ بشای ّشیك اص کسَس تکلیفي لبًًَي کِ هکلف بِ کسش ٍ ٍاسیض آى بِ حسبة     

 .ضَد، تبئیذیِ اخز ًوبیذ ّبی ریٌفع کِ ٍجَُ بِ حسبة آًبى ٍاسیض هي سبصهبىهعیي جذاگبًِ ًگْذاسی ٍ اص 

 ّب بستي حسبة(: 6ثبت ضوبسُ )

 بستبًکبس بذّکبس

 هبلغ عٌَاى حسبة هعیي هبلغ عٌَاى حسبة هعیي

   ** بههَدجههِ اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ

 
 

 ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ

 
 

 ** ّهههصيههٌههِ تصصي  يبفتِاػههتههبههبز 

 
 

 ** اػههتهبهبز ّصيٌِ ابهههالغهي

 ** اػههتههبههبز ّهههصيههٌههِ تبهيي ضدُ  

 ** اػهتهبهبز ّههصيهٌهِ هصسف ضهدُ  

  

   ** دزيبفههتي اش خهههههصاًِ بببت حمَق ٍ هصايب

   ** بٌدي هسبَط دز هدّب بِ تفکي  طبمِ

 ** بٌدي التصبدي دٍلت طبمِّهب بِ تفکي   ّهصيهٌهِ  

 ** ٍجهَُ ازاهبلهي بهببهت هٌهببهغ ػهوهَههي  

 ** خبل  تغييس دز ٍضؼيت هبلي  
 

   ** خبل  تغييس دز ٍضؼيت هبلي

 ** ازشش خهههبلههه  اًببضتِ  

 

ضهَد. ٍاحهذ    هضایبی ببصًطستگبى ٍ هَظفیي اص عشیك ٍاحذ گضاسضهگش اًاهبم ههي   حمَق ٍ پشداخت ٍجَُ  کِ دس صَستي (:7ثبت ضوبسُ )

اص سَی صٌذٍق ببصًطستگي هشبَط، ٍجَُ یبد ضذُ سا بِ حسبة  ٍ هَظفیي هضایبی ببصًطستگيحمَق ٍ پس اص ٍصَل ٍجَُ  ببیستيگضاسضگش 

هضایهبی  حمهَق ٍ  تعیهیي هبلهغ   ُ هزکَس بهَدُ ٍ  پشداخت ٍجََل دسیبفت ٍ ئهسدس ایي حبلت، ٍاحذ گضاسضگش صشفب ببًکي اعضبء ٍاسیض ًوبیذ. 

 ببضذ. ی صٌذٍق ببصًطستگي هشبَط هي عْذُ شب ٍ هَظفیي ببصًطستگي

 بِ هیضاى ٍجَُ دسیبفتي اص صٌذٍق ببصًطستگي هشبَط (:7-1ثبت ضوبسُ )

 بستبًکبس بذّکبس

 هبلغ عٌَاى حسبة هعیي هبلغ عٌَاى حسبة هعیي

   ** ... بههبً 

 ** ّب ٍ ااهههٌبد پهسداخهتٌي اهبيهس حهسبة  

ریل دس ببیذ استفبدُ ًوبیذ، هطخصبت حسبة ببًکي هشبَط حمَق ٍ هضایبی ببصًطستگي ٍاحذ گضاسضگش اص حسبة ببًکي خبصي بشای چٌبًچِ    

 بٌذی ٍ گضاسش ضَد. حسبة ببًك ٍجَُ سبیش هٌببع عبمِ
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 ٍ هَظفیي هضایبی ببصًطستگيحمَق ٍ بِ ٌّگبم پشداخت (: 7-2ثبت ضوبسُ )

 بستبًکبس بذّکبس

 هبلغ عٌَاى حسبة هعیي هبلغ عٌَاى حسبة هعیي

   ** ّب ٍ ااهههٌبد پهسداخهتٌي حهسبةاهبيهس 

 ** ... بههبً   

 



 
 

 

 

 

 

  

    فصل چهارمفصل چهارم

  ایای  سرمایهسرمایه  ملیاتملیاتععحسابداری حسابداری 
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 سش كػل حسبة ّب -1

 ّب سكَح تلػیلي حسبة حسبة هؼیي حسبة ًل
 حسبة هبّیت

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 ثــَدجــِ
 

 بَدجِ ٍاحــذ گــضاسضــگـش     

 ای بَدجِ اػتباس سشهایِ
هطخػات اػتباس  جاسی/ دٍسُ هتون(، بِ تفنيل هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال

 ای فػَل تولل داسایی ّای سشهایِ  ٍ (1پشٍطُ ٍ سدیف -)هػَب/ ابالغی، طشح
  * 

هطخػات اػتباس  ،(سال جاسی/ سٌَاتیٍ  هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی بِ تفنيل 2اًـتقـالـی ای بَدجِ اػتباس سشهایِ

 ای فػَل تولل داسایی ّای سشهایِ ٍ  پشٍطُ ٍ سدیف( -)هػَب/ ابالغی ٍ طشح
  * 

 ای اػتباس سشهایِ اػتباس هػَب
جاسی/ دٍسُ هتون(، هطخػات اػتباس  بِ تفنيل هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال

 ای ّای سشهایِ تولل داسایی پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل -)طشح
*   

  

 ای تخػيع یافتِ اػتباس سشهایِ اػتباس تخػيع یافتِ   
ٍ  پشٍطُ ٍ سدیف( -جاسی/ دٍسُ هتون(، هطخػات اػتباس )طشح بِ تفنيل هٌابغ )سال

 ای ّای سشهایِ فػَل تولل داسایی
* 

 

 ّــا حــَالـــِ
 ای حَالِ اػتباس سشهایِ

جاسی/ دٍسُ هتون(، هطخػات اػتباس  اختػاغی ٍ سالبِ تفنيل هٌابغ )ػوَهی/ 

 ای ٍ فػَل تولل داسایی ّای سشهایِ ابالؽ گيشًذُ پشٍطُ ٍ سدیف(، -)طشح
* 

 

 ای اًتقالی حَالِ اػتباس سشهایِ
 پشٍطُ ٍ سدیف(، -بِ تفنيل هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی(، هطخػات اػتباس )طشح

 ای ٍ فػَل تولل داسایی ّای سشهایِ ابالؽ گيشًذُ
*  

 ٍ سدیف( پشٍطُ  -بِ تفنيل هطخػات اػتباس )طشح  ای سـشهـایـِمـٌـتـشل اػـتـبـاس  مــٌـتـشل اػـتـبـاس
 

* 

 اػتباس ابالغی

 ای ابالغی اػتباس سشهایِ
جاسی/ دٍسُ هتون(، ابالؽ دٌّذُ،  بِ تفنيل هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال

 ای ّای سشهایِ پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل داسایی -اػتباس )طشحهطخػات 
*   

 ای اًتقالی ابالغی اػتباس سشهایِ
پشٍطُ ٍ  -بِ تفنيل هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی(، ابالؽ دٌّذُ، هطخػات اػتباس )طشح

 ای ّای سشهایِ سدیف( ٍ فػَل تولل داسایی
*  

 اًـتقـالـیای  سشهایِاػتباس  اػـتباس اًـتقـالـی
 -هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی(، هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی ٍ طشح بِ تفنيل

 ای پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل داسایی ّای سشهایِ
* 

 

 اػتباس تاهيي ضذُ     

 ای تاهيي ضذُ  اػتباس سشهایِ
جاسی/ دٍسُ هتون(، هطخػات اػتباس  بِ تفنيل هٌابغ }ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال

 ای پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل داسایی ّای سشهایِ -ابالغی، طشح)هػَب/ 
*   

 تاهيي ضذُ اًـتقـالـیای  اػتباس سشهایِ
 -بِ تفنيل هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی(، هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی، طشح

 ای پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل داسایی ّای سشهایِ
*   

 ّای غيشقطؼی اػتباس پشداخت

 ّای غيشقطؼی ای بابت پشداخت هایِسشاػتباس 
جاسی/ دٍسُ  ًَع پشداخت غيشقطؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفنيل

پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل  -هتون(، هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی، طشح

 ای داسایی ّای سشهایِ

* 
 

ّای  تقـالـی بابت پشداختای اًـ اػتباس سشهایِ

 غيشقطؼی

جاسی/ سٌَاتی(،  ًَع پشداخت غيشقطؼی، هٌابغ }ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفنيل

پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل داسایی ّای  -هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی، طشح

 ای سشهایِ

* 
 

 اػتباس هػشف ضذُ

 ای هػشف ضذُ اػتباس سشهایِ
اػتباس جاسی/ دٍسُ هتون(، هطخػات  هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفنيل

 ای پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل داسایی ّای سشهایِ -)هػَب/ ابالغی، طشح
* 

 

 ای اًـتقـالـی هػشف ضذُ اػتباس سشهایِ
ّای  جاسی/ سٌَاتی )ًَع پشداخت هٌابغ }ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفنيل

پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ  -غيشقطؼی سٌَاتی({، هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی، طشح

 ای تولل داسایی ّای سشهایِفػَل 

* 
 

 اسٌاد ٍاخَاّی ضذُ

 ای اسٌاد ٍاخَاّی بابت اػتباس سشهایِ
جاسی/ دٍسُ  ًَع پشداخت غيشقطؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفنيل

پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل  -)هػَب/ ابالغی، طشحهطخػات اػتباس هتون(، 

 ای ّای سشهایِ داسایی

* 
 

 ای اًتقالی ٍاخَاّی بابت اػتباس سشهایِاسٌاد 
جاسی/ سٌَاتی(،  ًَع پشداخت غيشقطؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال بِ تفنيل

ّای  پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل داسایی -هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی، طشح

 ای سشهایِ

* 
 

 مسشی ابَاب جوؼی

 ای مسشی ابَاب جوؼی بابت اػتباس سشهایِ
جاسی/ دٍسُ  هَضَع مسشی ابَاب جوؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی ٍ سال تفنيلبِ 

پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل  -)هػَب/ ابالغی، طشحهطخػات اػتباس هتون(، 

 ای ّای سشهایِ داسایی

* 
 

 ای اًتقالی مسشی ابَاب جوؼی بابت اػتباس سشهایِ
جاسی/  ػاغی ٍ سالهَضَع مسشی ابَاب جوؼی، هٌابغ )ػوَهی/ اخت بِ تفنيل

پشٍطُ ٍ سدیف( ٍ فػَل تولل  -سٌَاتی(، هطخػات اػتباس )هػَب/ ابالغی، طشح

 ای ّای سشهایِ داسایی

* 
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 ّبي جبسي داسايي
 

 هَجَدی ًقذ

 ای بـاًـل پـشداخـت سـشهـایـِ

   * بِ تفنيل هطخػات حساب ّای باًنی
  

 بـاًـل پـشداخـت اخـتػـاغی

 سـایــش هـٌـابـغبــاًـل ٍجــَُ 

 ای تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت ػوليات سشهایِ
(، سال، اضخاظ، 3بِ تفنيل ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ

 / ًَع سایش هٌابغپشٍطُ ٍ سدیف(  -هطخػات اػتباس )هػَب / ابالغی، طشح
*   

ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حاغل اص  حساب

 ای ػوليات هبادلِ

 * اضخاظسال ٍ  بِ تفنيل ای سشهایِاسٌاد ٍاخـَاّی  -اسٌاد دسیافتٌی ّا ٍ حساب
 

 * هَضَع مسشی ابَاب جوؼی، سال ٍ اضخاظ بِ تفنيل ای سشهایِ جوؼی مسشی ابَاب -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب
 

حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حاغل اص 

 ای ػوليات غيشهبادلِ
 حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی

سال، اضخاظ، ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش(، بِ تفنيل 

 ( ٍ ٍضؼيت هطالبات بٌذی بَدجِ )ضواسُ طبقِهطخػات دسآهذ 
* 

 

 ّا هَجَدی
   * بِ تفنيل سال ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ هَجَدی

 بِ تفنيل طبقِ  هَجَدی هشبَط ٍ سال 4ّا هَجَدی اسصش رخيشُ ماّص
 

* 

 پيص پشداخت هَاد ٍ ماال ّا پشداختپيص 
بِ تفنيل ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، سال، اضخاظ، 

 / ًَع سایش هٌابغپشٍطُ ٍ سدیف(  -هطخػات اػتباس )هػَب / ابالغی، طشح
*   

  

 ّبي ؿیشجبسي داسايي
 

 ّای ثابت هطَْد داسایی

  داسایی دس جشیاى تنويل
بِ تفنيل ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، سال، هطخػات اػتباس 

 / ًَع سایش هٌابغپشٍطُ، بشًاهِ ٍ سدیف(  -)هػَب / ابالغی، طشح
*   

 * بِ تفنيل سال ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی
 

 هشبَط  بِ تفنيل داسایی 5استْالك اًباضتِ ...
 

* 

 سال  بِ تفنيل طبقِ داسایی هشبَط ٍ 6ّـا مـاّـص اسصش داسایـیرخيشُ 
 

* 

 ای پيص پشداخت بابت ػوليات سشهایِ
بِ تفنيل ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، سال، اضخاظ، 

 / ًَع سایش هٌابغپشٍطُ ٍ سدیف(  -هطخػات اػتباس )هػَب / ابالغی، طشح
* 

 

 ًاهطَْد ّای داسایی

 * بِ تفنيل سال ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا داسایی
 

 *  سال  بِ تفنيل طبقِ داسایی هشبَط ٍ استْالك اًباضتِ ...

 *  سال  بِ تفنيل طبقِ داسایی هشبَط ٍ ّـا مـاّـص اسصش داسایـیرخيشُ 

 ّای بلٌذ هذت گزاسی سشهایِ
 * بِ تفنيل ضشمت ّا سشهایِ گزاسی دس ضشمت

 
 * بِ تفنيل ًَع ٍ هاّيت ّا گزاسی سایش سشهایِ

 
 * بِ تفنيل سال ٍ اضخاظ هـطالـبات بلٌذ هذت دٍلت ّـا سـایـش داسایـی

 
 ّبي جبسي ثذّي

 

ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی حاغل اص  حساب

 ای ػوليات هبادلِ

 ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی حساب
 7بِ تفنيل ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، سال، اضخاظ، هَضَع بذّی 

 / ًَع سایش هٌابغ پشٍطُ ٍ سدیف( -ٍ هطخػات اػتباس )هػَب / ابالغی، طشح
  * 

 * بِ تفنيل سال ّـضیـٌِ هـالـی آتـی
 

 سال، اضخاظ هاّيت سپشدُ،بِ تفنيل  ســپـشدُ ّای پشداخـتــٌی
 

* 

 بِ تفنيل سال تضويي ضذُ پشداختٌیسَد 
 

* 

پشداختٌی حاغل اص  اسٌاد ٍ ّا حساب

 ای ػوليات غيشهبادلِ
 ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی حساب

بِ تفنيل ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش( ٍ هطخػات دسآهذ 

  ( /  هَضَع دسآهذ بٌذی بَدجِ )ضواسُ طبقِ
* 

 پشٍطُ ٍ سدیف( -بِ تفنيل  هطخػات اػتباس )طشح ای سشهایِدسیافت اػتباس  پيص ّا دسیافت پيص
 

* 

 ّای جاسی سایش بذّی

بِ تفنيل ًَع بيوِ، ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، سال، اضخاظ ٍ  بــيــوـِ پشداخـــتٌی

  / ًَع سایش هٌابغ پشٍطُ ٍ سدیف( -هطخػات اػتباس )هػَب / ابالغی، طشح
* 

 پشداخـــتٌیهـالـيـات 

 سال ٍ اضخاظ بِ تفنيل غالح رخيشُ احنام غادسُ اص هشاجغ ری
 

* 

 
 سال، اضخاظ ٍ هَضَع بذّی بِ تفنيل ای رخيشُ تؼْذات سشهایِ

 
* 
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 اسصش خبلع
 

 
 __ خـالع اًـبـاضـتـِ اسصش

 
* 

 خـالع اًـبـاضـتـِ اسصش

 __ 8 ّـا ضـٌـاسـایـی اٍلـيـِ داسایـی
 

* 

 * __ ّـا ضـٌـاسـایـی اٍلـيـِ بـذّـی
 

 * هشبَط  بِ تفنيل طبقِ  داسایی ّـای اًتقـالـی داسایـی
 

 هشبَط  بِ تفنيل طبقِ داسایی ّـای دسیــافـتـی داسایـی
 

* 

 * *  9 بِ تفنيل  هَضَع تؼذیالت تؼذیالت سٌَاتی

 __ خالع تغييش دس ٍضؼيت هالی
 

* 

 هشبَط ٍ سال  بِ تفنيل طبقِ داسایی هـاصاد تـجـذیـذ اسصیـابـی اسصیـابـیهـاصاد تـجـذیـذ 
 

* 

 دسآهذّب
 

خضاًِ اص هحل اػتباسات  اص دسیافتی

 تخػيع یافتِ

 ای دسیافـتی بابت ػوليات سشهایِ

   پشٍطُ ٍ سدیف( -بِ تفنيل هطخػات اػتباس )هػَب / ابالغی، طشح
  

* 
 دس دٍسُ هتون ای دسیافـتی بابت ػوليات سشهایِ

خضاًِ اص هحل دسآهذّای  اص دسیافتی

 اختػاغی

 دسیافـتی اص هحل دسآهذّای اختػاغی

 دسیافـتی اص هحل دسآهذّای اختػاغی دس دٍسُ هتون

 بِ تفنيل اضخاظ دٍلتی/ غيشدٍلتی ٍ طبقِ ّذیِ ٍ مول دسیافتی ّـا ّــذایــا ٍ مــوـل ّای بالػَؼ دسیافتی مول
 

* 

 سـایــش دسآهــذّــا
 بِ تفنيل ًـَع سـایـش هـٌـابـغ دسیـافـتـی اص هحل سـایـش هـٌـابـغ

 
* 

 *  __ هحـنَم بـِ دٍلـت

 ّب ّضيٌِ
 

 * هشمض ّضیٌِبٌذی اقتػادی دٍلت ٍ  سیض فػل طبقِبِ تفنيل  بٌذی اقتػادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ ّـــضیــٌـــِ
 

 اص قشف دٍلت دسآهذّبي ضٌبسبيي ضذُ
 

 بٌذی هشبَط دسآهذّا بِ تفنيل طبقِ دسآهــــذّای دٍلت
بِ تفنيل ًَع دسآهذ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش( ٍ هطخػات دسآهذ 

  ( / هَضَع دسآهذ بٌذی بَدجِ )ضواسُ طبقِ
* 

 ٍجَُ اسسبلي ثِ خضاًِ
 

 ٍجَُ اسسالی بِ خضاًِ
ای/ ٍاگزاسی  ّای سشهایِ هٌابغ )دسآهذ/ ٍاگزاسی داساییبِ تفنيل هاّيت  ٍجَُ اسسالی بابت هٌابغ ػوَهی

 ( بٌذی بَدجِ ّای هالی( ٍ هطخػات هٌابغ )ضواسُ طبقِ داسایی
* 

 ٍجَُ اسسالی بابت هٌابغ اختػاغی 

 ّبي اًتظبهي حسبة
 

 ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب
 بِ تفنيل ًَع ٍ هَضَع تضويي ٍ ٍثيقِ ٍ اضخاظ ٍاگزاسًذُ 

*   

 *   ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی طشف حساب

بِ تفنيل ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، سال، اضخاظ ٍ  ای الحساب بابت ػوليات سشهایِ ػلی -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب

 / ًَع سایش هٌابغپشٍطُ ٍ سدیف(  -هطخػات اػتباس )هػَب / ابالغی، طشح

*   

 *   ای الحساب بابت ػوليات سشهایِ ػلی -طشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی طشف حساب

 قـشاسدادّامـٌتشل  -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب
 بِ تفنيل قشاسداد، سال ٍ اضخاظ

*   

 *   مـٌتشل قـشاسدادّا -طشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی طشف حساب

بِ تفنيل ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ(، سال، اضخاظ ٍ  اسٌاد ٍغَلی اص ػاهليي ریحساب -حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی حساب

 / ًَع سایش هٌابغپشٍطُ ٍ سدیف(  -هطخػات اػتباس )هػَب / ابالغی، طشح

*   

 *   اسٌاد ٍغَلی اص ػاهليي ریحساب -طشف حساب اًتظاهی ّای اًتظاهی طشف حساب

ٍ سال جاسی/ دٍسُ  ًَع هٌابغ )ػوَهی/ اختػاغی/ سایش هٌابغ بِ تفنيل بشداضتیمسشی ابَاب جوعی  -حساب اًتظاهی  حساب ّای اًتظاهی

 پشٍطُ -طشحابالغی ٍ  (، اضخاظ ٍ هطخػات اػتباس )هػَب/هتون/ سٌَاتی

 ٍ سدیف( / ًَع سایش هٌابغ

* 
 

 مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -طشف حساب اًتظاهی  طشف حساب ّای اًتظاهی
 

* 

     
 شود. نگهداري حسابهاي معين و تفصيلي بر اساس اين فهرست انجام مي 

 ّبي هبلي است. ّبي تولي داسايي ّبي هتلشهِ ٍ سديق ّبي تلػیلي ضبهل سديق ػٌَاى سديق دس سكح حسبة -1

ّبي  هجل( ٍ ٍجَُ هػشف ًطذُ اًتوبلي اص سبلّبي  ّبي ؿیشهكؼي سبل ّبي سٌَاتي )پشداخت ، هشثَـ ثِ حسبة"اًتوبلي"اي ثب پسًَذ  ّبي ثَدجِ حسبة -2

 هجل )ثشاي ٍاحذّبي داساي هجَص هبًًَي اًتوبل( است.

ّذايب ٍ ًوي ّبي ثالػَؼ، . اص جولِ ضَد ًگشديذُ ثبضذ، ثِ ػٌَاى سبيش هٌبثغ دس ًظش گشكتِ هيآى ثخص اص هٌبثؼي ًِ دس ثَدجِ ٍاحذ گضاسضگش هٌظَس  -3

 ّبي سبصهبًي ٍ ... . ، دسآهذ خبًٍِاحذّب سبيشگشداى دسيبكتي اص  تٌخَاُ
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 ضَد. ّب هحسَة هي ػٌَاى ًبٌّذُ حسبة هَجَدي  ِّب ث ًبّص اسصش هَجَديرخیشُ حسبة  -4

 ضَد. پزيش هحسَة هي ّبي استْالى ثِ ػٌَاى ًبٌّذُ حسبة داساييحسبة استْالى اًجبضتِ ...  -5

 ضَد. هحسَة هيّبي ًبهطَْد  ي حبثت هطَْد ٍ داساييّب داساييػٌَاى ًبٌّذُ حسبة   ّب ثِ ًبّص اسصش داساييرخیشُ حسبة  -6

 قشح هشاسداد ثب( پیوبًٌبساى) خذهت هشاسداد، اًجبم ثذٍى( پیوبًٌبساى) خذهت اًجبم هشاسداد،  ثب ًبال هشاسداد، تحَيل ثذٍى ًبال هَؾَع ثذّي ضبهل تحَيل -7

هشاسداد،  ثذٍى اي هطبٍسُ خذهت اي، اًجبم سشهبيِ ّبي داسايي تولي ّبي قشح ؿیش ثشاي هشاسداد ثب( پیوبًٌبساى) خذهت اي، اًجبم سشهبيِ ّبي داسايي تولي

 اي، سشهبيِ ّبي داسايي تولي ّبي قشح ؿیش ثشاي هشاسداد ثب اي هطبٍسُ خذهبت اي، اًجبم سشهبيِ ّبي داسايي تولي قشح - هشاسداد ثب اي هطبٍسُ خذهبت اًجبم

 ثبضذ. هي ّب ٍ سبيش ثذّي الوللي ثیي ّبي سبصهبى دس ػؿَيت، يلالول ثیي هشاسدادّبي ثِ ريػالح، پیَستي هشاجغ اص ُغبدس دٍلت، احٌبم ًبسًٌبى خذهت اًجبم

 ضَد. ّب دس گشدش حسبة تـییشات دس اسصش خبلع هٌؼٌس هي ّب ٍ ثذّي خبلع ضٌبسبيي اٍلیِ داسايي -8

 ثبضذ. هي ي حسبثذاسيّب تـییش دس سٍيٍِ هَؾَع تؼذيالت سٌَاتي ضبهل اغالح اضتجبّبت  -9

 

 اي  حسبثذاسي ػولیبت سشهبيِ -2

 )ػوَهي / اختػبغي( يب تجبدل هَاكوتٌبهِ ثِ ٌّگبم اثالؽ ثَدجِ (:1حجت ضوبسُ )

 

 گشداى حسبثذاسي اص خضاًِ دس غَست دسيبكت تٌخَاُ (:2) حجت ضوبسُ
 

 

 ضَد. گشداى حسبثذاسي، حجت ريل هجل اص آى پشداخت اػوبل هي دس غَست پشداخت اص هحل تٌخَاُ(: 3حجت ضوبسُ )

گشداى حسبثذاسي ًیـض ثبيـذ ػـالٍُ ثـش      ، ثِ ٌّگبم پشداخت اص هحل تٌخَاُاي ّبي اًجبم ضذُ اص هحل اػتجبسات ثَدجِ پشداختهطبثِ ثب ثذيْي است    

 ضَد. حجتّبي ؿیشهكؼي(  اي ثبثت پشداخت ٍ اػتجبس سشهبيِهػشف ضذُ  اي سشهبيِاػتجبس اي هشثَـ ) ّبي ثَدجِ ّبي هبلي حست هَسد حسبة حجت

 ٌّگبم تخػیع اػتجبسثِ  (:4حجت ضوبسُ )

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای سـشهـایـِاعــتـبـاس 

 ** ایِ ـایـسشهاعـتـبـاس ِ ــَدجــب  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای سـشهـایـِ بـاًـل پــشداخـت

 ** ای دسیافت اعتباس سشهایِ پيص  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ضذُ     تاهييای  اعتباس سشهایِ

 ** ای مـٌـتـشل اعـتـبـاس سـشهـایـِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   **  ای تخصيص یافتِ اعتباس سشهایِ

 ** ای اعـتـبـاس سـشهـایـِ  
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 گشداى حسبثذاسي ثب اػتجبس تخػیع يبكتِ دس غَست دسيبكت ٍجِ ٍ تسَيِ ٍ پب ثِ پبيي تٌخَاُ (:5) حجت ضوبسُ

ًِ يي حسبة ثبًٌي ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ هسذٍد ضَد ٍ تب پبيبى دٍسُ گضاسضگشي سكغ ًگشدد، ؾشٍسي است حسـبة   دس غَستي   

 ّب گضاسش ضَد. ثٌذي سبيش داسايي هزًَس دس قجوِ

 دسيبكت ٍجِ اص هحل اػتجبس اختػبغي هػَة (:6) حجت ضوبسُ

 
يب هحتول ضذى ٍسٍد جشيبى هٌبكغ اهتػبدي آتي يب خذهبت ثبلوَُ ثِ ٌّگبم دسيبكت ّذايب ٍ ًوي ّبي ًوذي ٍ ؿیش ًوذي  (:7) حجت ضوبسُ

 گشدد. حجت صيش دس دكبتش اػوبل هيًِ ًحَُ هػشف ٍجَُ تَسف ٍاگزاسًذُ تؼییي ًطذُ ثبضذ،  هشثَـ، دس غَستي

گیشي ضذُ دسآهذ ضٌبسبيي  ًٌذ، هؼبدل هجلؾ داسايي اًذاصُ اي داسايي ضٌبسبيي هي دس ًتیجِ ػولیبت ؿیشهجبدلِ گضاسضگش ٍاحـذٌّگبهي ًِ     

ضَد. ٌّگـبهي   ّب ضٌبسبيي هي غَست دسآهذ هؼبدل اكضايص دس خبلع داسايي ايي ًٌذ، هگش ايٌٌِ هلضم ثِ ضٌبسبيي يي ثذّي ًیض ثبضذ. دس هي

 ضَد. دسآهذ، ضٌبسبيي هي ػٌَاى ثِيبثذ، هجلؾ ًبّص دس ثذّي  ًِ ثذّي ثب ايلبي تؼْذات ًبّص هي

دس صهبى ٍهـَع   است هوٌياي تحػیل ضَد. ثشاي هخبل  قشين ػولیبت ؿیشهجبدلِ اصيب يي هلن داسايي حبثت هطَْد ّب  هَجَدي است هوٌي   

اصا يـب   صهیٌي ثذٍى دسيبكت هبثِيب  تبى دٍلتي هشاس دّذاختیبس يي ثیوبسس الوللي هوذاسي هلضٍهبت پضضٌي سا دس ثاليبي قجیؼي، يي سبصهبى ثیي

ثشاثـش  يب داسايـي هـزًَس   ّب  هَجَدي ضذُ توبم ثْبيچٌیي ضشايكي  . دساّذا ضَد گضاسضگش ٍاحـذاصاي ًبچیض جْت احذاث پبسى يب جبدُ ثِ  هبثِ

 دس تبسيخ تحػیل است.آى  هٌػلبًِ اسصش ثب

 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ایِ ـایـشهـاس سـبـتـشل اعـتـٌـم

 ** ای تخصيص یافتِ    اعتباس سشهایِ  

 

   ** ای سـشهـایـِ ت اعتباسـافـدسی پيص

   ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ

 ** ای دسیـافـتی بـابـت عـوليـات سـشهـایـِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی

 ** اص هحل دسآهذّای اختصاصیدسیـافـتی   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــــــع               

   ** ّا ًاهِ داسایی ضيَُبٌذی  ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا هَجَدی

   **  ّا ٍ اسـٌاد دسیـافـتـٌی حساب

 ** ّـا   ّــذایــا ٍ مــوـل  
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ّـب( ثـِ    ثِ ٌّگبم دسيبكت اػالهیِ ثبًٌي دس خػَظ ٍاسيض ٍجَُ تٌخَاُ گشداى پشداخت )دسيبكتي اص ريحسبثي سبيش ٍاحـذ  (:8) حجت ضوبسُ

 ا ثِ ػٌَاى ثذّي ضٌبسبيي ًوبيذ.ٍجَُ هزًَس س )ػبهلیي ريحسبة( ثبيذگشداى پشداخت  حسبة هشثَـ، ٍاحذ دسيبكت ًٌٌذُ تٌخَاُ

ـ    ثبيستيگضاسضگش  هؼبدل ٍجَُ دسيبكت ضذُ اص هحل تٌخَاُ گشداى پشداختي سبيش ٍاحذّبي      ب ٍ اسـٌبد پشداختٌـي   تحت ػٌـَاى حسـبة ّ

ثـذٍى حجـت    ،ّب گشداى پشداخت هطبثِ سبيش پشداخت الصم ثِ رًش است سٍيذادّبي هبلي هشثَـ ثِ پشداخت اص هحل ٍجَُ تٌخَاُ ضٌبسبيي ضَد.

 گشدد. اي، ضٌبسبيي هي ّبي ثَدجِ حسبة

هطشٍـ ًِ تحت ػٌَاى سـبيش  ؿیشًوذي ثِ ٌّگبم دسيبكت اػالهیِ ثبًٌي دس خػَظ ٍاسيض ٍجَُ حبغل اص ّذايبي ًوذي ٍ  (:9) حجت ضوبسُ

هٌبثغ ٍاگزاس ضذُ ٍ ضشايف هػشف آى تَسف  ٍاگزاس ًٌٌذُ ٍجِ تؼییي ضذُ است، ٍاحذ گضاسضگش هلضم ثِ ثٌـبسگیشي داسايـي هـزًَس قجـن     

 ضَد. ضٌبسبيي هياي  ّب ٍ اسٌبد پشداختٌي حبغل اص ػولیبت ؿیشهجبدلِ حسبةّب تحت ػٌَاى  ضشايف هطخع ضذُ ثَدُ ٍ ايي داسايي

ًوؽ ايي ضشايف، اغل داسايي يب هؼبدل اسصش  غَست دسًِ ٍاحذ گضاسضگش هلضم ثبضذ داسايي اًتوبلي سا قجن ضشايف هطخع ثٌبس گیشد ٍ  دس غَستي    

حبلـج  اهتػبدي آتي يب خذهبت ثبلوَُ ثِ اضخبظ  داسايي، هطشٍـ هحسَة ٍ يي تؼْذ كؼلي ثشاي اًتوبل هٌبكغ ًٌتشلدٌّذُ ثشگشداًذ،  لاًتوبثِ  سا آى

ُ  هطخعداسايي ثشاي اسائِ خذهبت يب تحَيل ًبال ثِ اضخبظ حبلج قجن ضشايف  اص استهلضم  گضاسضگش ٍاحـذچٌیي ٍؾؼیتي  گشدد. دس ايجبد هي  ضـذ

 ضَد. صهبى ثب دسيبكت داسايي يي ثذّي ًیض ايجبد هي دٌّذُ ثشگطت دّذ. ثٌبثشايي ّن ثِ اًتوبل سا آىاستلبدُ ًٌذ يب 

صهبًي ًِ ّذايبي ًوذي هحذٍد ضذُ ثشاي ّذف خبظ هكبثن ثب ضشايف اص پیص تؼییي ضذُ ثِ هػشف ثشسٌذ، حجت ريل دس  (:10) حجت ضوبسُ

 گشدد. دكبتش اػوبل هي

ّب ٍ جشاين ٍاحذ گضاسضگش تَسف اضخبظ ريٌلغ، ثبيستي حسبة ثذّي هشثَـ هطبثِ ثـب حجـت    الصم ثِ رًش است، دس غَست ثخطَدگي ثذّي   

 ّب ضٌبسبيي گشدد. كَم دس هوبثل حسبة ّذايب ٍ ًوي

َ  دس غَستي (:11حجت ضوبسُ ) اى سـبيش هٌـبثغ اص خضاًـِ تـبهیي ٍ     ًِ هكبثن هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، ثخطي اص هٌبثغ ٍاحذ گضاسضگش ثِ ػٌـ

 ضَد. دسيبكت گشدد، ثِ غَست ريل ضٌبسبيي هي

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي ؾهجل ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــــــع                  

 **  حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــــــع

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا هَجَدی

 **  حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   **  حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی

 ** ّـا   ّــذایــا ٍ مــوـل  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــــــع                  

 ** دسیافــــــــتی اص هحل سایش هٌابــع  
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 ضَد. الصم ثِ رًش است؛ دسيبكتي اص هحل سبيش هٌبثغ ثِ ػٌَاى سبيش دسآهذّبي ٍاحذ گضاسضگش دس غَست تـییشات دسٍؾؼیت هبلي گضاسش هي   

 ٍاحذّبثِ ٌّگبم اثالؽ توبم يب ثخطي اص اػتجبس تخػیع يبكتِ ثِ سبيش (: 12) حجت ضوبسُ

ِ  چٌبًچِ ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ ٍاحذي هجبص ثِ اثالؽ اػتجبس اص هحل ٍجَُ اًتوبلي خَد ثبضذ، اص حسبة    هشثـَـ   "اًتوـبلي "اي  ّبي ثَدجـ

 ثبضذ. اي اص هحل هٌبثغ اختػبغي هي اي تٌْب هشثَـ ثِ اثالؽ اػتجبس سشهبيِ ًوبيذ. ؾوٌب حسبة اػتجبس سشهبيِ ثشاي حجت ايي هَؾَع استلبدُ هي

 دسيبكت ًٌٌذُ اػتجبس اثالؿي ٍاحذّبيثِ  )ػوَهي / اختػبغي(، ّب اسسبل ٍجَُ هشثَـ ثِ حَالِ(: 13) حجت ضوبسُ

ضَد. خضاًِ پس اص ثشسسي اػتجبس تخػیع  دسخَاست ٍجْي اص سَي ٍاحذ گضاسضگش اثالؽ دٌّذُ اػتجبس ثِ خضاًِ اسايِ هي ،ثشاي اثالؽ اػتجبس     

ًوبيذ. ٍاحذ گضاسضگش  يبكتِ دسخَاست ًٌٌذُ ٍ تبيیذ دسخَاست ٍجِ، ٍجَُ هشثَـ سا ثِ حسبة ثبًي پشداخت ٍاحذ گضاسضگش هزًَس ٍاسيض هي

ًٌٌذُ اػتجبس اثالؿي سا ثش اسبس هَاكوتٌبهِ هتجبدلِ، ثِ حسبة ثبًي پشداخت هشثَـ  ّشيي اص ٍاحذّبي دسيبكت اثالؽ دٌّذُ اػتجبس ًیض سْن

 ًوبيذ. ّب حَالِ ٍ هشاتت سا ثِ ريحسبثي ٍ دستگبُ اجشايي دسيبكت ًٌٌذُ اػتجبس، خضاًِ ٍ ديَاى هحبسجبت ًطَس اػالم هي آى

 اثالؽ اػتجبس ٍ ٍاسيض ٍجَُ اثالؿي )ػوَهي / اختػبغي(ثِ ٌّگبم دسيبكت اػالهیِ (: 14) حجت ضوبسُ

يبثذ. هٌبثغ هشثَـ  ثب اثالؽ اػتجبس، هسئَلیت پبسخگَيي هٌبثغ هشثَـ اص ٍاحذ گضاسضگش اثالؽ دٌّذُ ثِ ٍاحذ گضاسضگش اثالؽ گیشًذُ اًتوبل هي   

اسديجْطت هبُ سبل ثؼذ  15تَسف خضاًِ ثِ حسبة ثبًي پشداخت ٍاحذ گضاسضگش اثالؽ دٌّذُ ٍاسيض ٍ حذاًخش تب پبيبى  ثبيستيثِ اثالؽ اػتجبس 

 ثبيذًٌٌذُ اػتجبس اثالؿي  اي( ثِ حسبة ٍاحذ گضاسضگش اثالؽ گیشًذُ ٍاسيض گشدد. ٍاحذ گضاسضگش دسيبكت ّبي سشهبيِ )ثشاي اػتجبس تولي داسايي

هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ اػتجبس هزًَس سا ثشاسبس هطخػبت اػتجبسي ثِ حسبة هشثَـ ًضد خضاًِ ٍاسيض ٍ تبيیذيِ اخز دس پبيبى دٍسُ هبلي، 

 ّبي ثؼذ ثب سػبيت هوشسات هشثَـ پشداخت ًوبيذ. ًوبيذ تب تؼْذات پشداخت ًطذُ اص آى هحل سا دس سبل

سبصي، تَسؼِ ٍ تجْیض هذاسس ًطَس( ثـش اسـبس هـَاًیي ٍ هوـشسات     ثشخي ٍاحذّبي گضاسضگش )ًظیش ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ٍ سبصهبى ًَ   

ًٌٌذُ ٍجَُ سبيش هٌبثغ ثبيذ ايي ٍجـَُ   ثبضٌذ. ثش ايي اسبس ٍاحذ اثالؽ ٍ اسسبل هشثَـ هجبص ثِ اثالؽ ٍجَُ سبيش هٌبثغ خَد ثِ سبيش ٍاحذّب هي

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای حــَالــِ اعتباس سشهایِ

 ** ای تخصيص یافتِ    اعتباس سشهایِ  

 ** ای اعــتـبـاس سـشهـایـِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای سشهایِعوليات دسیافتی بابت 

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 

   ** دسیافـتی اص هحل دسآهذّای اختصاصی

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   **    ابـالغـیای  اعتباس سشهایِ

 ** ای بــَدجــِ اعـتـبـاس سـشهـایـِ  
 

   ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ

 ** ای بابت عوليات سشهایِدسیافـتی   

 
   ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی

 ** دسیافـتی اص هحل دسآهذّای اختصاصی  
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ّذايب "یِ اثالؽ ٍ ٍجَُ سبيش هٌبيغ ثبيذ ٍجَُ يبدضذُ سا ثِ ػٌَاى ٍ ٍاحذ دسيبكت ًٌٌذُ اػاله "ّبي ثالػَؼ ّضيٌِ ًبضي اص ًوي"سا ثِ ػٌَاى 

 ضٌبسبيي ًوبيذ. "ّب ٍ ًوي

  هشثَـ ثِ ضشًت دس هٌبهػِ تؿویياخز  (:15حجت ضوبسُ )

 ضَد. هي ضٌبسبييّبي هضثَس دس دكبتش  حجت هؼٌَس حسبةدسيبكتي،  تؿویيثذيْي است ثِ ٌّگبم اثكبل ٍ يب تؼذيل    

 )ػوَهي / اختػبغي( ثِ ٌّگبم تبهیي اػتجبس(: 16حجت ضوبسُ )

ـ تؼْذ، پشداخت ٍ هػـشف  (، 2( هبًَى الحبم ثشخي هَاد ثِ هبًَى تٌظین ثخطي اص هوشسات هبلي دٍلت )28قجن ثٌذ )د( هبدُ )    دس حـذٍد   ذثبي

اي تخػیع يبكتِ، ثِ هیضاى هجلـؾ هبثـل    اي تبهیي ضذُ ثِ هٌظَس ًٌتشل اػتجبس سشهبيِ ثبضذ. لزا حسبة اػتجبس سشهبيِ اثالؽ ٍ تخػیع اػتجبس 

هشثـَـ دس هوبثـل     حسـبة داسايـي   ثبيسـتي ضَد. ضبيبى رًش است؛ دس غَست ٍهَع تؼْذات هبصاد ثش اػتجبس تخػیع يبكتِ،  هي حجتپشداخت 

الصم ثِ رًش است؛ اص آًجبيي ًِ تبهیي اػتجبس هؼبدل تؼْذات هبثل پشداخت تب سوق اػتجـبس تخػـیع    ضٌبسبيي گشدد.هَسدًظش سبة رخیشُ ح

اًجبم حجت كَم هجل  است ثذيْي .ثبضذ، دس ايي ًظبم حسبثذاسي اص تٌشاس حجت كَم ثشاي ّش سٍيذاد هشثَـ خَدداسي ضذُ است يبكتِ الضاهي هي

 ثبضذ. اص ّش سٍيذاد هبلي هشتجف الضاهي هي

 ثِ ٌّگبم اًؼوبد هشاسداد (:17حجت ضوبسُ )

 يبثذ. ؾوٌب حسبة اًتظبهي كَم ثِ هیضاى ّش غَست ٍؾؼیت تبيیذ ضذُ ًبّص هي ضَد. تؼذيل هيًیض چٌبًچِ هجلؾ هشاسداد تـییش ًوبيذ، حجت كَم    

 هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـقجن  دس غَست ٍاگزاسي تٌخَاُ گشداى پشداخت ثِ ػبهلیي ريحسبة (:18حجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

 تخػیع يبكتِ اص هحل اػتجبس

   ** ای تاهيي ضذُ     اعتباس سشهایِ

 ** ای تخصيص یافتِ    اعتباس سشهایِ  

 اص هحل اػتجبس اختػبغي

   ** ای تاهيي ضذُ اعتباس سشهایِ

 ** ایِ ـایـشهـاس سـبـتــاع  

 اص هحل اػتجبس اثالؿي

   ** ای تاهيي ضذُ     اعتباس سشهایِ

 ** ای ابالغیِ ـایـشهـاس سـبـتـاع  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** مٌتشل قشاسدادّا -حساب اًتظاهی

 ** مٌتشل قشاسدادّا -طشف حساب اًتظاهی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ هؼیيػٌَاى حسبة 

   ** ای  سشهایِبابت عوليات  تٌخَاُ گشداى پشداخت

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  
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ُ    ّبي ؿیشهكؼي پس اص پشداخت پیص اي ثبثت پشداخت حسبة اػتجبس سشهبيِ    گـشداى پشداخـت ضٌبسـبيي     پشداخت، ػلـي الحسـبة ٍ تٌخـَا

 .گشدد هياي، ضٌبسبيي  ّبي ثَدجِ ؾوٌب سٍيذادّبي هبلي هشثَـ ثِ سبيش هٌبثغ ٍاحذّب ثذٍى حجت حسبةضَد.  هي

 هوشسات هشثَـهَاًیي ٍ ثب سػبيت پیص پشداخت ٍاگزاسي  (:19حجت ضوبسُ )

 پشداخت هَاد ٍ ًبال اي ٍ پیص سشهبيِػولیبت ثبثت  پشداخت پیصدس هجبل ٍاگزاسي  تؿویي اخز (:19-1حجت ضوبسُ )

 يبثذ. ، حسبة اًتظبهي كَم ٍ قشف حسبة آى ًبّص هيهٌوؿي ضذُ پشداخت پیصهیضاى ثذيْي است ثِ      

 هشثَـهوشسات هَاًیي ٍ ثِ ٌّگبم ٍاگزاسي پیص پشداخت ثِ اضخبظ ريٌلغ ثب سػبيت  :(19-2حجت ضوبسُ )

هـزًَس  ٍاحذ گضاسضگش ثـِ كشٍضـٌذُ   ٍجِ هشثَـ تَسف ٍ ٍاگزاس ضَد هجبص قَس هستوین اص سَي كشٍضٌذُ ثِ اضخبظ ريٌلغ  ثِّب  ًِ هَجَدي دس غَستي -1

 ضَد. گشدد، ايي سٍيذاد ثِ غَست كَم ضٌبسبيي هي پشداخت

 اضخبظ ريٌلغ ثب سػبيت هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـثِ  ّب پشداخت اص هحل هَجَدي پیص (:19-3حجت ضوبسُ )

 ًیـض  پشداخت ؿیشهكؼـي ًَع ًوبيذ،  تـییشّبي ؿیشهكؼي  يي حسبة ديگش پشداختثِ ّبي ؿیشهكؼي  پشداختهشثَـ ثِ حسبة يي چٌبًچِ    

 .تـییش يبثذّبي ؿیشهكؼي  اي ثبثت پشداخت حسبة اػتجبس سشهبيِ دس سكح تلػیليثبيستي 

 

 

 

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــــــع                    

 

   ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ

 ** ای تاهيي ضذُ سشهایِاعتباس   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای پيص پشداخت بابت عوليات سشهایِ

   ** 1پــشداخـت هــَاد ٍ مـــاال پيص 

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــــــع                    

 

   ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ

 ** ای تاهيي ضذُ اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا هَجَدی  
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 ّب ضٌبسبيي هَجَدي (:20)حجت ضوبسُ 

 ضَد. اًجبم هي "ّب هَجَدي"( ثب ػٌَاى 6ّب ثش اسبس استبًذاسد حسبثذاسي ثخص ػوَهي ضوبسُ ) گیشي ٍ گضاسضگشي هَجَدي الق( ضٌبسبيي، اًذاصُ

 دس سٍيذاد كَم تبهیي اػتجبس ثبيذ دس حذٍد اػتجبس تخػیع يبكتِ ٍ ثِ هیضاى تؼْذات ايجبد ضذُ پس اص ًسش هَاسدي ًِ هجال تبهیي اػتجـبس ة( 

 پشداخت( حجت ضَد. گشديذُ )ًظیش هجلؾ هٌوؿي ضذُ پیص

 ثبضذ. ّب هؼبدل ًبخبلع تؼْذات ايجبد ضذُ ثِ ػالٍُ هجلؾ هبلیبت ٍ ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ هي ح( هجلؾ هَجَدي

 ضًَذ. ثٌذي ٍ گضاسش هي ّب قجوِ ًبهِ داسايي ثِ تلٌیي ضیَُّب  ت( هَجَدي

 ثبضذ ٍ ًحَُ حسبثذاسي آى دس ثخص هَاسد خبظ اسايِ ضذُ است. ًوي ث( هَجَدي اهبًي جضء هَجَدي اهبًت گیشًذُ

ّبي خشيذاسي ضذُ اص هحل اػتجـبس ّضيٌـِ(،    اي )ثشخالف هَجَدي اص هحل اػتجبس سشهبيِ ّب اي پشداخت ثبثت خشيذ هَجَدي د( ػولٌشد ثَدجِ

 ضَد. ػٌَاى پشداخت ؿیش هكؼي هحسَة هي ثِ

 جشيبى تٌویل ضٌبسبيي داسايي دس(: 21حجت ضوبسُ )

دس سٍيذاد كَم تبهیي اػتجبس ثبيذ دس حذٍد اػتجبس تخػیع يبكتِ ٍ ثِ هیضاى تؼْذات ايجبد ضذُ پس اص ًسش هَاسدي ًِ هجال تبهیي اػتجبس  الق(

 پشداخت( حجت ضَد. ضذُ پیص هٌوؿي)ًظیش هجلؾ  گشديذُ

 ثبضذ. هيٍ هبلیبت ٍ ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ ثِ ػالٍُ هجلؾ ثیوِ سْن ًبسكشهب تؼْذات تبيیذ ضذُ ة( هجلؾ داسايي دس جشيبى تٌویل هؼبدل ًبخبلع 

اي ايجبد ضَد ٍ هٌجش ثِ ايجبد يي هلن داسايي هؼـیي هٌكجـن ثـب تؼشيـق      ّبي سشهبيِ ح( دس غَستي ًِ تؼْذاتي اص هحل اػتجبس تولي داسايي

اي ثب هبّیت ّضيٌِ(، ثِ ػٌَاى هخبل هخبسد قشح ثبسٍسي اثشّب  هبيِّبي سش استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثخص ػوَهي ًگشدد )اػتجبس تولي داسايي

اي ايي سٍيـذاد   ثَدجِ  سسبًي، ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ هخبسد يبدضذُ سا ثِ ػٌَاى ّضيٌِ ضٌبسبيي ًوبيذ. الصم ثِ رًش است؛ حسبة آة ّبي يب قشح

 ضَد. ضذُ ضٌبسبيي هي اي هػشف ًیض پس اص پشداخت تؼْذات هشثَـ تحت ػٌَاى حسبة اػتجبس سشهبيِ

 ّبي ًبهطَْد ّبي حبثت هطَْد ٍ داسايي ضٌبسبيي داسايي(: 22حجت ضوبسُ )

( ثـِ تشتیـت ثـب ػٌـبٍيي     7( ٍ )5ّبي كَم ثش اسبس استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثخص ػوَهي ضوبسُ ) گیشي ٍ گضاسضگشي داسايي الق( ضٌبسبيي، اًذاصُ

 ضَد. اًجبم هي" ّبي ًبهطَْد داسايي"ٍ  "ّبي حبثت هطَْد دسايي"

ضاى تؼْذات ايجبد ضذُ پس اص ًسش هَاسدي ًِ هجال تبهیي اػتجـبس  دس سٍيذاد كَم تبهیي اػتجبس ثبيذ دس حذٍد اػتجبس تخػیع يبكتِ ٍ ثِ هیة( 

 پشداخت( حجت ضَد. گشديذُ )ًظیش هجلؾ هٌوؿي ضذُ پیص

 ثبضذ. هؼبدل ًبخبلع تؼْذات ايجبد ضذُ ثِ ػالٍُ هجلؾ هبلیبت ٍ ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ هي ّب ح( هجلؾ داسايي

اي ايجبد ضَد ٍ هٌجش ثِ ايجبد يي هلن داسايي هؼـیي هٌكجـن ثـب تؼشيـق      ّبي سشهبيِ ت( دس غَستي ًِ تؼْذاتي اص هحل اػتجبس تولي داسايي

اي ثب هبّیت ّضيٌِ(، ثِ ػٌَاى هخبل هخبسد قشح ثبسٍسي اثشّب  ّبي سشهبيِ استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثخص ػوَهي ًگشدد )اػتجبس تولي داسايي

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا هَجَدی

 ** ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی حساب  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل

 ** ّـا ٍ اسـٌـاد پـشداخـتٌی حساب  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

 ** ّـا ٍ اسـٌـاد پـشداخـتٌی حساب  
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اي ايي سٍيـذاد   ثَدجِ  سسبًي، ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ هخبسد يبدضذُ سا ثِ ػٌَاى ّضيٌِ ضٌبسبيي ًوبيذ. الصم ثِ رًش است؛ حسبة آة ّبي يب قشح

 ضَد. اي هػشف ضذُ ضٌبسبيي هي ًیض پس اص پشداخت تؼْذات هشثَـ تحت ػٌَاى حسبة اػتجبس سشهبيِ

 ّب تسَيِ ثذّي (:23حجت ضوبسُ )

 ّب ضٌبسبيي ًسَس هبًًَي هشثَـ ٍ تسَيِ خبلع ثذّي (:23-1حجت ضوبسُ )

ّـبي تولـي    چٌبًچِ قجن هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ ٍاحذ گضاسضگش هٌلق ثِ ضٌبسبيي ٍ ًسش هبلیبت )هبًٌذ هبلیبت حوـَم ًبسًٌـبى قـشح      

دس غَستي ًِ سٍيذاد كَم هشثـَـ ثـِ تسـَيِ     ضَد. اي( ثبضذ، دس حجت هبلي كَم حسبة هبلیبت پشداختٌي ًیض ثستبًٌبس هي ّبي سشهبيِ داسايي

 ضَد. ّبي ؿیشهكؼي ثذٌّبس هي اي ثبثت پشداخت اي كَم حسبة اػتجبس سشهبيِ ّب ثبضذ، دس حجت ثَدجِ هَجَديهشتجف ثب ثذّي 

 ثِ ٌّگبم تسَيِ ًسَس هشثَـ (:23-2حجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا ٍ اسـٌاد پـشداخـتـٌـی حساب

 ** ای پــيــص پــشداخـت بـابـت عوليات سشهایِ  

 ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال  

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا هَجَدی  

 ** ای  تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ  

 ** بــيـــوــِ پـشداخـتـٌـی  

 ** ّای پـشداخـتـٌـی ســـپـــشدُ  

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابـع                    

 ّبي دسيبكتي ثِ هیضاى ًبّص تؿویي

   ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی  

 

   ** ای هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ

 ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ  

 ** تاهيي ضذُای  اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** بــيـــوــِ پــشداخـــــــتٌی

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجــَُ سایش هٌابــع                    
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 پشداخت ػلي الحسبة (:24حجت ضوبسُ )

 الحسبة ثِ ػٌَاى ػلي ّب ثذّيدس غَست پشداخت ثخطي اص  (:24-1ضوبسُ )حجت 

 ضَد. هٌوؿيت ثبيذ هتٌبست ثب هجلؾ پشداختي پشداخ هبًذُ حسبة پیص -1

 ضَد. حجت هي هشثَـ الحسبة ًبخبلع ػليهجلؾ هؼبدل ٍ  ًگْذاسي اي سشهبيِثبثت ػولیبت الحسبة پشداختي  حسبة اًتظبهي كَم ثِ هٌظَس ًٌتشل ػلي -2

 الحسبة هشتجف ثب ػليهبًًَي ثِ ٌّگبم پشداخت ًسَس (: 24-2حجت ضوبسُ )

   ** ای هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ

 ** ای تاهيي ضذُ اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌـی حساب

 ** 1ای پــيــص پــشداخـت بـابـت عوليات سشهایِ  

 ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال  

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا هَجَدی  

 ** ای  تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ  

 ** بــيـــوــِ پـشداخـتـٌـی  

 ** ســـپـــشدُ ّای پـشداخـتـٌـی  

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجــَُ سایش هٌابــع                    

 

   ** 2ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -حساب اًتظاهی

 ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -طشف حساب اًتظاهی  
 ّبي دسيبكتي ثِ هیضاى ًبّص تؿویي

   ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی

 ** دسیافتیّای  تضويي -حساب اًتظاهی  

 

   ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ

 ** ای تاهيي ضذُ اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** بــيـــوــِ پــشداخـــــــتٌی

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** اختصاصیبـاًـل پــشداخـت   

 ** باًل ٍجــَُ سایش هٌابــع                    
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 الصم ثِ رًش است ًسَس هبًًَي ثبيذ هتٌبست ثب هجلؾ پشداختي ضٌبسبيي ٍ دس هَػذ هبًًَي هوشس تسَيِ ٍ پشداخت گشدد.   

 
 الحسبة تسَيِ ػلي (:25ضوبسُ )حجت 

 الحسبة ٍ تسَيِ آى ّبي هشتجف ثب ػلي دس غَست پشداخت هبثوي ثذّي (:25-1حجت ضوبسُ )

ضـَد. ثـِ    حجت هـي پشداخت هٌوؿي ضذُ  الحسبة تسَيِ ضذُ ٍ پیص ّبي ؿیش هكؼي ثِ هیضاى ػلي اي ثبثت پشداخت حسبة اػتجبس سشهبيِ -1

اي اًتوـبلي هػـشف ضـذُ ثـب سـكح       ّبي هجل، حسبة اػتجبس سشهبيِ سبل  پشداخت الحسبة ٍ هٌوؿي ضذى پیص ػالٍُ دس غَست تسَيِ ػلي

الصم ثـِ   گـشدد.  ّبي ؿیشهكؼي ثب سكح تلػیلي سٌَاتي ثستبًٌبس هي اي اًتوبلي ثبثت پشداخت تلػیلي سٌَاتي ثذٌّبس ٍ حسبة اػتجبس سشهبيِ

ِ  الحسبة پشداختي ثبثت هَجَدي است دس غَست تسَيِ ػلي رًش اي، غـشكب سـكح تلػـیلي ًـَع      ّبي خشيذاسي ضذُ اص هحل اػتجبس سـشهبي

 ضَد. ّبي ؿیش هكؼي تؼذيل هي اي ثبثت پشداخت پشداخت ؿیش هكؼي حسبة اػتجبس سشهبيِ

 

 

   ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ

 ** ای تاهيي ضذُ اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌـی حساب

 ** ای پــيــص پــشداخـت بـابـت عوليات سشهایِ  

 ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال  

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا هَجَدی  

 ** ای  تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ  

 ** بــيـــوــِ پـشداخـتـٌـی  

 ** ســـپـــشدُ ّای پـشداخـتـٌـی  

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** پــشداخـت اختصاصیبـاًـل   

 ** باًل ٍجــَُ سایش هٌابــع                    

 

   ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -طشف حساب اًتظاهی

 ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -حساب اًتظاهی  

 ّبي دسيبكتي ثِ هیضاى ًبّص تؿویي

   ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی  

 

   ** ای هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ

 ** 1ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ  

 ** ای تاهيي ضذُ اعتباس سشهایِ  
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 الحسبة ثِ ٌّگبم پشداخت ًسَس هبًًَي هشتجف ثب ػلي(: 25-2حجت ضوبسُ )

 ّب قجن هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ خشيذ اػتجبسي )ًسیِ( داسايي(: 26حجت ضوبسُ )

 ّبي حبثت هطَْد سي )ًسیِ( داساييدس غَست خشيذ اػتجب(: 26-1حجت ضوبسُ )

 ضَد. ثِ ّضيٌِ دٍسُ هٌظَس هي ،ٍ ثِ هیضاى تحون آى دس ّش سبل هبليهحسَة هشثَـ ّب ٍ اسٌبد پشداختٌي  ّضيٌِ هبلي آتي ثِ ػٌَاى ًبٌّذُ حسبة -1

ثـِ ػٌـَاى ّضيٌـِ    آى حجت ٍ تلـبٍت   ًوذي ثْبي ثٍِ خذهبت خشيذاسي ضذُ ثبيذ  ّبًبالدس غَست خشيذ اػتجبسي )ًسیِ( قجن هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ،    

 .  ضَد هيٍاحذ گضاسضگش هٌؼٌس  دس غَست ٍؾؼیت هبليثِ اسصش كؼلي  ،ّضيٌِ هبلي آتيپس اص ًسش  ثذّي هشثَـ. ضٌبسبيي ضَد هبلي آتي

 هبلي سبلثِ هیضاى تحون ّضيٌِ ّبي هبلي آتي دس ّش (: 26-2حجت ضوبسُ )

 
 ّبي تٌویل ضذُ ضٌبسبيي داسايي (:27حجت ضوبسُ )

ػولٌشد اسصيبثي ضـذُ اٍلیـِ   ّبي حبثت هطَْد ًِ ثِ هٌظَس حلظ ٍؾؼیت داسايي دس هوبيسِ ثب استبًذاسد  هخبسد سٍصهشُ تؼویش ٍ ًگْذاسي داسايي   

هؼوـَالً   ّب گیشي جبدُ هخبل، هخبسد ًگْذاسي يب ثبصديذ ًلي ٍ لٌِگشدد. ثشاي  ػٌَاى ّضيٌِ ضٌبسبيي هي ضَد، هؼوَالً دس صهبى ٍهَع، ثِ آى اًجبم هي

هخبسد ثؼـذي هـشتجف ثـب     ضَد. حسَة هيگشدد، ّضيٌِ ه ي هييِ اكضايص استبًذاسد ػولٌشد اسصيبثي ضذُ اٍلیِ داساًٍ حلظ ثِ ايي دلیل ًِ هَجت 

ضَد ًِ هخبسد اًجبم ضذُ هَجت ثْجَد ٍؾؼیت داسايي دس هوبيسِ ثـب اسـتبًذاسد    داسايي حبثت هطَْد تٌْب صهبًي ثِ هجلؾ دكتشي داسايي اؾبكِ هي

اص ايي هخبسد ثـِ   ًبضي ي يب خذهبت ثبلوَُآت ثش ٍهَع جشيبى هٌبكغ اهتػبدي اي ًِ ضَاّذ ًبكي هجٌي گًَِ ثِ ،ػولٌشد اسصيبثي ضذُ اٍلیِ آى گشدد

 داضتِ ثبضذ. ٍجَد گضاسضگشدسٍى ٍاحذ 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** بــيـــوــِ پــشداخـــــــتٌی

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجــَُ سایش هٌابــع                    

 

   ** ای هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ

 ** ای تاهيي ضذُ سشهایِاعتباس   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا ًاهِ داسایی ضيَُبٌذی  ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** 1 ّـضیـٌـِ هـالـی آتـی

 ** ّا ٍ اســٌاد پــشداخـتـٌی حــسـاب  

 ثستبًٌبس بسثذٌّ

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ

 ** ّـضیـٌـِ هـالـی آتـی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل   
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 اي ّبي سشهبيِ ّب پس اص پبيبى قشح تولي داسايي احتسبة هبصاد هَجَدي(: 28) حجت ضوبسُ

ِ   ّبي هجل ثبضذ، دس حجت ثَدجِ ّبي ٍاگزاس ضذُ دس سبل چٌبًچِ هبصاد يبدضذُ هشثَـ ثِ هَجَدي     اًتوـبلي  اي اي كَم حسبة اػتجـبس سـشهبي

 ثِ تشتیت ثذٌّبس ٍ ثستبًٌبس خَاٌّذ ضذ. سٌَاتيدس سكح تلػیلي  اًتوبلي اي ّبي ؿیشهكؼي ٍ حسبة ثَدجِ اػتجبس سشهبيِ ثبثت پشداخت

 ّبي ٍاحذ گضاسضگش ثِ سبيش ٍاحذّب ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ اًتوبل داسايي (:29حجت ضوبسُ )

 هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ الضامذ گضاسضگش ثِ سبيش ٍاحذّب ثش اسبس ّبي ٍاح اًتوبل داساييدس غَست الق( 

ٍاحـذ گضاسضـگش ديگـشي    هٌلق ثِ اًتوبل داسايي خَد ثـِ  هشثَـ ٍاحذ گضاسضگش  هوشسات ٍ ًِ قجن هَاًیي دس غَستي (:29-1حجت ضوبسُ )

ُ  اًتوـبل  ٍاحذگضاسضـگش  ،هضثـَس  اًتوبل داسايي اص پس ثشداس(، )هبًٌذ اًتوبل داسايي اص ٍاحذ گضاسضگش هجشي ثِ ٍاحذ گضاسضگش ثْشُثبضذ  ،دٌّـذ

 ًوبيذ. ثِ غَست صيش ضٌبسبيي هي اًتوبلي سا داسايي

 ضَد. اثتذاي سبل ًسش هي اًجبضتِ ّبي اًتوبلي دس گشدش حسبة تـییشات دس اسصش خبلع، اص اسصش خبلع حسبة داسايي -1

 ًوبيذ. ضٌبسبيي هي صيش ضشح ثِ  داسايي دسيبكتي ساًٌٌذُ ًیض  هشثَـ، ٍاحذ گضاسضگش دسيبكت هذاسى ثِ ثبتَجِ (:29-2حجت ضوبسُ )

 ضَد. اثتذاي سبل اؾبكِ هي اًجبضتِ ّبي دسيبكتي دس گشدش حسبة تـییشات دس اسصش خبلع، ثِ اسصش خبلع حسبة داسايي -2

 

 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا داساییًاهِ  بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل   

 

   ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ

 ** ای هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** 1ّـای اًتقـالـی داسایـی

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل   

 ** ّا ًاهِ داسایی ضيَُبٌذی  ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل 

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

 ** 2ّـای دسیـافـتـی داسایـی  
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 تطخیع ٍاحذ هشثَـّبي ٍاحذ گضاسضگش ثِ سبيش ٍاحذّب ثش اسبس  اًتوبل داساييدس غَست ة(

 ،هضثـَس  اًتوبل داسايي اص پس، ثِ اًتوبل داسايي خَد ثِ ٍاحذ گضاسضگش ديگشي ثبضذهجبص ًِ ٍاحذ گضاسضگش  دس غَستي (:29-3حجت ضوبسُ )

 ًوبيذ. ثِ غَست صيش ضٌبسبيي هي ساداسايي دٌّذُ، اًتوبل  اًتوبل ٍاحذگضاسضگش

 ًوبيذ. ضٌبسبيي هي صيش ضشح ثِ  دسيبكتي ساًٌٌذُ ًیض داسايي  هشثَـ، ٍاحذ گضاسضگش دسيبكت هذاسى ثِ ثبتَجِ (:29-4حجت ضوبسُ )

 ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـخبسد اص ٍاحذّبي گضاسضگش ّبي ٍاحذ گضاسضگش ثِ  اًتوبل داسايي (:30حجت ضوبسُ )

ّبي دٍلتي اًتوبل يبكتـِ ٍ ثـِ ػٌـَاى     ّبي ٍاحذ گضاسضگش ثِ ضشًت چٌبًچِ ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، داسايي (:30-1حجت ضوبسُ )

 .اكضايص سشهبيِ دٍلت هحسَة گشدد

ّـب ٍ   هشًض هذيشيت ثذّيثِ ثبيذ گزاسي  سشهبيِاقالػبت هشثَـ ثِ  ،ٍاحذ گضاسضگش اًتوبل دٌّذُ داساييتَسف  پس اص ضٌبسبيي سٍيذاد كَم   

ّـبي   داسايـي حسبة دس هوبثل ّب  گزاسي دس ضشًت ، حسبة سشهبيِهشًضٍ پس اص دسيبكت تبيیذيِ هشثَـ اص آى اسسبل ّبي هبلي ػوَهي  داسايي

ًیض پس اص دسيبكت اقالػبت هشثـَـ اص ٍاحـذّبي   هبلي ػوَهي  ّبي ّب ٍ داسايي هشًض هذيشيت ثذّي. ٍاحذ گضاسضگش خبسد ضَد اص دكبتشاًتوبلي 

  ًوبيذ. هيضٌبسبيي اًجبضتِ ّب سا دس هوبثل حسبة اسصش خبلع  گزاسي دس ضشًت گضاسضگش، حسبة سشهبيِ

خبسد اص ٍاحـذّبي گضاسضـگش )ثـشاي ًوًَـِ     ّبي ٍاحذ گضاسضگش ثِ  چٌبًچِ ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، داسايي (:30-2حجت ضوبسُ )

 .دٍلت هحسَة گشددثلٌذ هذت اًتوبل يبكتِ ٍ ثِ ػٌَاى هكبلجبت ّبي دٍلتي(  ضشًت

هشًـض هـذيشيت   ثِ ثبيذ  ي اًتوبل يبكتِّب اقالػبت هشثَـ ثِ داساييسضگش اًتوبل دٌّذُ داسايي، ٍاحذ گضاپس اص ضٌبسبيي سٍيذاد كَم تَسف    

حسـبة  ثلٌذ هـذت دٍلـت دس هوبثـل    حسبة هكبلجبت  هشًض،ٍ پس اص دسيبكت تبيیذيِ هشثَـ اص آى سبل اس ّبي هبلي ػوَهي ّب ٍ داسايي ثذّي

ًیض پس اص دسيبكت اقالػبت هشثـَـ اص  ّبي هبلي ػوَهي  ّب ٍ داسايي هشًض هذيشيت ثذّيٍاحذ گضاسضگش خبسد ضَد.  اص دكبتشّبي اًتوبلي  داسايي

  ًوبيذ. هيضٌبسبيي  اًجبضتِ سا دس هوبثل حسبة اسصش خبلعثلٌذ هذت دٍلت ٍاحذّبي گضاسضگش، حسبة هكبلجبت 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت طبقِ ّا بِ تفنيل ّضیٌِ

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل   

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل 

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

 ** ّـا   ّــذایــا ٍ مــوـل  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّـا گـزاسی دس ضـشمـت سـشهـایـِ

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** دٍلـتذت ـذ هـبلٌهـطالـبات 

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  
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اًتوبل يبكتِ ٍ ثِ  خبسد اص ٍاحذّبي گضاسضگشّبي ٍاحذ گضاسضگش ثِ  چٌبًچِ ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، داسايي (:30-3حجت ضوبسُ )

 ضَد. ػٌَاى ًوي دٍلت هحسَة گشدد، سٍيذاد هشثَـ ثِ غَست صيش ضٌبسبيي هي

 
 ّبي هجل سبل داساييضٌبسبيي اٍلیِ  (:31حجت ضوبسُ )

 ضَد. ّب دس گشدش حسبة تـییشات دس اسصش خبلع هٌؼٌس هي ّب ٍ ثذّي خبلع ضٌبسبيي اٍلیِ داسايي -1
 

 ّبي هجل سبل ثذّيضٌبسبيي اٍلیِ  (:32حجت ضوبسُ )

 ضَد. ّب دس گشدش حسبة تـییشات دس اسصش خبلع هٌؼٌس هي ّب ٍ ثذّي خبلع ضٌبسبيي اٍلیِ داسايي -1

 اص ػبهلیي ريحسبة دسيبكت اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ ثِ استلبدُ اص تٌخَاُ گشداى پشداخت ٍاگزاس ضذُثِ ٌّگبم (: 33حجت ضوبسُ )

 ضَد. ، حجت كَم تؼذيل هيهزًَس اسٌبد ٍ هذاسى دسيبكتيثشسسي ٍ تؼییي ٍؾؼیت ثذيْي است پس اص    
 

 ٍاگزاس ضذُ تٌخَاُ گشداى پشداختاستلبدُ اص تبيیذ اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ ثِ پس اص (: 34حجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت طبقِّا بِ تفنيل  ّضیٌِ

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

   ** ّـا گـزاسی دس ضـشمـت سـشهـایـِ

 ** 1 ّا ضـٌـاسـایـی اٍلـيـِ داسایـی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** 1 ّا ضـٌـاسـایـی اٍلـيـِ بـذّـی

 ** ای رخـيـشُ تـعـْذات سـشهـایـِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** عاهليي ریحساباسٌاد ٍصَلی اص  -حساب اًتظاهی

 ** عاهليي ریحساباسٌاد ٍصَلی اص  -طشف حساب اًتظاهی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** دس جــشیـاى تـنـويـل داسایــی

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا هَجَدی

   ** ای پــيــص پــشداخـت بـابـت عوليات سشهایِ

 ** ای  تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ  
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اي  حسبة اػتجبس سشهبيِپشداخت ؿیش هكؼي دس سكح تلػیلي پشداختي ؿیشهكؼي ثِ پشداخت)ّبي( ؿیشهكؼي ديگش تـییش يبثذ، ًَع  چٌبًچِ   

 .ثبيذ تؼذيل ضَد ّبي ؿیشهكؼي ثبثت پشداخت

گشداى ٍاگزاس ضذُ ثِ ػبهلیي ريحسبة دس هَػذ هبًًَي هوـشس ٍ   دس غَست تبيیذ اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ ثِ تسَيِ تٌخَاُ (:35حجت ضوبسُ )

گشداى پشداخت، حجت ريل حست هـَسد دس   اًتوبل ٍجَُ هػشف ًطذُ تٌخَاُ گشداى هضثَس ثِ حسبة ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاگزاس ًٌٌذُ تٌخَاُ

 ضَد. اًجبم هي)ػبهلیي ريحسبة( شداى پشداخت گ دكبتش دسيبكت ًٌٌذُ تٌخَاُ

  ٍاسيض ضَد.گشداى  گشداى پشداخت ثبيذ دس هَػذ هبًًَي هوشس تسَيِ ٍ ثِ حسبة ٍاگزاسًٌٌذُ تٌخَاُ الق( هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ ثبثت تٌخَاُ

پبسخگَيي ٍ پیگیشي آى ثش ػْـذُ ٍاحـذ   گشداى پشداخت، هسئَلیت  جوؼي ثبثت تٌخَاُ ة( دس غَست ٍاخَاّي اسٌبد ٍ يب ايجبد ًسشي اثَاة

ّبي الصم سا ثشاي سكغ ًسشي ايجبد ضـذُ   گشداى پشداخت ثبيذ پیگیشي دس ؾوي ٍاحذ ٍاگزاس ًٌٌذُ تٌخَاُ ثبضذ. گشداى هي ًٌٌذُ تٌخَاُ دسيبكت

 اًجبم دّذ.

اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ سا ثشاي ثشسسي ثِ ريحسـبثي   گشداى يبدضذُ اهذام ٍ ػبهلیي ريحسبة ثبيذ دس هَػذ هبًًَي هوشس ًسجت ثِ تسَيِ تٌخَاُح( 

ى هشثـَـ ٍ اًتوـبل ٍجـَُ هػـشف ًطـذُ      سگشداى اسسبل ًوبيٌذ. دس غَست تبيیـذ اسـٌبد ٍ هـذا    ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ٍاگزاس ًٌٌذُ تٌخَاُ

 ضَد. بم هياًجگشداى ثِ حسبة ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ هضثَس، حجت كَم دس دكبتش ػبهلیي ريحسبة  تٌخَاُ

 ضَد. ( هبًَى ديَاى هحبسجبت ًطَس، هحل سسیذگي ثِ اسٌبد تَسف ديَاى هحبسجبت ًطَس تؼییي هي40( ٍ )39ت( ثش اسبس هَاد )

 د.ث( دس غَستي ًِ اسٌبد ٍ هذاسى هشثَـ دس استبى ثشسسي ضَد، تبيیذيِ ديَاى هحبسجبت استبى ًیض ثبيذ اخز ٍ ؾویوِ ايي اسٌبد ٍ هذاسى گشد

 

   ** ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی  

 

   ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -حساب اًتظاهی

 ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -طشف حساب اًتظاهی  
 گشداى پشداخت ّبي هكؼي اص هحل تٌخَاُ ثِ هیضاى پشداخت

   ** ای هـصـشف ضـذُ اعتباس سـشهـایِ

 ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هبلغ عٌَاى حساب

   ** ّا ٍ اسٌاد پشداختٌیحساب

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل   

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** ّا داساییًاهِ  بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی  

 ** ای پــيــص پــشداخـت بـابـت عوليات سشهایِ  

 ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابع  

 

   ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -طشف حساب اًتظاهی

 ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -حساب اًتظاهی  

 

   ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی  
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 جبسي پشداخت سبل ٍ پیصپشداخت ضٌبسبيي ٍاسيض ًوذي تٌخَاُ گشداى  (:36) ضوبسُحجت 

 
 دس غَست ٍاخَاّي اسٌبد اسايِ ضذُ(: 37) حجت ضوبسُ

گشداى پشداخـت   دس ثشخي هَاسد هوٌي است ثِ ػلت ًوع هذاسى يب هـبيشت ثب هَاًیي ٍ هوشسات، هذاسى ٍ هستٌذات هشثَـ ثِ تسَيِ تٌخَاُ   

هٌتوـل   اي سشهبيِاسٌبد ٍاخَاّي  -ّب ٍ اسٌبد دسيبكتٌي ّبي يبد ضذُ ثِ حسبة ٍ پیص پشداخت هبثل هجَل ًجبضذ، دس ايي حبلت هبًذُ حسبة

م ثِ رًش است چٌبًچِ اسٌبد ٍاخَاّي كَم هشثَـ ثِ ٍجَُ اًتوبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبضذ، حسـبة اسـٌبد ٍاخـَاّي ثبثـت اػتجـبس      الص ضَد. هي

 .گشدد هيّبي ؿیش هكؼي حجت  اًتوبلي ثبثت پشداختاي  سشهبيِاًتوبلي دس هوبثل حسبة اػتجبس  اي سشهبيِ

 
 
 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ

   ** یـبـاًـل پــشداخـت اختصاص

   ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــــع                 

 ** ای پــشداخـت بـابـت عوليات سشهایِ پــيــص  

 ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال  

 ** ای  تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ  

 پشداخت اص هحل اػتجبس تخػیع يبكتِ، اػتجبس اختػبغي ٍ اػتجبس اثالؿي پشداخت ٍ تٌخَاُ گشداى ثِ هیضاى ٍاسيض ًوذي پیص

   ** ای تخصيص یافتِ    اعتباس سشهایِ

   ** ای اعــتـبـاس سـشهــایـِ

   ** ابـالغـی ای اعــتـبـاس سـشهــایـِ

 ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ  

 ّبي دسيبكتي ثِ هیضاى ًبّص تؿویي

   ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي -حساب اًتظاهی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ای سشهایِاسٌاد ٍاخـَاّی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

 ** ای  تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ  

 ** ای پــيــص پــشداخـت بـابـت عوليات سشهایِ  

 ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال  

 

   ** ای اسٌاد ٍاخَاّی بابت اعتباس سشهایِ

 ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ  
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 ضٌبسبيي آىاي  دس دٍسُ ثَدجِدس غَست سكغ اسٌبد ٍاخَاّي (: 38حجت ضوبسُ )

 

 سبل ثؼذ تب پبيبى ضْشيَس هبُپس اص پبيبى دٍسُ هتون دس غَست سكغ اسٌبد ٍاخَاّي ضذُ (: 39حجت ضوبسُ )

اي، پبيبى ضْشيَس هبُ سبل ثؼذ است. دس غَست سكـغ اسـٌبد    اي اػتجبس سشهبيِ ّبي ػولٌشد ثَدجِ هْلت سكغ اسٌبد ٍاخَاّي ثشاي اسايِ كشم   

ِ  ضَد. ثِ ػالٍُ حسبة تب پبيبى ضْشيَس هبُ سبل ثؼذ، سٍيذاد هبلي كَم دس تبسيخ ٍهَع ضٌبسبيي هياص پبيبى دٍسُ هتون ٍاخَاّي  اي  ّبي ثَدجـ

ِ   اي اػتجبسات تولي داسايي ّبي ػولٌشد ثَدجِ حجت ٍ كشمثب سكح تلػیلي سٌَاتي كَم  اي ًیـض اغـالح ٍ ّوـشاُ ثـب هـذاسى ٍ       ّـبي سـشهبي

هستٌذات هشثَـ )هَاكوتٌبهِ، اػالهیِ تخػیع اػتجبس، تبيیذيِ ٍجَُ دسيبكتي اص خضاًِ، تبيیذيِ ٍجـَُ ٍاسيـضي ثـِ خضاًـِ( ثـشاي اػوـبل دس       

اسٌبد ٍاخَاّي هشثَـ تـب پبيـبى   ًِ  ّوچٌیي دس غَستي ضَد.  ٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثِ هشاجغ هبًًَي ريشثف اسايِ هيحسبة ػول غَست

ِ  ّبي پس اص اًوالة،  ( هبًَى تلشيؾ ثَدجِ سبل4( هبدُ)4ضْشيَس هبُ سبل ثؼذ سكغ ًگشدد، ثِ استٌبد ثٌذ ) اي سديـق اػتجـبسي    ػولٌـشد ثَدجـ

 ضَد. لٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثِ ػٌَاى ٍاخَاّي هحسَة هيحسبة ػو هشثَـ دس غَست

ّـبي   چٌبًچِ اص اثتذاي هْشهبُ تب پبيبى آرس هبُ سبل ثؼذ، اسٌبد ٍاخَاّي سكغ گشدد، سٍيذاد هبلي كَم دس تبسيخ ٍهـَع ضٌبسـبيي ٍ حسـبة      

ّـبي ػولٌـشد    بلي ٍاحذ گضاسضـگش ثبيـذ اغـالحیِ كـشم    ضَد. ثِ ػالٍُ ريحسبثي ٍ اهَس ه حجت هيثب سكح تلػیلي سٌَاتي اي هزًَس  ثَدجِ

سبل ايجبد اسٌبد ٍاخَاّي سا ّوشاُ ثـب هـذاسى ٍ هسـتٌذات هشثـَـ )هَاكوتٌبهـِ، اػالهیـِ        اي ّبي سشهبيِ تولي داسايياي اػتجبسات  ثَدجِ

حسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ  ساغالحیِ غَستتخػیع اػتجبس، تبيیذيِ ٍجَُ دسيبكتي اص خضاًِ، تبيیذيِ ٍجَُ ٍاسيضي ثِ خضاًِ(، ثشاي اػوبل د

 ًل ًطَس ثِ هشاجغ هبًًَي ريشثف اسايِ ًوبيذ.
 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

 ** ای اسٌاد ٍاخـَاّی سشهایِ -دسیافتٌیّا ٍ اسٌاد  حساب  

    

   ** ای هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ

   ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ

 ** ای اسٌاد ٍاخَاّی بابت اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

 ** ای سشهایِاسٌاد ٍاخـَاّی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 

   ** ای اًـتـقالـی هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ

   ** ّای غيش قطعی ای اًتقالی بابت پشداخت اعتباس سشهایِ

 ** ای اًـتـقالـی اسٌاد ٍاخَاّی بابت اعتباس سشهایِ  
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 دس غَست ػذم سكغ اسٌبد ٍاخَاّي ضذُ تب پبيبى آرس هبُ سبل ثؼذ(: 40حجت ضوبسُ )

ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ اسٌبد ٍاخَاّي سا ثِ ػٌَاى ًسـشي   چٌبًچِ تب پبيبى آرس هبُ سبل ثؼذ اسٌبد ٍاخَاّي سكغ ًگشدد،   

 اثَاة جوؼي هحسَة ٍ هشاتت سا ثِ دادسشاي ديَاى هحبسجبت ًطَس ٍ ٍصاست اهَس اهتػبدي ٍ داسايي اػالم ًوبيذ.
 ّب داساييدس غَست ايجبد ًسشي دس (: 41حجت ضوبسُ )

ضـَد. اص   ّب هٌظَس هـي  جوؼي دس حسبة ٍاحذ گضاسضگش ًسشي ايجبد ضَد، هجلؾ آى ثِ ػٌَاى ًسشي اثَاة اي سشهبيًِِ دس هٌبثغ  دس غَستي   

پشداخـت ٍ  ثشداضـت اص حسـبة     پشداخت، پـیص  گشداى جوؼي گیشًذگبى تٌخَاُ جوؼي هي تَاى ثِ ايجبد ًسشي دس اثَاة هػبدين ًسشي اثَاة

غَست ايجبد ًسشي اثَاة جوؼي، ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ هشاتـت سا ثـِ    ثبًٌي ثِ دلیل اختالس، سشهت ٍ ...  اضبسُ ًشد. دس

جوؼي هشثَـ تب پبيبى ضْشيَس هـبُ سـبل    چٌبًچِ ًسشي اثَاةدادسشاي ديَاى هحبسجبت ًطَس ٍ ٍصاست اهَس اهتػبدي ٍ داسايي اػالم ًوبيٌذ. 

ِ  ّـبي پـس اص اًوـالة،     ثَدجِ سـبل ( هبًَى تلشيؾ 4( هبدُ)4ثؼذ سكغ ًگشدد، ثِ استٌبد ثٌذ ) اي سديـق اػتجـبسي هشثـَـ دس     ػولٌـشد ثَدجـ

ثِ ػالٍُ دس سٍيذاد كـَم، كشايٌـذ صهـبًي تؼـذيل سـكح       ضَد. حسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثِ ػٌَاى ٍاخَاّي هحسَة هي غَست

 است. اي سشهبيِهطبثِ حسبة اسٌبد ٍاخَاّي ضذُ ثبثت اػتجبس  اي سشهبيِحسبة ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس  "هٌبثغ"تلػیلي 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ای سشهایِمسشی ابَاب جـوعی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

 ** ای سشهایِاسٌاد ٍاخـَاّی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 

   ** اًتقالی ای مسشی ابَاب جوعی بابت اعتباس سشهایِ

 ** اًـتـقالـی ای اسٌاد ٍاخَاّی بابت اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ای سشهایِمسشی ابَاب جـوعی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

 ** ای سشهایِگشداى پـشداخـت بابت عـوليات  تٌخَاُ  

 ** ای سشهایِپـيـص پــشداخــت بابت عـوليات   

 ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال  

 ** ّا ًاهِ داسایی ضيَُبٌذی  ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل   

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی  

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابـــع                   

 

   ** ای اعتباس سشهایِمسشی ابَاب جوعی بابت 

 ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ  

 ** ایِ ـایـشهـس اعـتـبـاس  

 ** تخصيص یافـتِ          ای سـشهـایـِ اعـتـبـاس  

 ** ابـالغـی ای سـشهـایـِ اعـتـبـاس  
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ّـب دس قجوـِ سـبيش     جوؼي يب اسٌبد ٍاخَاّي دس دٍسُ آتي تؼییي تٌلیق ضَد، ؾشٍسي است ايـي حسـبة   چٌبًچِ اًتظبس ًشٍد ًسشي اثَاة   

َُ اًتوبلي ٍاحـذ گضاسضـگش ايجـبد ضـذُ ثبضـذ،      ًسشي اثَاة جوؼي كَم اص هحل ٍجًِ  دس غَستيالصم ثِ رًش است  ّب گضاسش گشدًذ. داسايي

 ضَد. حجت هي هشثَـ اي اًتوبلي ّبي ثَدجِ اًتوبلي حست هَسد دس هوبثل حسبةاي  سشهبيِحسبة ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس 

 ضٌبسبيي آىاي  دس دٍسُ ثَدجِ دس غَست سكغ ًسشي اثَاة جوؼي(: 42حجت ضوبسُ )

 
 ّبي پس اص ضٌبسبيي آى جوؼي دس سبل دس غَست سكغ ًسشي اثَاة(: 43حجت ضوبسُ )

ثب اي هزًَس  ّبي ثَدجِ ّبي هجل سكغ گشدد، سٍيذاد هبلي كَم دس تبسيخ ٍهَع ضٌبسبيي ٍ حسبة چٌبًچِ ًسشي اثَاة جوؼي ايجبد ضذُ سبل   

تولـي  اي اػتجبسات  ّبي ػولٌشد ثَدجِ ضَد. ثِ ػالٍُ ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ اغالحیِ كشم حجت هيسكح تلػیلي سٌَاتي 

جوؼي سا ّوشاُ ثب هذاسى ٍ هستٌذات هشثَـ )هَاكوتٌبهِ، اػالهیِ تخػیع اػتجبس، تبيیذيِ ٍجَُ  سبل ايجبد ًسشي اثَاة اي ّبي سشهبيِ داسايي

حسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثـِ هشاجـغ هـبًًَي     ذيِ ٍجَُ ٍاسيضي ثِ خضاًِ(، ثشاي اػوبل دساغالحیِ غَستدسيبكتي اص خضاًِ، تبيی

 ريشثف اسايِ ًوبيذ.

 

 

 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ هعييعٌَاى حساب 

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

 ** ای   مسشی ابَاب جـوعی سشهایِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 

   ** هصشف ضذُ ای اعتباس سشهایِ

   ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ

 ** ای مسشی ابَاب جوعی بابت اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ تفنيل طبقِّا بِ  داسایی

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل 

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

 ** ای سشهایِمسشی ابَاب جـوعی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 

   ** هصشف ضذُاًتقالی  ای سشهایِاعتباس 

   ** ّای غيش قطعی اًتقالی بابت پشداختای  اعتباس سشهایِ

 ** ای اًتقالی مسشی ابَاب جوعی بابت اعتباس سشهایِ  
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 ّبي پس اص ضٌبسبيي آى دس غَست ٍاسيض ًوذي ًسشي اثَاة جوؼي يب اسٌبد ٍاخَاّي ضذُ اص سَي اضخبظ دس سبل(: 44حجت ضوبسُ )

چٌبًچِ ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، ٍاحذ گضاسضگش هجبص ثِ استلبدُ اص ايي ٍجَُ ًجبضذ، ثِ ٌّگبم ٍاسيض ٍجـَُ يبدضـذُ ثـِ حسـبة        

دس  هشثَـ خضاًِ ثبيستي اص سشكػل حسبة ٍجَُ اسسبلي ثبثت هٌبثغ ػوَهي يب حسبة ٍجَُ اسسبلي ثبثت هٌـبثغ اختػبغـي اسـتلبدُ ًوبيـذ.    

اي  اي اًتوبلي ًیض ثبيذ دس هوبثل حسبة ثَدجِ اػتجبس سشهبيِ هشثَـ هجبص ثِ استلبدُ اص ٍجَُ كَم ثبضذ، حسبة اػتجبس سشهبيِ غَستي ًِ ٍاحذ

 اًتوبلي حجت ضَد.

 ّبي ثبًٌي غالح ٍ ثشداضت اص حسبة غبدسُ اص هشاجغ ريتؼْذ آٍس احٌبم  (:45) حجت ضوبسُ

 غالح اص سَي هشاجغ ريتؼْذ آٍس ثِ ٌّگبم غذٍس احٌبم (: 45-1حجت ضوبسُ )

 ضَد. هيضٌبسبيي ٍاحذ گضاسضگش ًجبضذ، ثِ ػٌَاى ّضيٌِ  )ّب(هبثل اًتسبة ثِ داساييچٌبًچِ احٌبم تؼْذ آٍس غبدسُ    

الزًش سا ثٌوبيـذ ٍ   دسغَستي ًِ اػتجبس هػَة تخػیع يبكتِ يب ٍجَُ سبيش هٌبثغ ٍاحذگضاسضگش تٌبكَي تؼْذات كَم (:45-2) حجت ضوبسُ

 ضَد. اًجبم تبهیي هٌبثغ هشثَـ ثِ غَست صيش ضٌبسبيي هيتؼْذات ضٌبسبيي ضذُ هَسد هجَل ٍاهغ ضَد؛ هجلؾ ثشداضت پس اص 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ

   ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی

   ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابـــع                 

 ** ای اسٌاد ٍاخـَاّی سشهایِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 ** ای سشهایِ مسشی ابَاب جـوعی -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 

   ** اًتقالی ای سـشهـایـِ بـَدجـِ اعـتباس

 ** ای اًتقالی اسٌاد ٍاخَاّی بابت اعتباس سشهایِ  

 ** ای اًتقالی مسشی ابَاب جوعی بابت اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل 

 ** صالح رخيشُ احنام صادسُ اص هشاجع ری  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** صالح رخيشُ احنام صادسُ اص هشاجع ری

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابـــع                   

 

   ** ای هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ

 ** ای تاهيي ضذُ اعتباس سشهایِ  
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ثش اسبس هبًَى ًحَُ پشداخت هحٌَم ثِ دٍلت ٍ ػذم تبهیي ٍ تَهیق اهَال دٍلتي، ٍصاستخبًِ ّب ٍ هَسسبت دٍلتي هٌللٌذ ٍجَُ هشثَـ ثِ    

 هحٌَم ثِ دٍلت سا ثب سػبيت هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ اص هحل اػتجبس سبل ّبي هجل ٍ دس غَست ػذم اهٌبى تبهیي، دس ثَدجِ سبل ثؼذ هٌظَس ٍ

هبُ پس اص غذٍس حٌن تبهیي ضَد، پشداخت هكؼي ضٌبسبيي  18ت ًوبيذ. دس غَستي ًِ اػتجبس الصم ثشاي ٍجَُ هحٌَم ثِ دٍلت تب پشداخ

ًٌٌذُ اص ثَدجِ ػوَهي دٍلت  ّبي اجشايي استلبدُ غالح دس هَسد سبيش دستگبُ ًِ احٌبم هكؼي اص سَي هشاجغ ري خَاّذ ضذ. دس غَستي

ثذيْي است دس  سبل ٍ ًین ثشاي تبهیي اػتجبس ٍجَد ًذاسد. ٍ ًْبدّبي ػوَهي ؿیشدٍلتي( غبدس ضَد، هْلت يي ّبي دٍلتي ٍ هَسسبت )ضشًت

 حجت كَم تبهیي اػتجبس الصم هجل اص پشداخت هزًَس اًجبم ضذُ است.

 (2ي دٍلت )( هبًَى الحبم ثشخي هَاد ثِ هبًَى تٌظین ثخطي اص هوشسات هبل24هَؾَع ثٌذ )د( هبدُ ) (:45-3حجت ضوبسُ )

 دكـبتـش ٍاحـذ هحـٌَم

 پس اص جبثجبيي ٍ ًبّص اػتجبس ٍاحذ هحٌَم :(45-3-1)حجت ضوبسُ 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای سـشهـایـِ اعــتـبـاس بــَدجــِ

  
 ای/ سـشهـایـِ اعــتـبـاس

 یـافـتـِ ای تـخصيص سـشهـایـِ اعــتـبـاس
** 

 

   ** صالح احنام صادسُ اص هشاجع ری رخيـشُ

 ** هـحنـَم بـِ دٍلـت  

 

 دكـبتـش سبصهبى ثـشًـبهـِ ٍ ثـَدجـِ

 دس غَست پشداخت احٌبم غبدسُ ٍاحذّبي هحٌَم  تَسف سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ استبى(: 45-3-2) ضوبسُ حجت

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ حسبة هؼیيػٌَاى  هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ذُـيي ضـاهـتای  سـشهـایـِاعـتـبـاس 

 ** ابـالغـیای  سـشهـایـِاعــتـبـاس   

 

   ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ

 ** ... بـاًـل پــشداخـت  

 

   ** ذُـشف ضـصـه ای سـشهـایـِاعــتـبـاس 

 ** ذُـيي ضـاهـتای  سـشهـایـِاعـتـبـاس   

ّبي ًوذي دس سبصهبى ثشًبهِ ٍ  الصم ثِ رًش است سٍيذادّبي هشثَـ ثِ اكضايص اػتجبس، تخػیع اػتجبس، دسيبكت ٍجِ ٍ اثالؽ اػتجبس ٍ حَالِ   

 ّبي هٌذسد دس ايي كػل اػوبل ضَد. ثَدجِ ًطَس ٍ استبى ثبيذ قجن حجت
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غالح تبهیي ًطـَد ٍ   تؼییي ضذُ ثشاي پشداخت احٌبم غبدسُ اص هشاجغ ريدس غَستي ًِ هٌبثغ الصم دس هْلت هبًًَي  (:45-4) حجت ضوبسُ

 ضَد. ثشداضت ٍجِ اص سَي اضخبظ اًجبم ضَد، ًسشي ٍجَُ ايجبد ضذُ ثش اسبس اػالهیِ ثبًٌي هشثَـ ثِ ضشح ريل ضٌبسبيي هي

ّبي هبًًَي الصم تَسف  غالح ثشاي اهذام ثِ ٌّگبم ايجبد ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتي، هشاتت ثشداضت ثِ هَجت احٌبم غبدسُ اص هشاجغ ري     

ريحسبة ثِ دادسشاي ديَاى هحبسجبت ًطَس، ٍاحذ گضاسضگش ريشثف ٍ ٍصاست اهَس اهتػبدي ٍ داسايي اػالم ٍ هَؾَع تب حػَل ًتیجـِ ًْـبيي   

ّبي ؿیش هبثل ثشداضت خضاًِ غشكبً ثبيستي ثب تطخیع ٍ دستَس خضاًِ غَست پزيشد ٍ لـزا   دسؾوي دستَس پشداخت اص حسبة ضَد. پیگیشي هي

دلیـل   ثبضذ. ثذيْي است دس حجت هزًَس ثِ تَهیق ٍ ثشداضت اص حسبة دسآهذي ثذٍى ًست ًظش هٌتَة خضاًِ يب خضاًِ هؼیي استبى هوٌَع هي

   ضَد. ّب تبهیي اػتجبس اًجبم ًوي بكتِ، ثشاي ايي گًَِ ثشداضتًجَد اػتجبس هػَة تخػیع ي

ّـبي   ( هبًَى تلشيؾ ثَدجِ سبل4( هبدُ)4جوؼي ثشداضتي كَم تب پبيبى ضْشيَس هبُ سبل ثؼذ سكغ ًگشدد، ثِ استٌبد ثٌذ ) چٌبًچِ ًسشي اثَاة   

ضَد.  سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثِ ػٌَاى ٍاخَاّي هحسَة هي حسبة ػولٌشد اي سديق اػتجبسي هشثَـ دس غَست پس اص اًوالة، ػولٌشد ثَدجِ

الصم ثِ رًش است ثِ ٌّگبم ٍهَع ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتي ثِ هَجت احٌبم غبدسُ اص هشاجغ ريػالح، ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ تؼْذات هـشتجف  

ت دس غَست تبهیي هٌبثغ الصم، تؼْذ كَم تسَيِ ضٌبسبيي ًوبيذ. ثذيْي اس اي تؼْذات سشهبيِثب ًسشي ايجبد ضذُ كَم سا تحت ػٌَاى رخیشُ 

 خَاّذ ضذ.

غالح اص حسبة ثبًٌي ػبهل ريحسـبة اًجـبم ضـَد، ثـِ      چٌبًچِ ثشداضت ٍجِ ثِ هَجت احٌبم غبدسُ اص هشاجغ ري (:45-5حجت ضوبسُ )

 گشدد. اػوبل هيّبي ريل دس دكبتش ٍاحذ گضاسضگش  هحؽ اقالع اص ًسشي ايجبد ضذُ دس تٌخَاُ گشداى پشداخت، حجت

 
 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** صالح هشاجع ریرخيشُ احنام صادسُ اص 

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابـــع                   

 

   ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -حساب اًتظاهی 

 ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -طشف حساب اًتظاهی   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل 

 ** ای  تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ  

 اي هشثَـ ّبي ثَدجِ تؼذيل حسبة

   ** ای تخصيص یافتِ سشهایِاعتباس 

 ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت اعتباس سشهایِ  

 

   ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -حساب اًتظاهی 

 ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -طشف حساب اًتظاهی   
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 ٍ ًسشي هشثَـ سكغ گشدد.چٌبًچِ دس سبل ضٌبسبيي ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتي، هٌبثغ الصم تبهیي  (:45-6) حجت ضوبسُ

 
 پس اص ضٌبسبيي آى تبهیي ضَد. ّبي هبلي دٍسُچٌبًچِ هٌبثغ الصم ثشاي سكغ ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتي، دس  (:45-7) حجت ضوبسُ

ِ    الصم ثِ رًش است ريحسبثي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ ػالٍُ ثش حجت كَم ًسجت ثِ اغـالح كـشم      اي اػتجـبسات تولـي    ّـبي ػولٌـشد ثَدجـ

ـ   ّبي سشهبيِ داسايي بكتي اص اي سبل ايجبد ًسشي اهذام ٍ ّوشاُ ثب هذاسى ٍ هستٌذات هشثَـ )هَاكوتٌبهِ، اػالهیِ تخػیع اػتجبس، تبيیذيِ ٍجـَُ دسي

 حسبة ػولٌشد سبالًِ ثَدجِ ًل ًطَس ثِ هشاجغ هبًًَي ريشثف اسايِ ًوبيذ. خضاًِ، تبيیذيِ ٍجَُ ٍاسيضي ثِ خضاًِ(، ثشاي اػوبل دس اغالحیِ غَست

 پس اص ضٌبسبيي آى ّبي هبلي دٍسُدس غَست ٍاسيض ًوذي ًسشي اثَاة جوؼي ثشداضتي اص سَي اضخبظ دس  (:45-8حجت ضوبسُ )
 

 
 ّب داسايي ضٌبسبيي ّضيٌِ استْالى (:46) حجت ضوبسُ

 ثٌذي اهتػبدي دٍلت ضٌبسبيي ضَد. ّب قجن قجوِ ثبيست دس سيض كػل ّضيٌِ ّب هي ّضيٌِ استْالى داسايي -1

هجلؾ استْالى ّش دٍسُ ثبيـذ دس غـَست   ثشهجٌبيي سیستوبتیي، قي ػوش هلیذ آى تخػیع يبكتِ ٍ  ثبيستي  پزيش يي داسايي هجلؾ استْالى  

چٌبًچـِ   ٍ گـشدد هبلي ثبصًگشي  سبلاسصش ثبهیوبًذُ ٍ ػوش هلیذ يي داسايي ثبيذ حذاهل دس پبيبى ّش  .دس ٍؾؼیت هبلي هٌؼٌس ضَدتـییشات 

ثشآٍسد حسـبثذاسي   ػٌَاى تـییش دس  ّبي هجلي ٍجَد داضتِ ثبضذ، ايي تـییشات ثبيذ ثِ ّبي كؼلي ٍ ثشآٍسد ثیٌي اي ثیي پیص تلبٍت هبثل هالحظِ

ًٌٌذُ الگَي هػشف هٌبكغ اهتػبدي يـب خـذهبت ثـبلوَُ هـَسد اًتظـبس       سٍش استْالى هَسد استلبدُ، ثبيذ هٌؼٌس سبيي ضَد.هحسَة ٍ ضٌب

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -طشف حساب اًتظاهی 

 ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -حساب اًتظاهی   
 

   ** ای هصشف ضذُ اعتباس سشهایِ

 ** ای تخصيص یافتِ اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -طشف حساب اًتظاهی 

 ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -حساب اًتظاهی   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ

   ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی

   ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــع                 

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل   

 

   ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -طشف حساب اًتظاهی 

 ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -حساب اًتظاهی   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** 1بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ

 ** ...اسـتـْالك اًـبـاضـتــِ   
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  غـَست  دس ،هبلي ثبصًگشي ضـَد  سبلثبيذ حذاهل دس پبيبى ّش   داسايي  ثشاي  هَسد استلبدُ  استْالى  سٍش گضاسضگش ثبضذ. داسايي تَسف ٍاحـذ

  اسـتْالى   جذيذ، سٍش  الگَي  اًؼٌبس  ، جْت هشثَـ  يب خذهبت ثبلوَُ هَسد اًتظبس داسايي  اهتػبدي  هٌبكغ  هػشف  دس الگَي  هالحظِ  تـییش هبثل

ايي اص صهبى آهـبدُ  ّوچٌیي استْالى داس ػٌَاى تـییش دس ثشآٍسد حسبثذاسي هحسَة ٍ ضٌبسبيي ضَد. ثبيذ ثِ  تـییشي  چٌیي ٍ ثبيذ تـییش يبثذ

يبثذ. ثذيْي است ثشاي حجت كَم ًیبصي ثِ تـبهیي اػتجـبس    ضَد ٍ تب تبسيخ ثشًٌبسي آى اداهِ هي ثشداسي ضشٍع هي ضذى آى ثشاي استلبدُ ٍ ثْشُ

 ًوي ثبضذ.

 َـّبي ٍاحذ گضاسضگش ثب داسايي سبيش ٍاحذّب قجن هَاًیي ٍ هوشسات هشث هؼبٍؾِ داسايي دس غَست (:47) حجت ضوبسُ

ّبي پَلي ٍ  ساييّبي ؿیشپَلي، يب تشًیجي اص دا يي يب چٌذ داسايي حبثت هطَْد هوٌي است دس هؼبٍؾِ ثب داسايي يب داسايي (:47-1) حجت ضوبسُ

َلي تحػیل ضَد،  بي توبم ضذُ چٌیي داساييؿیشپ ِ اًذاصُ ْث ِ اسصش هٌػلبً  ضَد. گیشي هي ّبي حبثت هطَْدي ث

 ضَد.ثٌذي اهتػبدي دٍلت ضٌبسبيي  ّب قجن قجوِ دس سيض كػل ّضيٌِثبيست  هيّب  صيبى ًبضي اص ٍاگزاسي داسايي -1

وذي ٍ هشثَـ  ّبي ثذيْي است؛ سَد يب صيبى ٍاگزاسي داسايي     ضَد. حست هَسد ضٌبسبيي هيسشىً 

ٍُ  اسصش هٌػلبًِ داسايي ٍاگزاس ضذُ ِث چٌبًچِ (:47-2) حجت ضوبسُ ِ كبهذ هحتَاي تجبسي ثبضذ يب اسصش هٌػلبًِ داسايي تحػیل ضذ ًَِ هؼبٍؾ اي  گ

جبضذ اتٌبپزيش هبثل اًذاصُ بي توبم ضذُ آى ثشاسبس هجلؾ دكتشي داسايي ٍاگزاس ضذُ  داسايي تحػیل ضذُ ثِ اسصش هٌػلبًِ اًذاصُ ٍ گیشيً  گیشي ًطَد، ْث

وذي(  اگزاس ضذُ + سشىً   ضَد. گیشي هي اًذاصُ)داساييٍ 

وذي ثذيْي است؛       ضَد. حست هَسد ضٌبسبيي هيسشىً 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ هؼیي ػٌَاى حسبة

   ** )جذیذ(ّا  ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ..اسـتـْالك اًـبـاضـتــِ .

   ** ّا رخـيـشُ مـاّـص اسصش داسایـی

   ** ...بــاًــل 

   ** ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

   ** 1بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ

 ** ّا )قذین( ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** بــاًــل ...  

 ** ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی حساب  

 ** بٌذی هشبَط دسآهذّا بِ تفنيل طبقِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا )جذیذ( داسایی ًاهِ بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ..اسـتـْالك اًـبـاضـتــِ .

   ** ّا رخـيـشُ مـاّـص اسصش داسایـی

   ** ...بــاًــل 

   ** ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

 ** ّا )قذین( ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** بــاًــل ...  

 ** ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی حساب  
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 ّب ضٌبسبيي هبصاد تجذيذ اسصيبثي داسايي (:48حجت ضوبسُ)

گیشي ثبضذ، ثبيذ آى سا ثِ هجلـؾ تجذيـذ اسصيـبثي     اي اتٌبپزيش هبثل اًذاصُ گًَِ اسصش هٌػلبًِ ثِ چٌبًچِاص ضٌبخت داسايي حبثت هطَْد،  پس   

اص  اص تجذيذ اسصيبثي، اسائِ ًـشد. پـس   اص ًسش استْالى اًجبضتِ ٍ ًبّص اسصش اًجبضتِ ثؼذ يؼٌي اسصش هٌػلبًِ دس تبسيخ تجذيذ اسصيبثي پس

ًظش جبيگضيي ًبخبلع هجلؾ دكتشي هجلي آى داسايـي خَاّـذ    ي حزف ٍ هجلؾ تجذيذ اسصيبثي، اص ّشاًجبم تجذيذ اسصيبثي، استْالى اًجبضتِ هجل

ِ   حبثت  داسايي  يي  دكتشي  هجلؾ  اكضايص ضذ. ٍ   حجـت   هـبصاد تجذيـذ اسصيـبثي     ػٌـَاى   آى هسـتویوبً تحـت    تجذيـذ اسصيـبثي    هطَْد دسًتیجـ

اص  ًبضـي   هجلـي   ًـبّص   يـي   هضثَس ػٌس  اكضايص  ضَد. ّشگبُ هي  ثٌذي جبهغ قجوِ  عاص اسصش خبل  ثخطي  ػٌَاى هبلي ثِ ٍؾؼیت غَست دس

ُ   ضٌبسبيي  هجلي  ّضيٌِ  تب هیضاى  اكضايص  ايي  غَست، ، دسايي است  گشديذُ  ضٌبسبيي  ّضيٌِ  ػٌَاى ثِ  ثبضذ ًِ  تجذيذ اسصيبثي ِ   ضـذ ثـب    دس ساثكـ

حسـبة داسايـي هشثـَـ    دس حجت كَم ّوچٌیي  ضٌبسبيي ضَد.ّب(  )دسآهذ ثشگطت ًبّص اسصش داسايي دسآهذ دٍسُ  ػٌَاى ثبيذ ثِ  داسايي  ّوبى

  يبثذ. حست هَسد اكضايص يب ًبّص هي

 ّب ضٌبسبيي ًبّص اسصش داسايي (:49حجت ضوبسُ)

 ثٌذي اهتػبدي دٍلت ضٌبسبيي ضَد. ّب قجن قجوِ دس سيض كػل ّضيٌِثبيست  هي ّب ّضيٌِ ًبّص اسصش داسايي -1

قَس ادٍاسي ثشسسي ضَد. ّشگبُ ًبّطي دس اسصش يي داسايـي هطـبّذُ ضـَد ٍ ثبصيبكـت      هجلؾ دكتشي يي هلن داسايي حبثت هطَْد ثبيذ ثِ   

قشين ايجـبد يـي    ػٌَاى ّضيٌِ دٍسُ ضٌبسبيي ٍ هجلؾ دكتشي داسايي اص ًظش سسذ، هجلؾ ًبّص ثبيذ ثِ اص هجلؾ دكتشي آى ؿیشهوٌي ثِ ثخطي

اسصيـبثي ثبضـذ،    اص تجذيذ آًٌِ ًبّص هضثَس ػٌس يي اكضايص هجلي ًبضي هجلؾ ثبصيبكتٌي ثشآٍسدي ًبّص دادُ ضَد، هگش ِحسبة ًبٌّذُ، ث

هٌظـَس گـشدد ٍ     هـبصاد تجذيـذ اسصيـبثي     ثذٌّبس حسبة  ثِ  داسايي  ّوبى  ثِ  هشثَـ  هبصاد تجذيذ اسصيبثي  ثبيذ تب هیضاى  ًبّص  غَست، ايي دسايي

  ٍ دس گشدش حسبة اسصش خبلع ًیض هٌؼٌس ضَد.  ضٌبسبيي  ّضيٌِ  ػٌَاى ثِ  ثبهیوبًذُ

 ّبي ٍاحذ گضاسضگش قجن هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ داساييثشًٌبسي دايوي دس غَست  (:50حجت ضوبسُ)

 ثٌذي اهتػبدي دٍلت ضٌبسبيي ضَد. ّب قجن قجوِ ثبيست دس سيض كػل ّضيٌِ ّب هي صيبى ًبضي اص ثشًٌبسي دايوي داسايي -1   

اًتظـبس    آى  اص ثٌبسگیشي يب ٍاگزاسي  آتي ًبضي  اهتػبدي يب خذهبت ثبلوَُ  ًِ هٌبكغ يب ٌّگبهي  ٍاگزاسي  هطَْد دس صهبى  حبثت  داسايي  هلن  يي   

بيذ دس صهبى حـزف،  هطَْد ث  حبثت  داسايي  يب ٍاگزاسي  اص ثشًٌبسي ًبضي  سَد يب صيبىدس ؾوي، . گشدد  حزف  ٍؾؼیت هبلي سٍد، ثبيذ اص غَست ًوي

 غَست تـییشات دس ٍؾؼیت هبلي هٌظَس ضَد. دس

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ..اسـتـْالك اًـبـاضـتــِ .

   ** ّا رخـيـشُ مـاّـص اسصش داسایـی

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** بٌذی هشبَط دسآهذّا بِ تفنيل طبقِ  

 ** هـاصاد تـجـذیـذ اسصیـابـی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** هـاصاد تـجـذیـذ اسصیـابـی

   ** 1بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ
 ** ّا داسایـی مـاّـص اسصشرخيشُ   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** اسـتـْالك اًـبـاضـتــِ ...

   ** ّا اسصش داسایـی رخيشُ مـاّـص

   ** 1بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ
 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  
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 ّب ضٌبسبيي ًبّص اسصش هَجَدي (:51حجت ضوبسُ)

 ثٌذي اهتػبدي دٍلت ضٌبسبيي ضَد. ّب قجن قجوِ ثبيست دس سيض كػل ّضيٌِ هي ّب هَجَديصيبى ًبّص اسصش  -1

ثش ايي ضَد.   هٌؼٌس  هبلي  ّبي ٍ دس غَست  اسصضیبثيٍ خبلع اسصش كشٍش  ضذُ توبم ثْبي)دس پبيبى دٍسُ( ثبيذ ثشهجٌبي اهل ّب  هَجَدي   

ّب  ثب هَجَدي  هشتجف  ّبي صيبى  ٍ ًلیِ “ كشٍش  اسصش  ٍ خبلع  ضذُ  توبم  ثْبي  اهل ”  هبػذُ  اص اػوبل  ّب ًبضي هَجَدي  اسصش  ًبّص  هجلؾاسبس 

ّب ثشحست اهل ثْبي توبم  دس ؾوي، اسصضیبثي هَجَدي ًشد.  ضٌبسبيي  ّضيٌِ  ػٌَاى ثِ  هشثَـ  ّبي صيبى  يب ٍهَع  اسصش  ًبّص  سا ثبيذ دس دٍسُ

تي اهالم اهٌبى پزيش  هوبيسِ تيًِ  ، دسغَستيّب ثػَست جذاگبًِ اًجبم ضَد تي اهالم هَجَدي ثشاي تي ثبيستي اسصش كشٍشضذُ ٍ خبلع 

 گیشد. ّبي اهالم هشتجف يب هطبثِ هجٌبي هوبيسِ هشاس هي گشٍُ ؛ًجبضذ

 ّب ضٌبسبيي دسآهذ حبغل اص ثبصيبكت ًبّص اسصش هَجَدي (:52حجت ضوبسُ )

  اسصش  دس خبلع  اكضايص  دلیل ثِ  جبسي  ٍ دس دٍسُ  است  ضذُ  اسصيبثي  ضذُ  توبم  ًوتش اص ثْبي  هجلـي  ثِ  هجل  دس دٍسُ  ًِ  ّبيي هَسد هَجَدي دس   

ثبصيبكـت ًـبّص اسصش   دسآهـذ  )دسآهـذ    ػٌـَاى  ثبيذ ثِ  جبسي  دس دٍسُ  ثبثت  اص ايي  اكضايطي  گشدد، ّشگًَِ هي  اسصيبثي  ثیطتشي  هجلؾ ، ثِ كشٍش

 ضَد.  ( ضٌبسبيي هجلي  ًبّص  )حذاًخش تب حذ ججشاى  جبسي  دٍسُ  ّضيٌِ  يب ًبّصّب(  هَجَدي

 اي تخػیع يبكتِ هبصاد ثش اػتجبس سشهبيِ ّب ثبثت تؼْذات ثذّيضٌبسبيي (: 53حجت ضوبسُ )

ّبيي اسـت   اي تخػیع يبكتِ ٍاحذّب اص ثذّي ّبي هبصاد ثش اػتجبس سشهبيِ تٌْب ثِ هٌظَس تلٌیي ثذّي "اي رخیشُ تؼْذات سشهبيِ"حسبة    

 .ضَد ّبي جبسي غَست ٍؾؼیت هبلي گضاسش هي ّب ٍجَد داسد. الصم ثِ رًش است حسبة كَم دس قجوِ ثذّي ًِ اهٌبى تبهیي اػتجبس آى

 
 
 
 
 
 
 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** 1بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ

 ** اـّ َدیـَجـاسصش ه رخـيـشُ ماّص  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّـا رخـيـشُ ماّص اسصش هـَجـَدی

 ** بٌذی هشبَط دسآهذّا بِ تفنيل طبقِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِ ّا داسایی

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

 ** ای رخـيـشُ تـعـْذات سـشهـایـِ  
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 هبلي ّب دس پبيبى سبل ثستي حسبة(: 54حجت ضوبسُ )

ّـب   ّبي تَؾیحي هشثـَـ، حسـبة   ٍاحذ گضاسضگش ثبيذ پس اص تْیِ غَست ٍؾؼیت هبلي ٍ غَست تـییش دس ٍؾؼیت هبلي ٍ تٌویل يبدداضت   

اي ًیـض ثبيـذ ّوـشاُ ثـب      ّبي ثَدجِ اي( سا دس پبيبى سبل هبلي ثستِ ٍ دس اثتذاي سبل هبلي ثؼذ اكتتبح ًوبيذ. هبًذُ حسبة )اػن اص هبلي ٍ ثَدجِ

 ثب سكح تلػیلي سبل جبسياي  هشثَـ ثِ اػتجبس سشهبيِاي  ّبي ثَدجِ ّبي هبلي دس پبيبى سبل هبلي ثستِ ضًَذ ثب ايي تلبٍت ًِ حسبة سبةح

ٍ ّبي ؿیشهكؼي  ثبثت پشداختاًتوبلي اي  اػتجبس سشهبيِ ّبي . دس ؾوي حسبةضًَذ ثِ سبل ثؼذ هٌتول ٍ ثب سكح تلػیلي دٍسُ هتون اكتتبح هي

 يبثذ. ثب سكح تلػیلي سٌَاتي ثذٍى تـییش ٍ ثب ّوبى سكح تلػیلي ثِ سبل ثؼذ اًتوبل هياًتوبلي اي  ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس سشهبيِ

 ّبي هبلي هَهت ثستي حسبة(: 54-1حجت ضوبسُ )

ّبي غَست تـییشات دس ٍؾـؼیت هـبلي اسـتلبدُ     حسبة خبلع تـییش دس ٍؾؼیت هبلي ثِ ػٌَاى حسبثي هَهت ٍ ٍاسكِ ثشاي اًتوبل حسبة   

ّبي خبلع تـییش دس ٍؾؼیت هبلي ٍ تؼذيالت سٌَاتي حست هَسد ثذٌّبس يب ثستبًٌبس است ٍ ثب حسبة  ضَد. الصم ثِ رًش است هبًذُ حسبة هي

 ضَد. ِ ثستِ هياسصش خبلع اًجبضت

 
 
 
 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای سـشهـایـِ بـابـت عوـليـاتدسیـافـتـی 

   ** اص هحل دسآهذّای اختصاصیدسیـافـتـی 

   ** ّـا ّــذایــا ٍ مــوـل

   ** اص هحل سایش هٌابــعدسیـافـتـی 

   ** هـحنـَم بـِ دٍلـت

   ** بٌذی هشبَط دسآهذّا بِ تفنيل طبقِ

 ** بٌذی اقتصادی دٍلت ّا بِ تفنيل طبقِ ّضیٌِ  

 ** بـابـت هـٌـابـع عـوـَهـیٍجـَُ اسسـالـی   

 ** ٍجـَُ  اسسـالـی  بـابـت هـٌـابـع اختصاصی  

 ** خالص تغييش دس ٍضعيت هالی  

 ضَد. حسبة اسصش خبلع اًجبضتِ ثبثت تـییشات هشثَـ، حست هَسد ضٌبسبيي هي

   ** خالص تغييش دس ٍضعيت هالی

   ** تـعـذیـالت سـٌـَاتـی

   ** دسیـافـتـیّـای  داسایـی

   ** ّا ضـٌـاسـایـی اٍلـيـِ داسایـی

 ** اسصش خـــالـــص اًباضتِ  

 

   ** اسصش خـــالـــص اًباضتِ

 ** ّـای اًتقـالـی داسایـی  

 ** ّا ضـٌـاسـایـی اٍلـيـِ بـذّـی  
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 ّبي هبلي دايوي ثستي حسبة(: 54-2حجت ضوبسُ )

هبلي ثؼذ ثبضذ، هبًذُ حسـبة   سبلگشداى پشداخت خَد ثِ  ًِ ٍاحذ گضاسضگش قجن هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، هجبص ثِ اًتوبل تٌخَاُ دس غَستي   

 ضَد. ّبي دايوي ضٌبسبيي هي پشداخت اص هحل ػولیبت جبسي دس ثستي ٍ اكتتبح حسبة گشداى تٌخَاُ

 
 
 
 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّا ٍ اسٌـاد پـشداخـتـٌی حساب

   ** بــيـــوــِ پــشداخـــــــتٌی

   ** هــالــيــات پـــشداخـــتــٌــی

   ** سـپــشدُ پــشداخـتـٌـی

   ** صالح رخيشُ احنام صادسُ اص هشاجع ری

   ** اسـتـْالك اًـبـاضـتــِ ...

   ** ّـا رخـيـشُ ماّص اسصش هـَجـَدی

   ** ّا رخيشُ مـاّـص اسصش داسایـی

   ** ای رخـيـشُ تـعـْذات سـشهـایـِ

   ** هـاصاد تـجـذیـذ اسصیـابـی  

   ** اسصش خـــالـــص اًباضتِ

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  

 ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــع                   

 ** ای  تٌخَاُ گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ  

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی  

 ** ای سشهایِاسٌاد ٍاخـَاّی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 ** ای   مسشی ابَاب جـوعی سشهایِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل   

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** ّـا گـزاسی دس ضـشمـت سـشهـایـِ  

 ** هـطالـبات بلٌـذ هـذت دٍلـت  

 ** ای بـابـت عوليات سشهایِپــيــص پــشداخـت   

 ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال  

 ** ّـضیـٌـِ هـالـی آتـی  
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 ّبي اًتظبهي ثستي حسبة(: 54-3حجت ضوبسُ )

 اي ّبي ثَدجِ ثستي حسبة(: 54-4حجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -طشف حساب اًتظاهی

 ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -حساب اًتظاهی  

 

   ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي  -حساب اًتظاهی  

 

   ** اسٌاد ٍصَلی اص عاهليي ریحساب -طشف حساب اًتظاهی

 ** ٍصَلی اص عاهليي ریحساباسٌاد  -حساب اًتظاهی  

 

   ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -طشف حساب اًتظاهی 

 ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -حساب اًتظاهی   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   **      ای اعـتـبـاس سـشهـایـِبـَدجــــِ 

   **      اًتقالی ای اعـتـبـاس سـشهـایـِبـَدجــــِ 

 ** ای اعـتـبـاس سـشهـایـِ  

 ** ای تخصيص یافتِ    اعـتـبـاس سـشهـایـِ  

 ** ای اعـتـبـاس سـشهـایـِ حــَالــِ   

 ** ای ابـالغـی اعـتـبـاس سـشهـایـِ  

 ** اًتقالیای  سـشهـایـِاعــتباس   

 ** ای تـاهـيـي ضـذُ     اعـتـبـاس سـشهـایـِ  

 ** تـاهـيـي ضـذُ اًتقالیای  سـشهـایـِاعـتباس   

 ** ای هـصـشف ضـذُ سـشهـایِاعـتبـاس   

 ** هـصـشف ضـذُ اًتقالیای  سشهایِاعـتباس   

 ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت سشهایِاعـتبـاس   

 ** ّای غيش قطعی بابت پشداخت اًتقالیای  سشهـایـِاعـتباس   

 ** ای سشهایِاسٌـاد ٍاخـَاّـی بابت اعـتباس   

 ** اًتقالیای  سشهایِاسٌـاد ٍاخـَاّـی بابت اعـتباس   

 ** ای سشهایِجوـعی بابت اعـتباس  مـسشی ابـَاب  

 ** اًتقالیای  سشهایِجـوعی بابت اعـتباس  مـسشی ابَاب  
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 ّب دس اثتذاي سبل هبلي اكتتبح حسبة(: 55حجت ضوبسُ )

 ّبي هبلي دايوي اكتتبح حسبة(: 55-1حجت ضوبسُ )

هبلي ثؼذ ثبضذ، هبًذُ حسـبة   سبلگشداى پشداخت خَد ثِ  ًِ ٍاحذ گضاسضگش قجن هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، هجبص ثِ اًتوبل تٌخَاُ دس غَستي   

 ضَد. ّبي دايوي ضٌبسبيي هي پشداخت اص هحل ػولیبت جبسي دس ثستي ٍ اكتتبح حسبة گشداى تٌخَاُ

 

 

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ

   ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی

   ** باًل ٍجـــَُ سایش هٌابــع                 

   ** ای  گشداى پشداخت بابت عوليات سشهایِ تٌخَاُ

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی

   ** ای اسٌاد ٍاخـَاّی سشهایِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

   ** ای   مسشی ابَاب جـوعی سشهایِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب

   ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل 

   ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی

   ** ّـا گـزاسی دس ضـشمـت سـشهـایـِ

   ** هـطالـبات بلٌـذ هـذت دٍلـت

   ** ای پــيــص پــشداخـت بـابـت عوليات سشهایِ

   ** پــيــص پــشداخـت هــَاد ٍ ماال

   ** ّـضیـٌـِ هـالـی آتـی

 ** پـشداخـتـٌی ّا ٍ اسٌـاد حساب  

 ** بــيـــوــِ پــشداخـــــــتٌی  

 ** هــالــيــات پـــشداخـــتــٌــی  

 ** سـپــشدُ پــشداخـتـٌـی  

 ** صالح رخيشُ احنام صادسُ اص هشاجع ری  

 ** اسـتـْالك اًـبـاضـتــِ ...  

 ** ّـا رخـيـشُ ماّص اسصش هـَجـَدی  

 ** ّا داسایـیرخيشُ مـاّـص اسصش   

 ** ای رخـيـشُ تـعـْذات سـشهـایـِ  

 ** هـاصاد تـجـذیـذ اسصیـابـی    

 ** اسصش خـــالـــص اًباضتِ  
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 ّبي اًتظبهي اكتتبح حسبة(: 55-2حجت ضوبسُ )

 

 اي ّبي ثَدجِ اكتتبح حسبة(: 55-3حجت ضوبسُ )

پبيبى سبل ثسـتِ ٍ دس  اي ثب سكح تلػیلي دٍسُ هتون دس  ّبي ثَدجِ ٍ حسبةهػشف ضذُ اًتوبلي اي  حسبة اػتجبس سشهبيِالصم ثِ رًش است    

ّـبي   اي اًتوبلي ثبثت پشداخت اي اػتجبس سشهبيِ ثِ ػالٍُ هجبلؾ هشثَـ ثِ سكح تلػیلي سبل جبسي حسبة ثَدجِ ذ.ًضَ ًويسبل جذيذ اكتتبح 

 ؿیشهكؼي ثبيذ ثِ سكح تلػیلي سٌَاتي ايي حسبة اًتوبل يبثذ.

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -حساب اًتظاهی

 ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -طشف حساب اًتظاهی  
 

   ** ّای دسیافتی تضويي  -حساب اًتظاهی

 ** ّای دسیافتی تضويي -طشف حساب اًتظاهی  

 

   ** اسٌاد ٍصَلی اص عاهليي ریحساب -حساب اًتظاهی

 ** ٍصَلی اص عاهليي ریحساب اسٌاد -طشف حساب اًتظاهی  
 

   ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -حساب اًتظاهی 

 ** مسشی ابَاب جوعی بشداضتی -طشف حساب اًتظاهی   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای اعـتـبـاس سـشهـایـِ

   ** ای تخصيص یافتِ    اعـتـبـاس سـشهـایـِ

   ** ای اعـتـبـاس سـشهـایـِ حــَالــِ 

   ** ای ابـالغـی اعـتـبـاس سـشهـایـِ

   ** اًتقالیای  سـشهـایـِاعــتباس 

   ** ای تـاهـيـي ضـذُ     اعـتـبـاس سـشهـایـِ

   ** تـاهـيـي ضـذُ اًتقالیای  سـشهـایـِاعـتباس 

   ** ای هـصـشف ضـذُ سـشهـایِاعـتبـاس 

   ** ّای غيش قطعی ای بابت پشداخت سشهایِاعـتبـاس 

   ** ّای غيش قطعی بابت پشداخت اًتقالیای  سشهـایـِاعـتباس 

   ** ای سشهایِاسٌـاد ٍاخـَاّـی بابت اعـتباس 

   ** اًتقالیای  سشهایِاسٌـاد ٍاخـَاّـی بابت اعـتباس 

   ** ای سشهایِجوـعی بابت اعـتباس  مـسشی ابـَاب

   ** اًتقالیای  سشهایِجـوعی بابت اعـتباس  مـسشی ابَاب

 **      ای اعـتـبـاس سـشهـایـِبـَدجـــــــِ   

 **      اًتقالی ای اعـتـبـاس سـشهـایـِبـَدجــــِ   
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 سبل هجل دس دٍسُ هتوناي  سشهبيِدسيبكت ٍجِ ثبثت اػتجبس (: 56حجت ضوبسُ )

 دس پبيبى دٍسُ هتون اي سشهبيِاي اػتجبس  ّبي ثَدجِ تؼذيل حسبة (:57حجت ضوبسُ )

اي ٍ ًسشي اثـَاة جوؼـي ثبثـت     ّبي ؿیشهكؼي، اسٌبد ٍاخَاّي ثبثت اػتجبس سشهبيِ اي پشداخت ّبي اػتجبس سشهبيِ دس پبيبى تیش هبُ حسبة   

ّبي ؿیشهكؼي، اسٌبد ٍاخَاّي ثبثت  اي اًتوبلي ثبثت پشداخت ّبي اػتجبس سشهبيِ ثب سكح تلػیلي دٍسُ هتون دس هوبثل حسبةاي  اػتجبس سشهبيِ

 ضَد. اي اًتوبلي ثب سكح تلػیلي سٌَاتي تؼذيل هي اي اًتوبلي ٍ ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس سشهبيِ اػتجبس سشهبيِ

 دس غَست ٍجَد هجَص ثشاي اًتوبل ٍجَُ هػشف ًطذُ اػتجبس تخػیع يبكتِ سبل هجل(: 57-1حجت ضوبسُ )

اي ٍاحذّب )ثِ استخٌبي هبًذُ ٍجَُ هػـشف ًطـذُ ٍاحـذّبي داساي هجـَص      ّبي سشهبيِ هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ اػتجبسات تولي داسايي      

ٍاحذّب ثِ هَجت هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ هجبص ثِ اًتوبل ايي ٍجَُ ثـِ سـبل ثؼـذ    ّب ٍ سبيش  اًتوبل( ثبيذ ثِ خضاًِ ٍاسيض ضَد. چٌبًچِ داًطگبُ

ّب استلبدُ ٍ سٍيذادّبي هبلي هشتجف ثب ٍجَُ كـَم ًیـض دس    اي آى ثشاي حجت ػولٌشد ثَدجِ "اًتوبلي"اي ثب پسًَذ  ّبي ثَدجِ ثبضٌذ، اص حسبة

 ضَد. ّبي هبلي گضاسش هي غَست

 اي ثب تلػیلي دٍسُ هتون ّبي ثَدجِ تؼذيل حسبة(: 57-2حجت ضوبسُ )

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ

 ** دس دٍسُ هتون ای بابت عوليات سشهایِدسیافتی   

 

   ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی

 ** دس دٍسُ هتون دسیافتی اص هحل دسآهذّای اختصاصی  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای اًـتـقـالـی اعــتباس سـشهـایـِ

   ** ای اًـتـقـالـی تاهـيي ضـذُ اعــتباس سـشهـایـِ

 ** ای اعـتـبـاس سـشهـایـِ  

 ** ای تخصيص یافتِ    اعـتـبـاس سـشهـایـِ  

 ** ای ابـالغـی اعـتـبـاس سـشهـایـِ  

 ** تاهـيي ضـذُای  سـشهـایـِاعـتـبـاس   

 

   ** ای سـشهـایـِبـَدجـــِ اعـتباس 

 ** اًـتـقـالـی ای سـشهـایـِبـَدجــِ اعـتباس   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ّای غيش قطعی بابت پشداخت اًتقالیای  سشهایـِاعـتباس 

 ** ّای غيش قطعی بابت پشداختای  سشهایـِاعـتباس   
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ِ  ّبي ؿیشهكؼي اي ثبثت پشداخت ّبي اػتجبس سشهبيِ حسبة    ٍ ًسـشي اثـَاة جوؼـي ثبثـت اػتجـبس       اي ، اسٌبد ٍاخَاّي ثبثت اػتجـبس سـشهبي

، اسٌبد ٍاخـَاّي ثبثـت   ّبي ؿیشهكؼي اي اًتوبلي ثبثت پشداخت ّبي اػتجبس سشهبيِ اي ثب تلػیلي دٍسُ هتون ثِ تشتیت دس هوبثل حسبة سشهبيِ

 ضَد. اي اًتوبلي ثب تلػیلي سٌَاتي تؼذيل هي ٍ ًسشي اثَاة جوؼي ثبثت اػتجبس سشهبيِ اي اًتوبلي  بيِاػتجبس سشه

ّب دس  ضَد ٍ ًیبصي ثِ ثستي آى اي ثب سكح تلػیلي دٍسُ هتون ًیض دس پبيبى سبل هبلي ثستِ هي ّبي اػتجبس سشهبيِ سكح تلػیلي حسبة 

 پبيبى تیش هبُ  ًیست.

 اي ثِ حسبة خضاًِ ٌّگبم ٍاسيض هبًذُ هٌبثغ هػشف ًطذُ ثَدجِثِ  :(58حجت ضوبسُ )

، هبًذُ ٍجَُ هػـشف ًطـذُ اػتجـبسات تولـي     (2) دٍلت هبلي هوشسات اص ثخطي تٌظین هبًَى ثِ هَاد ثشخي الحبم هبًَى( 16) ثش اسبس هبدُ   

هبلي پس اص ٍاسيض ثِ خضاًِ ّبي ػوشاًي ًِ ػولیبت اجشايي آى پبيبى ًیبكتِ، دس پبيبى ّش سبل  ّب ٍ پشٍطُ اي آى دستِ اص قشح ّبي سشهبيِ داسايي

ثِ ػالٍُ هبًذُ ٍجـَُ هػـشف اػتجـبسات تولـي      ّبي ثؼذ هٌتول ضَد تب ثِ هػشف ّوبى قشح ٍ پشٍطُ ثشسذ. تَاًذ ثب دسد دس ثَدجِ ثِ سبل هي

( 4تجػشُ ريـل ثٌـذ )  ( هبًَى هحبسجبت ػوَهي ًطَس ٍ 64( ٍ )63ّبي اجشايي هطوَل، تبثغ هبًَى اغالح هَاد ) اي دستگبُ ّبي سشهبيِ داسايي

 ( خَاّذ ثَد.2) دٍلت هبلي هوشسات اص ثخطي تٌظین هبًَى ثِ هَاد ثشخي ( هبًَى الحبم26هبدُ )

ٍاحذ گضاسضگش هلضم ثِ تسَيِ هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ سبيش هٌبثغ دسيبكتي اص خضاًِ دس پبيبى دٍسُ هبلي ثبضذ، ثـِ   چٌبًچِالصم ثِ رًش است    

ًـِ هكـبثن    ّوچٌـیي دس غـَستي   ضَد. حسبة ثبًي ٍجَُ سبيش هٌبثغ ًیض دس حجت كَم ثستبًٌبس هي ،ة هشثَـ خضاًٌِّگبم ٍاسيض آى ثِ حسب

هجَصّب ٍ ؾَاثف هشثَـ هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ ثشخي اص ٍاحذّبي گضاسضگش )ًظیش ستبد ًل ًیشٍّبي هسلح( دس پبيبى دٍسُ هبلي ثِ حسـبة  

ّـبي ثـبًٌي    ةّب ٍاگزاس گشدد، پس اص ٍاسيض ٍجَُ يبدضذُ ثِ حسبة ثبًي هشثَـ، هطخػبت حسـب  خبغي ًضد خضاًِ ٍاسيض ٍ دس سبل ثؼذ ثِ آى

هجَص الصم ٍ ٍاسيض ٍجَُ هزًَس ثِ حسـبة ثبًـي    اخزضَد. دس ؾوي پس اص  هشثَـ دس سكح تلػیلي حسبة ثبًي پشداخت هَسدًظش تؼذيل هي

ِ  پشداخت هشثَـ، ػالٍُ ثش تؼذيل هطخػبت حسبة اي اًتوـبلي ثـذٌّبس ٍ حسـبة ثَدجـِ اػتجـبس       ّبي ثبًٌي يبدضذُ، حسبة اػتجبس سـشهبي

 اًتوبلي ثستبًٌبس خَاّذ ضذ.اي  سشهبيِ

 

 

   ** اًتقالیای  سشهایِاسٌـاد ٍاخـَاّـی بابت اعـتباس 

 ** ای سشهایِاسٌـاد ٍاخـَاّـی بابت اعـتباس   

 

   ** اًتقالیای  سشهایِجوـعی بابت اعـتباس  مـسشی ابـَاب

 ** ای سشهایِجوـعی بابت اعـتباس  مـسشی ابـَاب  

 

   ** ای سـشهـایـِبـَدجــِ اعـتباس 

 ** اًـتـقـالـی ای سـشهـایـِبـَدجـــِ اعـتباس   

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** یـَهـوـع عـابـٌـهت ـابـی بـالـَُ اسسـٍج

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 

   ** ٍجـَُ  اسسـالـی  بـابـت هـٌـابـع اختصاصی

 ** پــشداخـت اختصاصی بـاًـل  
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 ّبي هجل ثِ ٌّگبم تبهیي اػتجبس اص هحل ٍجَُ اًتوبلي سبل(: 59حجت ضوبسُ )

ِ    ّبي اػتجبس سشهبيِ ّبي هجل، حست هَسد حسبة دس غَست پشداخت اص هحل ٍجَُ اًتوبلي سبل    اي  اي اًتوبلي هػشف ضـذُ ٍ اػتجـبس سـشهبي

 ضَد. ّبي ؿیشهكؼي حجت هي ثبثت پشداخت

 ّبي هجل ثِ حسبة ٍاحذگضاسضگش سبلپشداخت  توبم يب ثخطي اص پیصٍاسيض  دس غَست(: 60حجت ضوبسُ )

الحسبة( ٍ اهٌبى استلبدُ  پشداخت ٍ ػلي ّبي هجل )ًظیش پیص ّبي ؿیشهكؼي سبل دس غَست ٍاسيض ًوذي اص هحل پشداختالصم ثِ رًش است    

 حجت ضَد. اي اًتوبلي سشهبيِ اًتوبلي ًیض ثبيذ دس هوبثل حسبة ثَدجِ اػتجبس اي سشهبيِايي ٍجَُ قجن هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، حسبة اػتجبس 

 گشدد. ّبي دسيبكتي ٍ قشف حسبة آى تؼذيل هي ّبي دسيبكتي، حسبة اًتظبهي تؿویي تؿویي ثذيْي است ثِ هیضاى ًبّص

 ّبي هجل ثِ حسبة ٍاحذگضاسضگش سبلالحسبة  توبم يب ثخطي اص ػلي ٍاسيض دس غَست (:61حجت ضوبسُ )

 ضَد. تؼذيل هي، ثْبي توبم ضذُ داسايي هشثَـ ثشداسي سسیذُ ثبضذًِ داسايي دس جشيبى تٌویل ثِ ثْشُ  دس غَستيثذيْي است    

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** اًتقالی تاهـيي ضـذُ ای سـشهـایـِاعـتـبـاس 

 ** اًـتـقـالـی ای سـشهـایـِ اعــتباس  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ

   ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی

   ** بـاًـل ٍجـــَُ سـایـش هـٌـابــع                 

 ** ای سـشهـایـِ پـيـص پـشداخـت بابت عـوليات  

 يبثذ. ًبّص هي سٌَاتياي دس سكح تلػیلي  ّبي ثَدجِ حسبة

   ** اًـتـقـالـی ای سـشهـایـِ بـَدجــِ اعـتباس

 ** ّای غيش قطعی اًتقالی بابت پشداخت ای اعتباس سشهایِ  

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ای سـشهـایـِبـاًـل پــشداخـت 

   ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی

   ** بـاًـل ٍجـــَُ سـایـش هـٌـابــع                 

 ** داسایــی دس جــشیـاى تـنـويـل  

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ ّا بِ تفنيل طبقِ داسایی  

 ** ّا ًاهِ داسایی بٌذی ضيَُ بِ تفنيل طبقِّا  هَجَدی  

 

   ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -اًتظاهی طشف حساب

 ** ای الحساب بابت عوليات سشهایِ علی -حساب اًتظاهی  
 يبثذ. اي صيش دس سكح تلػیلي سٌَاتي ًبّص هي ّبي ثَدجِ حسبة

   ** اًـتـقـالـی ای سـشهـایـِ بـَدجــِ اعـتباس

 ** قطعیّای غيش  اًتقالی بابت پشداخت ای اعتباس سشهایِ  
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پشداخت ٍ  ًِ ثش اسبس هَاًیي ٍ هوشسات هشثَـ، ٍاحذ گضاسضگش هلضم ثِ ٍاسيض ٍجَُ حبغل اص پیص دس غَستي (:62حجت ضوبسُ )

 ضَد. ثِ حسبة خضاًِ ثبضذ، ٍاسيض ٍجَُ هزًَس ثِ حسبة خضاًِ ثِ غَست ريل ضٌبسبيي هيالحسبة اًتوبلي  ػلي

 ضَد. ّبي هبلي دس ًظش گشكتِ هي ّب ثِ ػٌَاى ٍاگزاسي داسايي ثذيْي است هبّیت هٌبثغ ٍجَُ اسسبلي كَم دس سكح تلػیلي حسبة   

 

 ثستبًٌبس ثذٌّبس

 هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي هجلؾ ػٌَاى حسبة هؼیي

   ** ٍجـَُ اسسـالـی بـابـت هـٌـابـع عـوـَهـی

 ** ای بـاًـل پــشداخـت سـشهـایـِ  

 

   ** اختصاصیٍجـَُ  اسسـالـی  بـابـت هـٌـابـع 

 ** بـاًـل پــشداخـت اختصاصی  



 
 

  

  

  

  پنجمپنجمفصل فصل 

هاها  ددــدرآمدرآم  حسابداریحسابداری  
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 همذهِ -1

. دس ومایىذ مسةای  ای یا غیشمثادلٍ است دسآمذَای خًد سا اص عملیات مثادلٍ عمًمی ممنهگضاسضگش تخص ياحذَای 

وظش قشاس گیشد. دسآمذ  مذ تش ضنل اسجحان محتًمعیاس  تایستی ای ای ي غیشمثادلٍ تطخیص تیه دسآمذَای عملیات مثادلٍ

ای  دسآمذ حاصل اص عملیات غیشمثادلٍي اصای دسیافتی یا دسیافتىی  تٍ مىصفاوٍ ما اسصش تٍتایذ ای  اص عملیات مثادلٍ حاصل

 گیشی ضًد. َای ضىاسایی ضذٌ تًسط ياحذ گضاسضگش، اوذاصٌ دس خالص داساییتایذ تٍ میضان افضایص 

ٍ میضان خذمات اسای تًجٍ تٍ تا تایذای اتناپزیش تشآيسد مشد، دسآمذ مشتًط  گًوٍ  َشگاٌ ماحصل اسائٍ خذمات سا تتًان تٍ

است مٍ َمٍ ضشایط صیش احشاص ضذٌ ای اتناپزیش قاتل تشآيسد  گًوٍ ٍ خذمات، صماوی تٍ. ماحصل اسایگشدد ضذٌ ضىاسایی

 تاضذ:

 گضاسضگش محتمل تاضذ، اقتصادی تٍ دسين ياحـذ جشیان مىافع الف(

 گیشی مشد، ای اتناپزیش اوذاصٌ گًوٍ مثلغ دسآمذ سا تتًان تٍ ب(

 گیشی تاضذ ي اوذاصٌ ای اتناپزیش قاتل گًوٍ ضذٌ تا تاسیخ گضاسضگشی تٍ میضان خذمات اسائٍ (ج

 گیشی تاضذ. اوذاصٌ ای اتناپزیش قاتل گًوٍ ضذٌ یا خًاَذ ضذ، تٍ ٍ خذمات تحملاستثاط تا اسای دسمخاسجی مٍ  (ت

 اص استفادٌ مًسد دساوجام ضًد ي ضشطی  گضاسضگش ياحذَای وقذی ي غیشوقذی تٍ  مٍ اوتقال دايطلثاوٍ داسایی دس صًستی

َا ي  چىاوچٍ مملاص سًی دیگش ذ. وضً داسایی ي دسآمذ ضىاسایی می عىًان تٍَا ي َذایا  آن يجًد وذاضتٍ تاضذ، ایه ممل

تحقق  تىاسة تٍگشدد. ایه تذَی  آن تذَی ضىاسایی می مقاتل سدداسایی مشتًط مطشيط دسیافت ضًوذ،  صًست تٍَذایا 

 ی غیشوقذیَا ي َذایا ضًد. َمچىیه دس صمان ضىاخت ايلیٍ، ممل ي معادل آن دسآمذ ضىاسایی می ضشایط ماَص یافتٍ

َای تاصاس یا تًسط ماسضىاس ياجذ ضشایط  تشاساس قیمت مىصفاوٍ اسصشگیشی ي  دس تاسیخ تحصیل اوذاصٌ مىصفاوٍ اسصش تٍ

 .گشدد میتعییه 
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 فػل حساب ّاسش -2

 ّا حساب سغَح تفػیلي حساب هعیي حساب ول
 هاّیت حساب

 ستستاًىا تذّىاس

  ّاي جاسي داسايي

 هوجودي نقذ
 بـانـل دسیـافـت

  * هاي بانني به تفنيل هطخػات حساب
 دسیافت  بانل پيص

حساب ها و اسناد دسیافتني حاغل اص 

 اي ػوليات هبادله

 ها و اسناد دسیافتني حساب
سال، اضخاظ، نوع دسآهذ )ػووهي/ اختػاغي/ سایش(، به تفنيل 

 ( و وضؼيت هطالبات بنذي بودجه )ضواسه طبقههطخػات دسآهذ 
*  

 *  سال به تفنيل 1رخـيــشه هــطــالـبــات هـطنـوك الـوغـول

 هطالبات اص سایش واحذها
سال، اضخاظ و نوع دسآهذ )ػووهي/ اختػاغي/ سایش(، به تفنيل 

 ( / هوضوع دسآهذ بنذي بودجه )ضواسه طبقههطخػات دسآهذ 
*  

حساب ها و اسناد دسیافتني حاغل اص 

 اي ػوليات غيشهبادله

 حساب ها و اسناد دسیافتني
سال، اضخاظ، نوع دسآهذ )ػووهي/ اختػاغي/ سایش(، به تفنيل 

 ( و وضؼيت هطالبات بنذي بودجه )ضواسه طبقههطخػات دسآهذ 
*  

 *  سال به تفنيل رخـيــشه هــطــالـبــات هـطنـوك الـوغـول

 هطالبات اص سایش واحذها
سال، اضخاظ و نوع دسآهذ )ػووهي/ اختػاغي/ سایش(، به تفنيل 

 ( / هوضوع دسآهذ بنذي بودجه )ضواسه طبقههطخػات دسآهذ 
*  

  ّاي جاسي تذّي

پشداختني حاغل اص  اسناد و ها حساب

 اي هبادلهػوليات 
 بذهي به سایش واحذها

سال، نوع دسآهذ )ػووهي/ اختػاغي/ سایش(، به تفنيل 

( /  بنذي بودجه )ضواسه طبقهاضخاظ و هطخػات دسآهذ 

 هوضوع دسآهذ
پشداختني حاغل اص  اسناد و ها حساب * 

 اي ػوليات غيشهبادله

 دسیافت دسآهذ پيص هـا دسیـافـت پـيص

 *  به تفنيل سال، اضخاظ و هوضوع بذهي ها و اسناد پـشداخـتني سـایـش حسـاب جاسيهاي  سایش بذهي

  اسصش خـالـع

 خـالع انـبـاضـتـه اسصش
 *  __ خالع تغييش دس وضؼيت هالي

 *  به تفنيل اقالم انتقال یافته انتقال اص سایش اقالم اسصش خالع

  دسآهذّاي ضٌاسايي ضذُ اص عشف دٍلت

 دسآهــــذهاي دولت

بنذي هشبوط )ضاهل هاليات و ػواسؼ،  دسآهذها به تفنيل  طبقه

دسآهذ حاغل اص هالنيت دولت، فشوش ماال و خذهات، جشاین و 

 ( 3خساسات و سایش دسآهذها

به تفنيل نوع دسآهذ )ػووهي/ اختػاغي/ سایش( و 

 ( / هوضوع دسآهذ بنذي بودجه هطخػات دسآهذ )ضواسه طبقه

 * 

  * تـخـفيـفات و بـخطـودگـي

  ّا ّـضيـٌـِ

  * هشمض هضینهبنذي اقتػادي دولت و  سیض فػل طبقهبه تفنيل  بنذي اقتػادي دولت ها به تفنيل طبقه هضینه هـــضیــنـــه

  ٍجَُ اسسالي تِ خضاًِ

 وجوه اسسالي به خضانه
هاي  واگزاسي داسایي به تفنيل هاهيت هنابغ )دسآهذ/ وجوه اسسالي بابت هنابغ ػووهي

هاي هالي( و هطخػات هنابغ  اي/ واگزاسي داسایي سشهایه

 ( بنذي بودجه )ضواسه طبقه

*  
 وجوه اسسالي بابت هنابغ اختػاغي

  ّاي اًتظاهي حساب

 بيني ضذه هنابغ پيص -حساب انتظاهي هاي انتظاهي حساب
هاهيت هنابغ )دسآهذ ػووهي/ دسآهذ اختػاغي /  به تفنيل

هاي  اي ػووهي/ واگزاسي داسایي هاي سشهایه واگزاسي داسایي

هاي هالي( و هطخػات هنابغ  اي اختػاغي / واگزاسي داسایي سشهایه

  ( بنذي بودجه )ضواسه طبقه

*   

 *   بيني ضذه هنابغ پيص -طشف حساب انتظاهي هاي انتظاهي طشف حساب

 شود. فهرست انجام ميهاي معين و تفصيلي بر اساس اين  نگهداري حساب

 ضَد. هحسَب هيّا ٍ اسٌاد دسيافتٌي  عٌَاى واٌّذُ حساب تِهطىَن الَغَل حساب رخیشُ هغالثات  -1

ّاي ساصهاًي ٍ سَد تسعیش اسص هػاديمي  ّا، دسآهذ خاًِ ّا، تاصيافت واّص اسصش هَجَدي ّا، دسآهذ تشگطت واّص اسصش داسايي سَد حاغل اص ٍاگزاسي داسايي -2

 ضًَذ. سآهذّا هحسَب هياص سايش د
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 حساتذاسي دسآهذّا -3

  تیٌي ضذُ اي پیص تَدجِتِ هیضاى هٌاتع  (:1ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تیىی ضذٌ مىاتع پیص -حساب اوتظامی

 ** تیىی ضذٌ مىاتع پیص -طشف حساب اوتظامی  

هٌذسج دس لاًَى تَدجِ ساالًِ، حساب  "ّا ّا ٍ سديف سايش دسآهذّاي دستگاُ"تِ هیضاى ٍجَُ ٍاسيضي ٍاحذّا تِ حساب خضاًِ تاتت    

 ياتذ. اًتظاهي فَق افضايص هي

 عوَهي/ اختػاغي ّايتِ ٌّگام تحمك دسآهذ (:2ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیــافــت تـاوـــل

   **  َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حساب

 ** تىذی مشتًط دسآمذَا تٍ تفنیل طثقٍ  

وٌذ وِ سٍيذاد هطوَل هالیات اتفاق افتادُ تاضذ ٍ هعیاسّاي ضٌاخت داسايي ًیض  هالیات سا صهاًي ضٌاسايي هي تا هشتثظ، دسآهذ گضاسضگش ٍاحذ   

 عوَهيحساب ٍجَُ اسسالي تاتت هٌاتع  ،اًتمال يافتِ تِ حساب دسآهذ عوَهي تِ هیضاى هاصاد دسآهذ اختػاغيوچٌیي احشاص ضذُ تاضذ. ّ

اص ضْشداسي وِ دس خػَظ ٍجَُ هشتَط تِ عَاسؼ الصم تِ روش است  د.ضَ هيتستاًىاس  اختػاغيٍجَُ اسسالي تاتت هٌاتع حساب ٍ تذّىاس 

 ّاي تِ جاي دسآهذّا ٍ اسٌاد پشداختٌي  سايش حساباص سشفػل تايذ دس ثثت فَق  ،گشدد هيٍاسيض ٍاحذ هشتَط  دٍلت ٍغَل ٍ تِ حسابعشيك 

 .ضَد دٍلت استفادُ

 دس غَست اسايِ تخفیف ٍ تخطَدگي تِ اضخاظ(: 3ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** 1 یـًدگـخطـفات ي تـفیـخـت

 **  َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حساب  

تايذ تش ايي اساس دسآهذ هشتَط  ضَد. هيوسش هَسد ًظش دسآهذ اص واٌّذُ دسآهذّاي دٍلت هحسَب ٍ حساب حساب تخفیفات ٍ تخطَدگي تِ عٌَاى  -1   

 دس ٍضعیت هالي هٌعىس ضَد. اتتِ غَست خالع دس غَست تغییشپس اص وسش تخفیفات ٍ تخطَدگي ٍ 

 

 تتش اساس دسغذي اص هغالثاضٌاسايي ّضيٌِ هغالثات هطىَن الَغَل (: 4ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تىذی اقتصادی ديلت َا تٍ تفنیل طثقٍ َضیىٍ

 ** رخــیــشٌ مــطــالــثــات مـطنـًك الـًصـًل  

 گیشد. هاًذُ سال لثل رخیشُ هشتَط هَسد تَجِ لشاس هي، ضَد هحاسثِوِ ّضيٌِ هغالثات هطىَن الَغَل تش اساس دسغذي اص هغالثات  دس غَستي   

 ضَد. ضًَذ، تاهیي اعتثاس اًجام ًوي ّايي وِ دس هماتل رخیشُ ضٌاسايي هي روش است؛ تشاي ّضيٌِالصم تِ 
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 دادُ ضًَذ.تطخیع لغعي غیش لاتل ٍغَل تِ عَس ٍاحذ گضاسضگش هغالثات  چٌاًچِ(: 5ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** ات مـطنـًك الـًصـًلرخـیــشٌ مـطــالـثـ

 **  َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حساب  

 

 سَخت ضذُهغالثات  دس غَست ٍغَل(: 6ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 مثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   **  َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حساب

 ** رخــیــشٌ مــطــالــثــات مـطنـًك الـًصـًل  

 

   ** دسیــافــت تـاوـــل

 **  َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حساب  

الَغَل دس هماتل هغالثات هشتَط ضٌاسايي  ٌّگام ٍغَل هغالثات سَخت ضذُ، حساب رخیشُ هغالثات هطىَن وِ تِ  تا عٌايت تِ ايي   

الَغَل ووتشي دس پاياى سال هالي ضٌاسايي ضذُ ٍ تِ تثع آى حساب اسصش خالع  ضَد، تِ هیضاى رخیشُ هزوَس، ّضيٌِ هغالثات هطىَن هي

 .ًیض تعذيل خَاّذ ضذ

 دس غَست ٍغَل هغالثات(: 7ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیــافــت تـاوـــل

 **  َا ي اسـىــاد دسیـافـتـىـی حـسـاب  

هٌظَس خَاّذ  ٍ اسٌاد دسيافتٌيّا  وِ تخطي اص هٌاتع هحمك ضذُ ٍاحذ گضاسضگش ٍغَل ًطًَذ، هثلغ هزوَس دس سشفػل حساب دس غَستي   

ّا(  ّاي دسيافتٌي)هعادل هغالثات لاتل ٍغَل( ٍ اسٌاد دسيافتٌي )هعادل سفتِ ٍ سايش ٍثیمِ ّا ٍ اسٌاد دسيافتٌي ضاهل حساب ضذ. حساب

اسٌاد  اسٌاد ًضد غٌذٍق، ٍضعیت هغالثات تش اساس، حسة هَسد همشستاضذ. دس غَست عذم تسَيِ هغالثات تَسظ اضخاظ دس هَعذ  هي

دسجشياى ٍغَل )هعادل اسٌاد اسسالي تِ تاًه تشاي ٍغَل(، اسٌاد ًىَل ضذُ )هعادل اسٌاد اسسالي ٍغَل ًطذُ( ٍ اجشا ٍ دعاٍي حمَلي 

 .ضَد هيتعییي )هعادل اسٌاد ًىَل ضذُ اسسالي تِ ٍاحذ حمَلي جْت عولیات اجشايي ٍغَلي( 

 عوَهي / اختػاغي دسيافت دسآهذ پیصٌّگام ٍغَل  تِ(: 8ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیــافــت تـاوـــل

   ** پـیـص دسیـافـتتــاوــل 

 ** دسیـافت دسآمــذ پـیـص  

 ضَد. ، ٍجَُ دسيافتي تِ عٌَاى تذّي ضٌاسايي هيًوايذضٌاخت دسآهذ دسيافت ضشايظ  ٍاحذ گضاسضگش هٌاتعي سا پیص اص احشاصوِ  دس غَستي   
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 ي عوَهي/ اختػاغيتِ ٌّگام اسايِ خذهات يا تحَيل واال تَسظ ٍاحذ گضاسضگش ٍ تحمك دسآهذّا(: 9ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیـافت دسآمــذ پـیـص

 ** تىذی مشتًط طثقٍ دسآمذَا تٍ تفنیل  

 

   ** دسیــافــت تـاوـــل

 ** تــاوــل پـیـص دسیـافـت  

عٌَاى  لحاػ هاّیت ٍ اسصش هطاتِ تاضذ هثادلِ گشدد، ايي هثادلِ تِ لثال واالّا يا خذهات ديگشي وِ اص ّشگاُ واالّا يا خذهات دس     

گشدد. دس ايي  اي دسآهذصا تلمي هي عٌَاى هعاهلِ غیشهطاتِ هثادلِ ضَد، ايي هثادلِ تِ ضَد. چٌاًچِ واال يا خذهات اي دسآهذصا تلمي ًوي هعاهلِ

هٌػفاًِ واالّا  ضَد. ّشگاُ اسصش گیشي هي تاتت سشن ًمذي اًذاصُ اص تعذيل اص هٌػفاًِ واالّا يا خذهات دسيافتي پس اسصش حالت دسآهذ تِ

تاتت  اص تعذيل اص ضذُ پس هٌػفاًِ واالّا يا خذهات ٍاگزاس اسصش گیشي وشد، دسآهذ تِ اصُاي اتىاپزيش اًذ گًَِ يا خذهات دسيافتي سا ًتَاى تِ

 ضَد. گیشي هي سشن ًمذي، اًذاصُ

 ٍاحذّاي گضاسضگشهٌاتع عوَهي هتعلك تِ سايش  تِ ٌّگام تحمك(: 10ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیــافـت تــاوــل

   **  َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حساب

 ** تـذَـی تـٍ سـایـش ياحـذَـا  

 

تِ حساب ريشتظ خضاًِ ٍ اسسال اعالهیِ آى تِ ٍاحذ  ٍاحذّاي گضاسضگشاًتمال ٍجَُ هٌاتع عوَهي هتعلك تِ سايش (: 11ثثت ضواسُ )

 اغليگضاسضگش 

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** ٍ سـایـش ياحـذَـاـتـذَـی ت

 ** دسیــافـت تــاوــل  

 اغلي گضاسضگش ٍاحذتَسظ  تحمك يافتِدسيافت فْشست هٌاتع  ٌّگام تِ(: 12ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** سـایـش ياحـذَـااص مطالثات 

 ** تىذی مشتًط دسآمذَا تٍ تفنیل طثقٍ  
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 تاًه دسيافت ٍاحذ گضاسضگش اغليتِ حساب  ٍاحذّاي گضاسضگشٍاسيض هٌاتع ٍغَل ضذُ تَسظ سايش  دس غَست (:13ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیــافـت تــاوــل

 ** ياحـذَـاسـایـش مطالثات اص   

 ،يافـت تِ جاي حساب تاًه دسدس ثثت فَق ضَد، ٍ تايیذيِ هشتَط اخز تِ حساب خضاًِ ٍاسيض هزوَس ٍغَل ضذُ  عوَهي وِ هٌاتع دس غَستي   

 ضَد. تذّىاس هيٍجَُ اسسالي تاتت هٌاتع عوَهي حساب 

 (14ثثت ضواسُ )
دس تشخي اص ٍاحذّاي گضاسضگش )ًظیش ساصهاى هلي استاًذاسد ايشاى( تش اساس لَاًیي ٍ همشسات هشتَط، تْاي  چٌاًچِ (:14-1ثثت ضواسُ )

ّا تَسظ ٍاحذ گضاسضگش يا سايش ٍاحذّا تِ تطخیع ٍاحذ  ّا تَسظ ٍاحذ گضاسضگش پیص اص اسايِ خذهات يا فعالیت اسايِ خذهات يا فعالیت

 ضَد.  ضٌاسايي هيتِ غَست ريل ادضذُ يسٍيذاد ش اص اضخاظ ٍغَل گشدد، گضاسضگ

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** ... تــاوــل

 ** َا ي اسىاد پشداختىی ش حسابـسای  

 اسٌاد پشداختٌي ّا ٍ سايش حسابدس هماتل ي دٍلت دس غَستي وِ خذهات يا فعالیت هَسدًظش تَسظ ٍاحذ گضاسضگش اًجام ضَد، دسآهذّا   

 گشدًذ. ضٌاسايي هي

ًظش تِ خاسج اص ٍاحذ گضاسضگش هحَل گشدد، تِ هیضاى خذهات يا فعالیت اًجام  وِ خذهات يا فعالیت هَسد دس غَستي (:14-2ثثت ضواسُ )

 ضَد. ضذُ ثثت ريل ضٌاسايي هي

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

 ** ي اسىاد پشداختىی َا ش حسابـسای
 

 

 ** ... تــاوــل  

اتتذا داسايي هشتَط ضٌاسايي  ؛خشيذاسي گشدد ّايي اص هحل ٍجَُ دسيافتي يادضذُ داساييهَسدًظش، ّاي  تشاي اسايِ خذهات يا فعالیت چٌاًچِ   

 ضَد. استفادُ هي (16ضواسُ ) ثثتاص  ّاي هشتَط ، تِ ٌّگام فشٍش داساييهَسدًظشاسايِ خذهات يا فعالیت پس اص ٍ 

  ّا فشٍش داسايي ضٌاسايي (:15ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تــاوــل دسیـافـت

   **  َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حساب

   ** َـا رخـیـشٌ مـاَـص اسصش داسایـی

   ** ...استُالك اوثاضتٍ 

 ** َا وامٍ داسایی تىذی ضیًٌ َا تٍ تفنیل طثقٍ داسایی  

 ** تىذی مشتًط دسآمذَا تٍ تفنیل طثقٍ  
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تـِ   تايسـتي ، ايي ٍجـَُ  دسيافت ضَدّاي تیوِ  ّاي ٍاحذ گضاسضگش ٍجَّي اص ضشوت ّاي ٍاسدُ تِ داسايي وِ تاتت تشهین خساست دس غَستي   

عٌَاى دسآهذّاي دٍلت ضٌاسايي ٍ تِ حساب خضاًِ ٍاسيض گشدد. الصم تِ روش است؛ چٌاًچِ تش اساس هجَصّاي لاًًَي هشتـَط اهىـاى هػـشف    

ٍاحذ گضاسضگش ٍجَد داضتِ تاضذ، پس اص عي فشايٌذّاي لاًًَي الصم، ٍجَُ هَسد اضاسُ اص خضاًِ دسيافت ٍ حسة هَسد تـِ   ٍجَُ يادضذُ تشاي

  ضَد. عٌَاى دسآهذ ٍاحذ گضاسضگش ضٌاسايي هي

 ٍ دسيافت تايیذيِ هشتَط حساب خضاًِهٌاتع )عوَهي/ اختػاغي( تِ تِ ٌّگام ٍاسيض  (:16ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** عمًمی مىاتعيجًٌ اسسالی تاتت 

   ** اختصاصی مىاتعيجًٌ اسسالی تاتت 

 ** دسیــافـت تــاوــل  

 ** ... تــاوــل  

ّاي  ّاي اًتظاهي تضویي ّاي دسيافتي تَسظ ٍاحذ گضاسضگش ضثظ ضَد، حساب ًاهِ وِ تش اساس لَاًیي ٍ همشسات هشتَط، ضواًت دس غَستي   

ّاي هشتَط حسة هَسد تِ عٌَاى دسآهذ يا دسآهذ ضٌاسايي ضذُ اص  ّا يا واّص تذّي دسيافتي ٍ عشف حساب آى واّص يافتِ ٍ افضايص داسايي

  گشدد. ثت هيعشف دٍلت ث

 ّا تستي حساب (:17ثثت ضواسُ )

 ّاي هَلت تستي حساب (:17-1)ثثت ضواسُ

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تىذی مشتًط دسآمذَا تٍ تفنیل طثقٍ

 ** تـخـفیـفات ي تـخطـًدگـی  

 ** يجًٌ اسسالی تاتت مىاتع عمًمی  

 ** تاتت مىاتع اختصاصیيجًٌ اسسالی   

 ** تىذی اقتصادی ديلت َا تٍ تفنیل طثقٍ َضیىٍ  

 ** خالص تغییش دس يضعیت مالی  
 

   ** خالص تغییش دس يضعیت مالی

   ** اوتقـال اص سـایـش اقـالم اسصش خـالـص

 ** اسصش خـالــص اوثاضتٍ  
 

   ** تیىی ضذٌ مىاتع پیص -طشف حساب اوتظامی

 ** تیىی ضذٌ مىاتع پیص -اوتظامیحساب   

ّاي غَست تغییشات دس ٍضـعیت هـالي اسـتفادُ     حساب خالع تغییش دس ٍضعیت هالي تِ عٌَاى حساتي هَلت ٍ ٍاسغِ تشاي اًتمال حساب   

ّاي خالع تغییش دس ٍضعیت هالي ٍ تعذيالت سٌَاتي حسة هَسد تذّىاس يا تستاًىاس است ٍ تا حساب  ضَد. الصم تِ روش است هاًذُ حساب هي

 ضَد. ِ تستِ هياسصش خالع اًثاضت

 

   ** مـاصاد تـجـذیـذ اسصیـاتـی

 ** صـالـالم اسصش خـش اقـایـال اص سـاوتق  
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 ويّاي داي تستي حساب :(17-2 )ثثت ضواسُ

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیـافـت دسآمـذ پـیـص

   ** تـذَـی تـٍ سـایـش ياحـذَـا

   ** َا ي اسىاد پشداختىی ش حسابـسای

   ** رخـیـشٌ مــطــالـثــات مـطنـًك الـًصـًل

   ** اسصش خـالــص اوثاضتٍ

 ** دسیـــــافـــت تــاوــــــل  

 ** تــاوــل پـیـص دسیـافـت  

 ** َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حســـاب  

 ** سـایـش ياحـذَـامطالثات اص   

 
 ّا افتتاح حساب (:18ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیـــــافـــت تــاوــــــل

   ** تــاوــل پـیـص دسیـافـت

   ** َا ي اسـىاد دسیـافـتـىی حســـاب

   ** سـایـش ياحـذَـامطالثات اص 

 ** دسیـافـت دسآمـذ پـیـص  

 ** تـذَـی تـٍ سـایـش ياحـذَـا  

 ** َا ي اسىاد پشداختىی ش حسابـسای  

 ** مــطــالــثــات مـطنـًك الـًصـًلرخــیــشٌ   

 ** اوثاضتٍ ــصالاسصش خـ  

 



 
 

 

 

 

  

  فصل ششمفصل ششم

  وجوه سپردهوجوه سپردهحسابداری حسابداری 
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 سطفظل حساب ّا -1

 ّا سغَح تفظیلي حساب حساب هؼیي حساب ول
 هاّیت حساب

 تستاًىاض تسّىاض

  ّاي جاضي زاضايي

 مًجًدي وقذ

 بـاوـك دریافت يجًٌ سپردٌ
  * َاي باوكي بٍ تفكيك مشخصات حساب

 باوك رد يجًٌ سپردٌ

  * اشخاصسال ي  بٍ تفكيك تىخًاٌ گردان رد يجًٌ سپردٌ عامليه ریحساب

اسىاد دریافتىي حاصل از  ي َا حساب

 اي عمليات مبادلٍ

  * سال بٍ تفكيك يجًٌ سپردٌ وسد خساوٍ

 *  سال بٍ تفكيك 1دریافتي بابت تىخًاٌ رد يجًٌ سپردٌ 

  * سال ي اشخاص بٍ تفكيك اسىاد دریافتىي ي َا سـایـر حساب

  ّاي جاضي تسّي

پرداختىي حاصل  اسىاد ي َا حساب

 اي از عمليات مبادلٍ
 *  ، سال، اشخاصماَيت سپردٌبٍ تفكيك  َاي پرداختىي سپردٌ

  زضآهسّا

 *  بٍ تفكيك  اشخاص َا درآمذ حاصل از ضبط سپردٌ سایر درآمذَا

 شَز. حساب زضيافتي تاتت تٌرَاُ ضز ٍجَُ سپطزُ تِ ػٌَاى واٌّسُ حساب ٍجَُ سپطزُ ًعز ذعاًِ هحسَب هي -1
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 ٍجَُ سپطزُحساتساضي  -2

 طٍجَُ سپطزُ تِ حساب هطتَ ٍاضيعتِ ٌّگام (: 1ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ هؼیيػٌَاى حساب 

   ** بــاوــك دريــافت يجـًٌ سپردٌ

 ** ... بــاوــك  

توِ ػٌوَاى اػتثواض هظوطه شوسُ يوا اػتثواض        اي حسة هوَضز   ّاي تَزجِ حسابپس اظ ٍاضيع ٍجَُ سپطزُ تِ حساب هطتَط، تسيْي است    

 شَز. هي ثثتّاي غیطلغؼي  پطزاذت

 تِ طَضت سپطزُ ًمسي زضيافت تضویيزض طَضت : (2ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** بــاوــك دريــافت يجـًٌ سپردٌ

 ** ســپــردٌ َاي پرداخــــتىي  

 

 هطتَطاذص تايیسيِ ٍ تِ حساب ذعاًِ  ّاي ًمسي سپطزُاًتمال : (3ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ حساب هؼیيػٌَاى 

   ** ساوٍــسد خــردٌ وــپـًٌ ســيج

 ** بــاوــك دريــافت يجـًٌ سپردٌ    

 
 گطزاى ضز ٍجَُ سپطزُ زضيافت ٍجِ اظ ذعاًِ تاتت تٌرَاُ(: 4ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** يجــًٌ سپــردٌبـــاوــك رد 

 ** رد يجًٌ سپردٌدريافتي بابت تىخًاٌ   

 شَز. حساب ٍجَُ سپطزُ ًعز ذعاًِ زض طَضت ٍضؼیت هالي هٌؼىس هي ي ضز ٍجَُ سپطزُ تِ ػٌَاى واٌّسُحساب زضيافتي تاتت تٌرَاُ    

 شَز. هيگطزاى ضز ٍجَُ سپطزُ ًیع اظ ثثت فَق استفازُ  تسيْي است تطاي تطهین تٌرَاُ

 زضيافت ٍجِ اظ ذعاًِ تاتت ضز ٍجَُ سپطزُ(: 5ثثت شواضُ )
 تستاًىاض تسّىاض

 مبلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** بـــاوــك رد يجــًٌ سپــردٌ

 ** يجــًٌ سـپــردٌ وــسد خــساوٍ  

توِ هیوعاى ٍجوَُ    گطزاى زض اذتیاض شيحساتي لطاض ًگیوطز،   طَضت تٌرَاُ ّاي زضيافتي تِ وِ هثالغ هَضز ًیاظ تطاي استطزاز سپطزُ زض طَضتي   

 ياتس. واّش هي حساب ٍجَُ سپطزُ ًعز ذعاًِزضيافتي اظ ذعاًِ، 
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 ٍاگصاضي تٌرَاُ گطزاى ضز سپطزُ تِ ػاهلیي شيحساب(: 6ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** گردان رد يجًٌ سپردٌ عامليه ريحساب تىخًاٌ

 ** بـــاوــك رد يجــًٌ سپــردٌ  

 
 شيحساب پس اظ زضيافت اسٌاز ٍ هساضن هطتَط تِ استطزاز سپطزُ تَسظ شيحساتي يا ػاهل(: 7ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ هؼیيػٌَاى حساب 

  ** ــــتىيردٌ َاي پرداخــســپ
 

 ** بـــاوــك رد يجــًٌ سپــردٌ  

 ** گردان رد يجـًٌ سپردٌ عامليه ريحساب تىخًاٌ  

 شَز. هيثثت شيل ًیع شٌاسايي اًجام شَز، سپطزُ گطزاى ضز ٍجَُ  هحل تٌرَاُّاي زضيافتي اظ  وِ استطزاز سپطزُ زض طَضتي

   ** دريافتي بابت تىخًاٌ رد يجًٌ سپردٌ

 ** ــردٌ وـسد خساوـــــــٍيجــًٌ سپــ  

 
ػٌوَاى   احتساب آى تٍِ  ذساضت تاذیط ٍ ...ّوچَى حَازث لْطي، فسد، تؼلیك، زاليلي  زض طَضت ضثظ ٍجَُ سپطزُ تِ(: 8ثثت شواضُ )

 زضآهس زٍلت

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

  ** بـــاوــك رد يجــًٌ سپــردٌ
 

 ** يجــًٌ سپــــردٌ وـسد خساوـــــــٍ  

 

  ** ســپــردٌ َاي پرداخــــتىي
 

 ** بىذي مربًط درآمذَا بٍ تفكيك طبقٍ  

 شَز. تسيْي است تِ ٌّگام ٍاضيع ٍجَُ يازشسُ تِ حساب ذعاًِ، حساب ٍجَُ اضسالي تِ ذعاًِ تسّىاض ٍ تاًه هطتَط تستاًىاض هي   

 ( شطايظ ػوَهي پیواى42هازُ )ضٍيسازّاي هالي هطتَط تِ  (:9ثثت شواضُ )

 ًاشي اظ واض پیواًىاض شٌاسايي هغالثات ًاشي اظ ػیة ٍ ًمض(: 9-1ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

  ** َا ي اسـىاد دريـافـتـىي حسابسـايـر 
 

 ** ردٌـپـضبط سحاصل از درآمـذ   

 ** 1بىذي مربًط  درآمذَا بٍ تفكيك طبقٍ  

 شٌاسايي شَز.تِ ػٌَاى زضآهس حاطل اظ جطاين ٍ ذساضات  ،( شطايظ ػوَهي پیواى42هَضَع هازُ )زضطس  15هثلغ  -1   

زض طَضت تؼوسيل  تِ ػالٍُ  شَز. ضٍيساز فَق شٌاسايي هي ،هَضز ًیاظ تطاي ضفغ ػیة ٍ ًمض ًاشي اظ ػسم ايفاي تؼْس پیواًىاضتِ هیعاى هثلغ    

 شَز. هَضَع تِ ػٌَاى تغییط زض تطآٍضز هحسَب ٍ شٌاسايي هيهثلغ فَق، 
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ُ  15هثلغ ٍ  هطتَط ضفغ ػیة ٍ ًمضهثلغ هَضز ًیاظ تطاي تطزاشت تاهیي ٍ  زض طَضت(: 9-2)ثثت شواضُ  اظ حسواب ٍجوَُ    زضطس يازشوس

 ذعاًًِعز سپطزُ پیواًىاض 

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

  ** بـــاوــك رد يجــًٌ سپــردٌ
 

 ** دريـافـتـىيَا ي اسـىاد  سـايـر حساب  

 

  ** ســپــردٌ َاي پرداخــــتىي
 

 ** يجــًٌ سپــــردٌ وـسد خساوـــــــٍ  

( شطايظ ػوَهي 42زض ذظَص هازُ )( 1/4/1392/ز هَضخ 106/70000عي ًاهِ شواضُ )تط اساس ًظطيِ شَضاي حمَلي زيَاى هحاسثات وشَض    

شَز. توسيْي   اي وِ پیواًىاض ًعز واضفطها زاضز، تاهیي ٍ تطزاشت هي اظ هحل تضویي يا ّط ًَع هغالثات ٍ سپطزٍُجَُ هَضَع ايي هازُ پیواى، 

 گطزز. تِ حساب زضآهس ػوَهي وشَض ٍاضيع هيفَق % هصوَض زض هازُ 15است ٍجَُ 

 حساب ذعاًِ فَق تِ زضطس 15هثلغ  ػسم ايفاي تؼْس پیواًىاض ٍ ٍاضيعًاشي اظ تِ ٌّگام ضفغ ػیة ٍ ًمض (: 9-3ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

  ** بىذي اقتصادي ديلت َـا بٍ تفكيك طبقٍ َسيىٍ
 

  ** 1 يجـًٌ ارسـالـي بـابـت مىـابـع عـمًمـي
 

 ** بـــاوــك رد يجــًٌ سپــردٌ  

 شَز. حساب فَق شٌاسايي هيزضآهس ػوَهي وشَض، پیواى تِ حساب ( شطايظ ػوَهي 42زضطس هَضَع هازُ ) 15ٍاضيع تِ هیعاى  -1   

 ّا حسابتستي ( : 10ثثت شواضُ )

 تستاًىاض تسّىاض

 هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي هثلغ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** دريافتي بابت تىخًاٌ رد يجًٌ سپردٌ

   ** سـپـردٌ َاي پرداخــتىي

 
 

 ** ردٌـــًٌ سپـــاوــك رد يجـب

 
 

 ** عامليه ريحساب تىخًاٌ گردان رد يجًٌ سپردٌ

 
 

 ** ٍــسد خساوــو ـردٌـيجــًٌ سپ

 ** ردٌــًٌ سپـــت يجك دريافـــباو  

 
 ّاافتتاح حساب

 شَز.حساب هيّاي تستي زض زفاتط اػوال  ّا تا هؼىَس ًوَزى ثثت ػولیات حساتساضي هطتَط تِ افتتاح حساب     



 
 

  

  فصل هفتمفصل هفتم

 موارد خاصموارد خاص  حسابذاریحسابذاری

 عىاييه مىذرجات :           

 صفحه عناوين  بخش

 114 يجًٌ وامشخص حسابذاری 1

 117 َای بیه راَی يجًٌ چک حسابذاری 2

 121 استزداد يجًٌ اضافٍ دريافتی حسابذاری 3

 124 يجًٌ ادارٌ شذٌ حسابذاری 4

 127 يدايع حسابذاری 5

 128 ساسماوی َای خاوٍ حسابذاری 6

 131 عىًان ضماوتىامٍ يجٍ الضمان حسابذاری مطالبات تايیذ شذٌ پیماوكاران بٍ 7

 135 ای حسابذاری ياگذاری ي استفادٌ اس قیز ياراوٍ 8

 142 ايراق مشاركت حسابذاری 9

 149 خشاوٍ اسالمی حسابذاری اسىاد 11

 155 حسابذاری تسُیالت مالی دريافتی 11

 162 ايراق اجارٌ حسابذاری 12

 169 ايراق تسًيٍ خشاوٍ حسابذاری 13

 173 حسابذاری ايراق بُادار 14

 176 تعُذات ي ديًن تُاتز ي حسابذاری تسًيٍ 15

 181 حسابذاری اعتبار اسىادی ي فايىاوس 16

 184 ياراوٍيجًٌ  حسابذاری 17

 187 حسابذاری مالیات بز ارسش افشيدٌ 18

 193 َای فاقذ سىذ رسمی حسابذاری يجًٌ حاصل اس كارشىاسی اراضی ي ساختمان 19

 196 تسعیز ارس حسابذاری 21

 214 َای اماوی حسابذاری دارايی 21

 218 حسابذاری يجًٌ حاصل اس استزداد امًال سزقتی ي اختالسی در ویزيَای مسلح 22

 211 حسابذاری يجًٌ حاصل اسفزيش اراضی ویزيَای مسلح 23



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول بخش اول 

و و   حسابذاری وجوه نامشخضحسابذاری وجوه نامشخض

 اشتباه واريزیاشتباه واريزی
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 همذهِ  -1

ّاي تاًىی سا شٌاسایی ٍ  حسابولیِ گضاسشگش هَظف است ٍجَُ ًاهشخض ٍاسیض شذُ تِ  ٍاحذٍ اهَس هالی  یریحسات

پس اص  ذتایریحساتی ٍ اهَس هالی هشتَط ّاي الصم سا اًجام دّذ. ّوچٌیي  ّا پیگیشي دس خظَص تعییي تىلیف لغعی آى

اداسُ ول خضاًِ یا خضاًِ هعیي استاى  هخظَص تِ حسابآى ًسثت تِ ٍاسیض  ،ٍجَُ هزوَساص تاسیخ ٍاسیض  گزشت سِ هاُ

ٍجَُ، ًسثت تِ دسخَاست ایي تعییي هشخظات پس اص  تایذٍ اهَس هالی  یریحسات اخز ًوایٌذ. تَط ساالذام ٍ تاییذیِ هش

 . ًوایذ الذاماص خضاًِ تشاي استشداد تِ اشخاص ریٌفع   آى

 

 تعشیف هفاّین -2

شَد ٍ هشخظات  اجشایی ٍاسیض هی  دستگاُ تاًىیّاي  ٍجَُ ًاهشخض ٍجَّی است وِ تِ حسابٍجَُ ًاهطخع : 

 تاشذ.  وٌٌذُ آى ًاهشخض هی ٍاسیض

 
 ها حساب سشفػل -3

 ّا سغَح تفػیلي حساب حساب هعیي حساب ول
 هاّیت حساب

 تستاًىاس تذّىاس

 ّاي جاسي داسایي
 

 * های تانکی  ته تفکیک مشخظات حساب ... کـانـت موجودی نقذ
 

اسناد دريافتنی حاطل اسعملیات  و ها حساب

 ای مثادله
 * ته تفکیک سال وجوه نامشخض انتقــالی ته خشانه

 

 ّاي جاسي تذّي
 

 ته تفکیک سال تذهی تاتت وجــوه نامشــخض های جاری سايز تذهی
 

* 
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 حساتذاسي ٍجَُ ًاهطخع -4

 ّاي تاًىي ریحساتي ٍاسیض ضذُ تِ حسابًاهطخع ٍجَُ ضٌاسایي (: 1ثثت ضواسُ )
 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ هعیيعٌَاى حساب 

   ** ... هــاًـتـ

 ** تذّی تاتت ٍجــَُ ًاهشــخض  

 
 ،دس غَستي وِ هاّیت ایي ٍجَُ وواواى ًاهطخع تاضذ ،ّاي الصم ٍ گزضت سِ هاُ اص تاسیخ دسیافت پس اص اًجام پیگیشي(: 2ثثت ضواسُ )

 ضَد. اب هخػَظ ًضد خضاًِ ٍاسیض هيحس ِ تا ثثت ریل ت

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** ٍجَُ ًاهشخض اًتمــالی تِ خضاًِ

 ** تــاًــه ...  

 
 ًاهطخع ٍجٍَُجِ اص خضاًِ تاتت استشداد دسیافت  (:3ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تــاًــه ...

 ** ٍجَُ ًاهشخض اًتمـالی تِ خـضاًِ  

 
 استشداد ٍجَُ ًاهطخع (:4ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تذّی تاتت ٍجـــَُ ًاهشـخض

 ** تــاًــه ...  

 
 ّا تستي حساب(: 5ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ حساب هعیي عٌَاى هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تذّی تاتت ٍجـــَُ ًاهشـخض

 ** تــاًــه ...  

 ** ٍجَُ ًاهشخض اًتمـالی تِ خـضاًِ  

    
 ّا افتتاح حساب(: 6ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تــاًــه ...

   ** ٍجَُ ًاهشخض اًتمـالی تِ خـضاًِ

 ** تذّی تاتت ٍجـــَُ ًاهشـخض  



 

 

 

  

  

 بخش دوم بخش دوم 

 های بين راهيهای بين راهي  حسابذاری وجوه چكحسابذاری وجوه چك
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 همذهِ  -1

ٍجِ تِ تاًه ٍطَل تشاي دسیافتی، ّاي  چه طذٍس تاسیخ اص عی هذت سِ هاُپس اص دس طَستی وِ اشخاص ریٌفع 

خضاًِ ًضد هشخض تِ حساب ّا سا  ٍجَُ ایي لثیل چه هىلف استریحساتی ٍ اداسُ ول اهَس هالی  عاهل الذام ًٌوایٌذ،

ٍاحذ تاشذ،  سیالپٌجاُ هیلیَى حذالل ّاي تیي ساّی  هثلغ ّش یه اص چه چٌاًچِ. هشتَط سا اخز ًوایذٍاسیض ٍ تاییذیِ 

 یا ٍ شذُِ یاسا واالي گشفتِ، طَست خذهت چه، وٌٌذُ دسیافتتشسسی ٍ تحمیمات الصم دس ساتغِ تا پس اص  گضاسشگش تایذ

طَست هغایشت  تشسسی هحتَاي، وسة دالیل عذم هشاجعِ ریٌفع تِ تاًه عاهل ،هالی اسٌاداسلام دس  طحیح دسجعذم 

 ّا ٍ تحمیمات تشسسی گضاسش یذتایٍ  ّاي گزشتِ تاًىی هاُ هغایشت طَست دس هشاتِ اسلام ٍجَد عذم اص اعویٌاى ٍتاًىی 

 .ًوایذٍاسیض خضاًِ  ّا سا تِ جاص ٍ ریحساب ٍ هذیش ول اهَس هالی، ٍجَُ ایي لثیل چههماهات ه اًجام شذُ تَسظ

اص عشیك دفاتش حمَلی خَد تا تَجِ  لاًَى هحاسثات عوَهی وشَس،  (501)دس اجشاي هادُ  ٍاحذ گضاسشگش هَظف است

ّاي  ّاي داخلی سیستن تاًىی وشَس تا اعالم هذیشاى هالی ًسثت تِ اتغال چه تِ لاًَى طذٍس چه ٍ همشسات ٍ تخشٌاهِ

دس هَالعی وِ  گضاسشگش اعالم ًوایذ. تیي ساّی اص عشیك هشاجع لضایی الذام ٍ هشاتة سا ًیض تِ تاًه عاهل ٍ ٍاحذ

ًوایذ؛ خضاًِ هىلف است تا  اص خضاًِ دسخَاست ٍجِ هی ،تشاي استشداد ٍجِ تِ اشخاص ریٌفعهشتَط هالی  ریحساتی ٍ اهَس

ٍجَُ هَسد ًظش دس ٍاسیض ًسثت تِ  ،ّاي تیي ساّی سعایت واهل همشسات هشتَط ٍ اخز تاییذیِ ًوًَِ فشم تاییذیِ چه

 ذ. حساب تاًه عاهل اٍلیِ الذام ًوای

 
 تعشیف هفاّین -2

ٍاحذگضاسشگش، دس  تاًىی ّاي حساب وِ اص شَد اعالق هی ّاي ّاي تیي ساّی تِ چه چهّاي تیي ساّي :  ٍجَُ چه

ي طَست هغایشت تاًىی، تشاي ٍطَل تِ تاًه هشتَط  شذُ ٍ تا تاسیخ تْیِّا تحَیل  ٍ تِ آى طادس ٍجِ اشخاص ریٌفع

ّاي  چه ، تِ عٌَاىّا تحَیل ًشذُ است ٍ تِ آىطادس ع ریٌفّایی وِ دس ٍجِ اشخاص  تذیْی است چه .است اسایِ ًشذُ

ثثت ، هاُ اص تاسیخ طذٍس( )حذاوثش ظشف هذت یه ّاي هزوَس پس اص اتغال چهتایذ ٍ  گشدد ًویتیي ساّی هحسَب 

 .شَدهشتَط ًیض اطالح سٍیذادّاي 

 

 ّا حساب سشفػل -3

 ّا سغَح تفػیلي حساب حساب هعیي حساب ول
 هاّیت حساب

 تستاًىاس تذّىاس

 ّاي جاسي داسایي
 

 * های تانکی  ته تفکیک مشخظات حساب ... کـانـت موجودی نقذ
 

 * ته تفکیک سال و اشخاص های تین راهی انتقالی ته خشانه وجوه چک ای اسناد دريافتنی حاطل اسعملیات مثادله و ها حساب
 

 ّاي جاسي تذّي
 

 ته تفکیک سال و اشخاص راهــــیهای تین  تذهی تاتت چک های جاری سايز تذهی
 

* 
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 ّاي تیي ساّي ٍجَُ چه حسابذاری -4

 ٍ تاییذ تاًه عاهل( یا ریحساتي اص عشیك هشاجع لضایيحسة هَسد )اتغال آى ، ّاي تیي ساّي ضٌاسایي چه (:1ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تــاًـه ...

 ** ّاي تیي ساّــــی تذّی تاتت چه  

 
 ّاي تیي ساّي تِ خضاًِ اًتمال ٍجَُ چه (:2ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** ّاي تیي ساّی اًتمالی تِ خضاًِ ٍجَُ چه

 ** تــاًـه ...  

 
 خضاًِّاي تیي ساّي اص  دسیافت ٍجَُ چه(: 3) ثثت ضواسُ

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تــاًـه ...

 ** ّاي تیي ساّی اًتمالی تِ خضاًِ ٍجَُ چه  

 
 ي ساّي تِ اضخاظ ریٌفعیتّاي  پشداخت ٍجَُ چه: (4) ثثت ضواسُ

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** ّاي تیي ساّــــی چه تذّی تاتت

 ** تــاًـه ...  

 تاضذ. پزیش هي ٍ اتغال آى اهىاىاهَس هالي  ای ٍتذیْي است غذٍس چه جذیذ غشفا پس اص تحَیل الضِ چه لثلي تِ ریحساتي 

  ّا تستي حساب(: 5) ثثت ضواسُ

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** ّاي تیي ساّــــی چهتذّی تاتت 

 ** تــاًـه ...  

 ** ّاي تیي ساّی اًتمالی تِ خضاًِ ٍجَُ چه  

 
  ّا حسابافتتاح (: 6) ثثت ضواسُ

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تــاًـه ...

   ** ّاي تیي ساّی اًتمالی تِ خضاًِ ٍجَُ چه

 ** ّاي تیي ساّــــی چهتذّی تاتت   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم بخش سوم 

 حسابذاری استرداد وجوه اضافه دريافتيحسابذاری استرداد وجوه اضافه دريافتي
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 همذهِ  -1

اضافِ دسیافتی تِ ًحَي وِ دس هٌظَس ایجاد تسْیل ٍ تسشیع دس استشداد ٍجَُ  فشآیٌذ استشداد ٍجَُ اضافِ دسیافتی تِ

حك ریٌفع تاخیشي طَست ًگیشد، ایجاد شذُ است. تشخی هالحظات دس خظَص دسیافتی تاتت سد ٍجَُ اضافِ  اداي

 :تاشذ ششح صیش هیتِ دسیافتی 

گشداى سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی تِ ًسثت هثالغ هستشد شذُ دس سال لثل تَدُ ٍ تشاتش یه  هیضاى دسیافتی تاتت تٌخَاُ -5

 گشدد. دٍاصدّن آى تعییي هی

جاسي تشاي استشداد ٍجَُ اضافِ  دس سٌَات لثل استشداد ٍجَُ اضافِ دسیافتی ًذاشتِ ٍلی دس سال ٍاحذيچٌاًچِ  -2

اتَجِ تِ هذاسن ٍ هستٌذات الصم ٍجَُ هَسد ًیاص سا ٍاگزاس دسیافتی ًیاص تِ ٍجَّی داشتِ تاشذ، خضاًِ هجاص است ت

 ًوایذ.

 شَد. اي عثك همشسات افتتاح هی حساب تاًىی جذاگاًِ ،تشاي عولیات هالی استشداد هاصاد هٌاتع عوَهی ٍطَلی -3

 

 تعشیف هفاّین -2

ٍطَل شَد اعن اص ایي وِ شَد وِ تذٍى هجَص ٍ یا صایذ تش هیضاى همشس  تِ ٍجَّی اعالق هی:  ٍجَُ اضافِ دسیافتي

وِ  ٍ یا ایي اضافی اشتثاُ پشداخت وٌٌذُ یا هاهَس ٍطَل ٍ یا عذم اًغثاق هثلغ ٍطَلی تا هَسد تاشذ  هٌشا ایي دسیافت

 تحمك اضافِ دسیافتی تش اثش سسیذگی ٍاحذ ریشتظ ٍ یا هماهات لضایی حاطل شَد.

 
 ّا حساب سشفػل -3

 ّا سغَح تفػیلي حساب حساب هعیي حساب ول
 هاّیت حساب

 تستاًىاس تذّىاس

 ّاي جاسي داسایي
 

 * های تانکی  ته تفکیک مشخظات حساب تانک رد وجوه اضافه دريافتی موجودی نقذ
 

 ای اسناد دريافتنی حاطل اسعملیات مثادله و ها حساب
  * ته تفکیک سال و اشخاص طلة اس خشانه تاتت وجوه اضافه دريافتی

 ته تفکیک سال 1وجوه اضافه دريافتیدريافتی تاتت رد 
 

* 

 ّاي جاسي تذّي
 

 ته تفکیک سال و اشخاص تذهی ته اشخاص تاتت وجوه اضافه دريافتی های جاری سايز تذهی
 

* 

 ضَد. هحسَب هيتاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتي خضاًِ علة اص تِ عٌَاى واٌّذُ حساب اضافِ دسیافتي حساب دسیافتي تاتت سد ٍجَُ  -1
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 حساتذاسي استشداد ٍجَُ اضافِ دسیافتي -4

  ضٌاسایي تذّي تِ اضخاظ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتي تشاساس هذاسن هشتَط(:  1ثثت ضواسُ)
 

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** علة اص خضاًِ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 ** اضافِ دسیافتیتذّی تِ اشخاص تاتت ٍجَُ   

 
  اضافِ دسیافتيٍجَُ تاتت سد اص خضاًِ ٌّگام دسیافت ٍجَُ تِ (:  2ثثت ضواسُ )

 

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تاًه سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 ** دسیافتی تاتت سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی  

 
سد ٍجَُ تاتت ٍ تسَیِ ٍ تعذیل هاًذُ علة اص خضاًِ تا دسیافتي  استشداد ٍجَُ اضافِ دسیافتي تِ اضخاظ ریٌفعدس صهاى  (:3ثثت ضواسُ )

 اضافِ دسیافتي

 
 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تذّی تِ اشخاص تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 ** دسیافتیتاًه سد ٍجـــــــــَُ اضـــافِ   

 

   ** دسیافتی تاتت سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 ** علة اص خضاًِ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی  

گوشن جوَْسي اسالهي ایشاى پزیش ٍ استماي ًظام هالي وطَس،  سلاتت( لاًَى سفع هَاًع تَلیذ 38تٌذ )ج( هادُ ) تش اساستا عٌایت تِ ایي وِ    

تایدذ  اتتدذا  تدذیي هٌظدَس   ، ًوایدذ استشداد یافتِ هشتَط اعتثاس تخػیع دسیافتي تاتت اص هحل سا هَسد ًظش اخز ضذُ  حمَق ٍسٍديهجاص است 

پس سٍ تستاًىاس ضَد تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتي حساب تذّي تِ اضخاظ حسة هَسد حساب تعذیالت سٌَاتي یا دسآهذّاي دٍلت تذّىاس ٍ 

، فدَق تذیْي است تِ ٌّگدام اسدتشداد حمدَق ٍسٍدي اص هحدل اعتثداس تخػدیع یافتدِ         .گشدد تسَیِدسیافتي هضتَس اص هحل یادضذُ تذّي 

 ضًَذ. اي الصم ًیض ضٌاسایي هي ّاي تَدجِ حساب

جاسي تاضذ، ثثت صیش ًیض هعادل هثلغي وِ  وِ هثلغ ٍغَلي اضافِ دسیافتي ٍ پشداختي آى هشتَط تِ سال دس غَستي(: 4ثثت ضواسُ )

 ضذُ اًجام خَاّذ ضذ. َاست ٍ هستشددسخ

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تٌذي هشتَط دسآهذّا تِ تفىیه عثمِ

 ** ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتع عوَهی  

 ** ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتع اختظاطی  

 دسیافت دسآهذ تذّىاس خَاّذ ضذ. دسیافت دسآهذ ٍاحذّا تاضذ، دس ثثت فَق حساب پیص چٌاًچِ استشداد ٍجَُ اضافِ دسیافتي هشتَط تِ پیص   
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 .ضَد هستشدریٌفع اضخاظ تِ  هعیي استاى خضاًِتَسظ  ،ذاسن هشتَطهتش اساس چٌاًچِ ٍجَُ اضافِ دسیافتي ٍاحذ گضاسضگش (: 5ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تٌذي هشتَط دسآهذّا تِ تفىیه عثمِ

   ** تـعـذیـالت سـٌـَاتـی

 ** تــاًــه دسیــافــت  

 َد.ض ّاي لثل تا حساب تعذیالت سٌَاتي ضٌاسایي هي استشداد ٍجَُ اضافِ دسیافتي هشتَط تِ دسآهذ سال

   ** تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتیتذّی تِ اشخاص 

 ** علة اص خضاًِ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی  

ّاي  استشداد دسآهذّا ٍ ٍجَّي وِ صایذ تش هیضاى یا اضتثاّا ٍاسیض گشدیذُ است، غشفا پس اص اًتمال ٍجَُ هضتَس تِ حسابروش است؛  الصم تِ

ضَد ٍ خضاًِ هعیي استاى پس اص دسخَاست ریحساتي ٍ اداسُ ول اهَس هالي هشتَط ٍ تغثیك هذاسن اسایِ  دسآهذ خضاًِ هعیي استاى اًجام هي

دسیافت پس اص ًیض ّاي هزوَس  ثثتًوایذ.  ُ هَسد استشداد سا اص حساب دسآهذ ٍاحذ هشتَط تِ اضخاظ ریٌفع غادس هيضذُ، دستَس اًتمال ٍجَ

تِ ٌّگام اسایِ سا ( 1ثثت ضواسُ )ٍاحذ گضاسضگش دس ایي حالت ضَد. تذیْي است؛  تش سد ٍجَُ اضافِ دسیافتي اًجام هي خضاًِ هثٌي یِاعاله

 .استضٌاسایي ًوَدُ  اسٌاد ٍ هذاسن هشتَط

 ضَد. دس دفاتش اعوال هي دس پایاى سال تا ٍاسیض هاًذُ دسیافتي تاتت سد ٍجَُ اضافِ دسیافتي تِ خضاًِ ثثت صیش(: 6ثثت ضواسُ )
 

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** دسیافتی تاتت سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 ** ٍجــــَُ اضـــافِ دسیافتیتاًه سد   

 
 ّا تستي حساب(: 7ثثت ضواسُ)

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تذّی تِ اشخاص تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 ** علة اص خضاًِ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی  

 
 ّا افتتاح حساب(: 8ثثت ضواسُ)

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** علة اص خضاًِ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی

 ** تذّی تِ اشخاص تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی  



 
 

  

  
  

   چهارمچهارمبخش بخش 

  وجوه اداره شذهوجوه اداره شذه  حسابذاریحسابذاری
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 تعشیف هفاّین -1

گیشد تا تا ًظاست  هی  عاهل دس اختیاس آًْا لشاس هَسسِاعتثاساتی است وِ عی لشاسدادّاي هٌعمذ شذُ تا ٍجَُ اداسُ ضذُ : 

اشخاص  تسْیالت دس اختیاس  ّاي تَسعِ ٍ تَدجِ تِ طَست گزاسي دس جْت اّذاف لَاًیي تشًاهِ دٍلت تشاي سشهایِ

 .حمیمی ٍ حمَلی غیشدٍلتی لشاس دٌّذ

 
 ها حساب سشفػل -2

 ّا سغَح تفػیلي حساب حساب هعیي حساب ول
 هاّیت حساب

 تستاًىاس تذّىاس

 ّاي جاسي داسایي
 

 * های تانکی  ته تفکیک مشخظات حساب ... کـتـان موجودی نقذ
 

 تسهیالت مالی دريافتنی تلنذمذت 1هــا ســايــز دارايـــی
مشخظات  سال، موسسه عامل/ اشخاص، مشخظات قزارداد و تسهیالت و ته تفکیک

 / نوع سايز مناتع پزوصه و رديف( -اعتثار )مظوب / اتالغی، تزنامه / طزح
*  

دسآهذّاي ضٌاسایي ضذُ اص عشف 

  دٍلت

 تنذی مزتوط درآمذها ته تفکیک طثقه درآمــــذهای دولت
اختظاطی/ سايز( و مشخظات درآمذ ته تفکیک نوع درآمذ )عمومی/ 

  ( / موضوع درآمذ تنذی تودجه )شماره طثقه
* 

 ٍجَُ اسسالي تِ خضاًِ
 

 وجوه ارسالی تاتت مناتع عمومی وجوه ارسالی ته خشانه
ای/ واگذاری  های سزمايه ته تفکیک ماهیت مناتع )درآمذ/ واگذاری دارايی

 ( تودجه تنذی های مالی( و مشخظات درآمذ )شماره طثقه دارايی
* 

 

 ضَد. تٌذي هي ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌي حاغل اص عولیات هثادلِ اي عثمِ هشتَط تلٌذهذت ًثاضذ، دس حسابهاّیت ٍجَُ اداسُ ضذُ وِ  دس غَستي -1
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 اداسُ ضذُ وجوهحساتذاسي  -3

پشداخت تَسظ ٍاحذگضاسضگش ٍاگزاسًذُ اعتثاس تِ عٌَاى هغالثات تاهیي اعتثاس الصم ٍ اعتثاسات ٍجَُ اداسُ ضذُ پس اص  (:1ثثت ضواسُ)

 ضَد. ٍاحذگضاسضگش ضٌاسایي هي

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تلٌذهذت دسیافتٌی تسْیالت هالی

 ** تــاًــه ...  

 

   ** اعتثاس ... هظشف شذُ

 ** تاهیي شذُ اعتثاس ...  

ٍجَُ یادضذُ  ،تش اساس لَاًیي ٍ همشسات هشتَط چٌاًچِ اي هشتَط اًجام ضذُ است. تذیْي است، تاهیي اعتثاس الصم اص هحل اعتثاس تَدجِ   

وِ تش اساس لَاًیي ٍ همشسات هشتَط،  ّوچٌیي دس غَستي .ضَدتِ عٌَاى ّضیٌِ ضٌاسایي  تایستي، گشددٍاگزاس اضخاظ تِ غَست تالعَؼ  تِ

ّاي فَق تشاي ضٌاسایي آى استفادُ  اص حسابضَد،  ٍاگزاس تِ اضخاظ هجاص تلٌذهذت تسْیالت هالي تخطي اص هٌاتع ٍاحذ گضاسضگش تِ غَست 

 خَاّذ ضذ.

ٍاحذگضاسضگش ٍاگزاسًذُ اعتثاس ٍ تِ هیضاى اغل ٍ سَد تِ ٌّگام دسیافت گضاسش عولىشد سِ هاِّ ٍجَُ اداسُ ضذُ تَسظ  (:2ثثت ضواسُ)

حاغل اص تاصپشداخت الساط ٍاسیض ضذُ ٍجَُ هزوَس تِ حساب دسآهذ عوَهي خضاًِ، هٌاتع حاغل اص تشگطتي اص هحل تسْیالت اعغایي 

 ضًَذ.  ضٌاسایي هي

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تاتت هٌاتع عوَهیٍجَُ اسسالی 

 ** تسْیالت هالی دسیافتٌی تلٌذهذت  

 ** تٌذي هشتَط دسآهذّا تِ تفىیه عثمِ  

 

 
 

  

  

  



 
 

  

  

  

 بخش پنجم بخش پنجم 

 حسابذاری ودايعحسابذاری ودايع
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 تعشیف هفاّین -1

سپاسد تا اٍ تِ عَس سایگاى اص  ال خَد سا ًضد دیگشي هیاست وِ دس آى شخظی ه لشاسداديدس لالة  اهاًتًَعی ٍدیعِ : 

 .آى ًگاّذاسي وٌذ

 سشفػل حساب ّا -2

 ّا سغَح تفػیلي حساب حساب هعیي حساب ول
 هاّیت حساب

 تستاًىاس تذّىاس

  ّاي جاسي داسایي

  * های تانکی حسابمشخظات ته تفکیک  ...  کــانــت موجودی نقذ

 ودايــع ای دريافتنی حاطل اسعملیات مثادلهاسناد  و ها حساب

سال، نوع مناتع )عمومی/ اختظاطی/ سايز مناتع(، ته تفکیک 

و  پزوصه -طزح اشخاص، مشخظات اعتثار )مظوب/ اتالغی و تزنامه/

 رديف( / نوع سايز مناتع

* 
 

 
 حساتذاسي ٍدایع  -3

 عثك لَاًیي ٍ همشسات هشتَط ٌّگام پشداخت ٍدیعِ تِ (:1ثثت ضواسُ )

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** عـــٍدای

 ** ... هــاًـتـ  

 

   ** هظشف شذُ اعتثاس ...

 ** . تاهیي شذُاعتثاس ..  

 .هشتَط اًجام ضذُ استاي  هحل اعتثاس تَدجِتذیْي است، تاهیي اعتثاس الصم اص    

 تِ ٌّگام استشداد ٍدایع (:2) ضواسُثثت 

 تستاًىاس تذّىاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعیي هثلغ عٌَاى حساب هعیي

   ** تــاًــه ...

 ** ٍدایـــع  

 

   ** ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتع عوَهی

 ** تــاًــه ...  

 
 ّاتستي حساب (:3ثثت ضواسُ )

 ضَد. تستِ هي هشتَطّاي  حسابحسة هَسد تا حساب ٍدایع دس پایاى سال هالي      

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
 

 

  

  

  بخش ششمبخش ششم

های سازمانيهای سازماني  خانهخانه  حسابداریحسابداری  
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 مقدمٍ -1

خسانه مربوط نسد هاي سازماني را شناسايي و به حساب  وجوه حاصل از درآمذ خانه بايستي عموميبخش هاي  واحذ   

نسبت به تعهذ و پرداخت مربوط بر اساس قوانين و مقررات و  و طي درخواست وجهي وجوه مربوط را دريافتواريس 

 ذ. نهاي سازماني اقذام نماي مرتبط با اداره خانه

 

 سسفصل حساب َا -2

 َا سطًح تفصيلي حساب حساب معيه حساب كل
 حسابماَيت 

 تستاوكاز تدَكاز

  َاي جازي دازايي

 موجودي نقذ
 هاي سازماني بانک دريافت درآمذ خانه

  * هاي بانكي به تفكيک مشخصات حساب
 هاي سازماني بانک پرداخت خانه

اسناد دريافتني حاصل ازعمليات  و ها حساب

 اي مبادله
  * به تفكيک سال خسانه نسدهاي سازماني  وجوه خانه

دزآمدَاي شىاسايي شدٌ اش طسف 

 ديلت
 

 بنذي مربوط درآمذها به تفكيک طبقه درآمــــذهاي دولت
به تفكيک نوع درآمذ )عمومي/ اختصاصي/ ساير( و مشخصات 

 ( / موضوع درآمذ بنذي بودجه درآمذ )شماره طبقه
 * 
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 َاي ساشماوي خاوٍ حساتدازي -3

 يصًل دزآمد خاوٍ َاي ساشماويىگام تحقك ي َ تٍ (:1ثثت شمازٌ )

 تستاوكاز تدَكاز

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** انيـازمـاي سـه هـانـت خـافـدريك ـانـب

   ** يـتنـافـاد دريـها و اسن ابـحس

 ** بنذي مربوط درآمذها به تفكيك طبقه  

 شًد. مي تىدي طثقٍعىًان سايس دزآمدَا تٍ الشم تٍ ذكس است دزآمد خاوٍ َاي ساشماوي    

 َاي ساشماوي تٍ حساب خصاوٍ ي دزيافت تاييديٍ مستًط خاوٍدزآمد يازيص  (:2ثثت شمازٌ )

 تستاوكاز تدَكاز

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** خسانه نسد هاي سازماني وجوه خانه

 ** دريــافـت خانه هاي سازماني بــانــك  

يازيص ومايد، دز  يا دزآمد اختصاصي دزآمد عمًميتٍ حساب خًد زا َاي ساشماوي  مىاتع حاصل اش خاوٍياحد گصازشگس مكلف تاشد چىاوچٍ    

 شًد. يا يجًٌ ازسالي تاتت مىاتع اختصاصي تدَكاز ميحساب يجًٌ ازسالي تاتت مىاتع عمًمي حسة مًزد ثثت فًق 

 
 َاي مستًط تساي اوجام پسداخت َاي ساشماوي خاوٍ دزآمددزيافت  (:3ثثت شمازٌ )

 تستاوكاز تدَكاز

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** هاي سازماني هـانـت خـرداخـك پـانـب

 ** هاي سازماني نسد خسانه وجوه خانه  

ٍ جاازي ياا   طثك حساتدازي عملياا   حسة مًزد مركًز  دزآمدالشم تٍ ذكس است، زييدادَاي مالي مستًط تٍ مصسف     دز ساط    ،اي ساسماي

 شًود. شىاسايي ميتفصيلي سايس مىاتع 

 
 



 
 

 

 

 

  

  بخش هفتمبخش هفتم

يد شده پيمانكاران يد شده پيمانكاران مطالبات تايمطالبات تاي  حسابداریحسابداری

  عنوان ضمانتنامه وجه الضمانعنوان ضمانتنامه وجه الضمان  بهبه
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 مقذمٍ -1

ي  ياحذ گضاسشگشمًسد تاييذ ي قشاسدادَا بٍ ميضان  ، مطالبات قاوًوي قطؼي شذٌمقشسات مشبًط بٍ اخز تضميهطبق    

ريىفغ باشذ، بش ايه اساس با پزيشش مطالبات اشخاص  َا قابل قبًل مي وًاع تضميهحساب مشبًط بٍ ػىًان يكي اص ا ري

دس ايه ساستا خالص يجًٌ مزکًس پس اص دسخًاست يجٍ اص خضاوٍ  .شًد مي مستشدَا  سپشدٌ آن يجًٌبٍ ػىًان تضميه، 

دس صًست تحقق مىابغ مالي ديلت ي دسيافت يجًٌ تخصيص يافتٍ مشبًط َمچىيه شًوذ.  اخز ي تؼُذات مشبًط تسًيٍ مي

خت متؼلقٍ پشدا کسًس بٍ حساب مشبًط دس خضاوٍ ياسيض ييجًٌ سپشدٌ اص خضاوٍ، خالص تؼُذات پشداخت شذٌ اص محل 

 شًد. مي

 

 َا حساب  سرفصل -2

 َا سطًح تفصيلي حساب حساب معيه حساب كل
 ماَيت حساب

 بستاوكار بذَكار

 َاي جاري بذَي
 

 الـضمان بـذَي بابت يجـٍ َاي جاري سايز بذَي

سال، اشخاص، وًع مىابغ )ػمًمي/ اختصاصي/ سايز مىابغ(،  بٍ تفكيك

 / ابالغي ي بزوامٍ ي رديف(مًضًع بذَي ي مشخصات اػتبار )مصًب/ 

 وًع سايز مىابغ
 

* 

 َاي اوتظاميحساب
 

 َاي دريافتي تضميه -حساب اوتظامي حساب َاي اوتظامي

 بٍ تفكيك وًع ي مًضًع تضميه ي يثيقٍ ي اشخاص ياگذاروذٌ 

* 
 

 َاي دريافتي تضميه -طزف حساب اوتظامي َاي اوتظاميطزف حساب
 

* 
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 عىًان ضماوتىامٍ يجٍ الضمان تاييذ شذٌ پيماوكاران بٍمطالبات حسابذاري  -3

 )حذاكثر معادل خالص قابل پرداخت بٍ پيماوكار( مًردوظرمىعقذٌ قرارداد از محل َاي دريافتي  سپردٌَىگام دريافت  بٍ (:1) ثبت شمارٌ

 
ي پرداخت ، استرداد سپردٌ مربًط بٍ َىگام تعييه ي احتساب مطالبات پيماوكار بابت قرارداد مىعقذٌ بٍ عىًان تضميه(: 2) ثبت شمارٌ

  سپردٌ َاي دريافتي بابت قرارداد مسبًرتمام يا بخشي از مطالبات پيماوكار )حذاكثر معادل خالص قابل پرداخت بٍ پيماوكار( از محل 

 
 پس از تاميه يجًٌ بابت تاديٍ تمام يا قسمتي از مطالبات پيماوكار ي ياريس آن بٍ حساب سپردٌ مربًط(: 3) ثبت شمارٌ

 

 ياريس يجًٌ سپردٌ بٍ حساب مربًط(: 4) ثبت شمارٌ

 ، پرداخت خًاَذ شذ.اعتبار الزم تاميهبذيُي است كسًر مربًط ويس پس از    

 بستاوكار بذَكار

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** سپـــــشدٌبــاوك سد يجًٌ 

 ** يجــًٌ سپــشدٌ وضد خضاوٍ  

 بستاوكار بذَكار

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** ي دسيافتيَا تضميه -حساب اوتظامي

 ** ي دسيافتيَا تضميه  -طشف حساب اوتظامي  
 

   ** حساب َا ي اسىاد پشداختىي

 ** الـضمـان بـذَـي بـابـت يجــٍ  

 

   ** َاي پـشداخـتىـي سـپـشدٌ

 ** بــاوك سد يجًٌ سپـــــشدٌ  

 بستاوكار بذَكار

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** دسيافتيي َا تضميه -حساب اوتظاميطشف 

 ** َاي دسيافتي تضميه -حساب اوتظامي  

 

   ** الـضمـان بـذَـي بـابـت يجــٍ

 ** َاي پـشداخـتىـي سـپـشدٌ  

 بستاوكار بذَكار

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   **   بــاوــك دسيــافت يجـًٌ سپشدٌ

 ** اي بـاوـك پـشداخـت سـشمـايٍ  
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 َا تضميهساير پيماوكاران با مطالبات تاييذ شذٌ  جايگسيىيدر صًرت (: 5) ثبت شمارٌ

َااي درياافتي ي فار      تضاميه  –وًع ي مًضًع تضميه حساب اوتظاامي  سطح تفصيلي الزم بٍ ركر است عاليٌ بر شىاسايي رييذاد فًق،    

 شًد. حساب آن تعذيل مي

 بستاوكار بذَكار

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** َا ي اسىاد پشداختىيحساب 

 ** انـالـضم ـٍـت يجـابـي بـبـذَ  



 
 

 

 

 

  

  بخش هشتمبخش هشتم

  اشاش  استفادهاستفادهو و   واگرازیواگرازیحسابدازی حسابدازی 

  ایای  يازانهيازانه  قيسقيس
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 سشكظل حساب ّا -1

 ّا سغَح تلظیلي حساب حساب هؼیي حساب ًل
 هاّیت حساب

 تستاًٌاس تذٌّاس

  ّاي جاسي داسايي

حساب َا ي اسىاد دریافتىی حاصل از 

 ای ػملیات مبادلٍ
 حـًالـٍ قـیـر –َا ي اسىاد دریافتىی  حساب

تفكیك وًع مىابغ )ػمًمی/ اختصاصی/ سایر مىابغ(، سال، اشخاص،  بٍ

 وًع سایر مىابغ / پريشٌ ي ردیف(  -مشخصات اػتبار )مصًب / ابالغی، طرح
*  

  ّاي اًتظاهيحساب 

 حـًالـٍ قـیـر -حساب اوتظامی حساب َای اوتظامی
 بٍ تفكیك سال

*  

 *  حـًالـٍ قـیـر -طرف حساب اوتظامی طرف حساب َای اوتظامی

 
 هشتَط تشآٍسد شذُ تاشذ.ٍاحذ گضاسشگش الق( چٌاًچِ اػتثاس الصم دس تَدجِ هظَب  

 هَاكوتٌاهِ تثادل تَدجِ يا اتالؽ ٌّگام تِ(: 1ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اي اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 ** اي بـًدجـٍ اعـتـبـار سـرمـايـٍ  

 اي تخظیض ياكتِ ًیض تايذ تِ هیضاى اػالهیِ تخظیض اػتثاس عشح هَسد ًظش ثثت شَد. اي اػتثاس سشهايِ ّاي تَدجِ الصم تِ رًش است، حساب   

 ٍاگزاس شَد.ّا  تِ آىاص سَي اشخاص هؼیٌي  ،اخز تضویي الصم پس اصهجاص اشخاص عشف هشاسداد  ًیاص هَسد هیشچٌاًچِ  (:2ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** َاي دريافتی تضميه -حساب اوتظامی

 
 

 ** َاي دريافتی تضميه -طرف حساب اوتظامی

 

   ** ذٌـه شـيـامـتاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 
 

 ** اي تـخصيص يـافـتـٍ اعـتـبـار سـرمـايـٍ

  

   ** پـرداخـت مـًاد ي كاال پيـش

 ** اي دريـافــتی بـابت عمليـات سـرمـايـٍ  

 

   ** َاي غير قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايـٍ

 ** تـامـيـه شـذٌاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ  

  حساب دس هواتل پشداخت هَاد ٍ ًاال پیشحساب ، دس ًظش گشكتِ شَدگضاسشگش ٍاحذ سايش هٌاتغ شذُ تِ ػٌَاى ٍاگزاس چٌاًچِ هَجَدي    

 شَد. ًوي ثثتٍاحذ گضاسشگش سايش هٌاتغ اي تشاي  ّاي تَدجِ تذيْي است حسابشَد.  شٌاسايي هيدسياكتي اص هحل سايش هٌاتغ 
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 پیواًٌاسطَست ٍضؼیت ًاسّاي اًجام شذُ هغاتن تَسظ اشخاص عشف هشاسداد  دس كشايٌذ تَلیذ هیشاستلادُ اص دس طَست  :(3ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** دارايــی در جــريـان تـکـميـل

 ** پـرداخـت مـًاد ي كاال پيـش  

 

   ** مصرف شذٌاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 ** َاي غير قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايـٍ  

 

   ** َاي دريافتی تضميه  -طرف حساب اوتظامی

 ** َاي دريافتی تضميه  -حساب اوتظامی  

 ذتاي هوشسعي هْلت  استلادُتاشذ ٍ دس طَست ػذم عشح يا پشٍطُ تايذ هتٌاسة تا پیششكت  اشخاص عشف هشاسداد هجاصهاتل اختظاص تِ  هیش   

سا ترذٌّاس ٍ حسراب   هَجرَدي هشترَط   هراصاد، حسراب    هیرش هشتَط پس اص دسياكت ٍاحذ گضاسشگش شَد.  تاصگشداًذُهتَلي  ٍاحذ گضاسشگشتِ 

ِ    حسراب دس سرغ  تلظریلي   ّراي ؿیشهغؼري    پشداختتِ ػالٍُ ًَع ًوايذ.  ًاال سا تستاًٌاس هيهَاد ٍ پشداخت  پیش اي تاترت   اػتثراس سرشهاي

عشف حساب آى  ٍّاي دسياكتي  تضویياًتظاهي ّاي دسياكتي، حساب  ًاّش تضویي تاتذيْي است  ًٌذ.  تـییش هي ّاي ؿیشهغؼي ًیض پشداخت

 شَد. تؼذيل هي

ٍاحذّاي ( هاًَى هحاسثات ػوَهي ًشَس تِ سايش 55ًِ اػتثاس تخظیض ياكتِ الصم اص عشين ساص ٍ ًاس هادُ ) ب( دس طَستي

 اتالؽ شَد.گضاسشگش

 دهنده  واحد گصازشگس ابالغ

ًٌٌذُ تش اسرا  هَاكوتٌاهرِ    دسياكتٍاحذّاي داساي اػتثاس تخظیض ياكتِ، پس اص تؼییي سْن ّش يي اص ٍاحذ گضاسشگش  ( :1ثثت شواسُ )

دسياكت ًٌٌذُ اػتثاس، خضاًِ ٍ ديَاى هحاسثات ًشَس اػالم ٍاحذ گضاسشگش  اهَس هاليٍ  اي سا تِ ريحساتي هتثادلِ، هجَص طذٍس حَالِ هیش ياساًِ

 دّذ. ٍ ثثت صيش سا اًجام هي

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اي حـًالــٍ اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 ** اي تـخصيص يـافـتـٍ اعـتـبـار سـرمـايـٍ  

 
 واحد گصازشگس ابالغ گيسنده

 میسان مجًز ياحذ ابالؽ گیروذٌیه یاػالمیٍ ابالؽ اػتبار تؼدریافت پس از ( : 1ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ابـالغـی اي اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 
 

 ** اي بـًدجـٍ اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 

   ** حـًالـٍ قـيـر -حساب اوتظامی

 ** حـًالـٍ قـيـر -طرف حساب اوتظامی  
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 ّا ٍاگزاس شَد. هجاص پس اص اخز تضویي الصم، اص سَي اشخاص هؼیٌي تِ آىچٌاًچِ هیش هَسد ًیاص اشخاص عشف هشاسداد  (:2ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** َاي دريافتی تضميه -حساب اوتظامی

 
 

 ** َاي دريافتی تضميه -طرف حساب اوتظامی

 

   ** تـامـيـه شـذٌاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 
 

 ** اي ابـالغـی اعـتـبـار سـرمـايـٍ

  

   ** پـرداخـت مـًاد ي كاال پيـش

 ** اي دريـافــتی بـابت عمليـات سـرمـايـٍ  

 

   ** َاي غير قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايٍ

 ** تـامـيـه شـذٌاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ  

 

   ** حـًالـٍ قـيـر -طرف حساب اوتظامی

 ** حـًالـٍ قـيـر -حساب اوتظامی  

ّضيٌِ ًاشي "سا تِ ػٌَاى حَالِ ًٌٌذُ تايذ ايي  ٍاحذ اتالؽ شَد، اتالؽ ٍاحذ گضاسشگش تِ سايش ٍاحذّا  سايش هٌاتغاص هحل  ّا چٌاًچِ هَجَدي   

 شٌاسايي ًوايذ. "ّا ّذايا ٍ ًوي"سا تِ ػٌَاى اتالؽ اػالهیِ تايذ گیشًذُ ٍ ٍاحذ اتالؽ  "ّاي تالػَع اص ًوي

 دس طَست استلادُ اص هیش دس كشايٌذ تَلیذ تَسظ اشخاص عشف هشاسداد هغاتن طَست ٍضؼیت ًاسّاي اًجام شذُ پیواًٌاس (:3ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** دارايــی در جــريـان تـکـميـل

 ** كاالپـرداخـت مـًاد ي  پيـش  

 

   ** مصرف شذٌاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 ** َاي غير قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايٍ  

 

   ** َاي دريافتی تضميه  -طرف حساب اوتظامی

 ** َاي دريافتی تضميه  -حساب اوتظامی  

هیش هاتل اختظاص تِ اشخاص عشف هشاسداد هجاص تايذ هتٌاسة تا پیششكت عشح يا پشٍطُ تاشذ ٍ دس طَست ػذم استلادُ عي هْلت هوشس تايذ    

تِ ٍاحذ گضاسشگش هتَلي تاصگشداًذُ شَد. ٍاحذ گضاسشگش هشتَط پس اص دسياكت هیرش هراصاد، حسراب هَجرَدي هشترَط سا ترذٌّاس ٍ حسراب        

ِ    حسراب دس سرغ  تلظریلي   ّراي ؿیشهغؼري    ًوايذ. تِ ػالٍُ ًَع پشداخت ٍ ًاال سا تستاًٌاس هي پشداخت هَاد پیش اي تاترت   اػتثراس سرشهاي

ّاي دسياكتي ٍ عشف حساب آى  ّاي دسياكتي، حساب اًتظاهي تضویي ًٌذ.  تذيْي است تا ًاّش تضویي ّاي ؿیشهغؼي ًیض تـییش هي پشداخت

 شَد. تؼذيل هي
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 هشتَط تِ ػاهلیي ريحساب ٍاگزاس شَد.اػتثاس تخظیض ياكتِ  ًِ دس طَستي ج(

 ای يـازانـه حوالـه قـيـسرازكننده ـواگس ـصازشگـگد ـواح

ٍاحذ گضاسشگش داساي اػتثاس تخظیض ياكتِ، پس اص تؼییي سْن ّش يي اص ػراهلیي ريحسراب، هجرَص طرذٍس حَالرِ هیرش        (:1ثثت شواسُ )

 دّذ. دسياكت ًٌٌذُ اػالم ٍ ثثت صيش سا اًجام هيػاهلیي ريحساب اي سا تِ  ياساًِ

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** تـامـيـه شـذٌاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 
 

 ** اي تـخصيص يـافـتـٍ اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 

   ** حـًالـٍ قـيـر –َا ي اسىاد دريافتىی  حساب

 ** اي بـابت عمليـات سـرمـايـٍدريـافــتی   

 

  ** 1 َاي غير قطعی بابت پرداختاي  اعتبار سرمايٍ
 

 ** تـامـيـه شـذٌاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ  

 .شَد هي دس ًظش گشكتِ تٌخَاُ گشداى پشداختتحت ػٌَاى ، كَمسغ  تلظیلي حساب دس ّاي ؿیشهغؼي  ًَع پشداخت الصم تِ رًش است   

 ٍاگزاس شذُحَالِ هیش پس اص دسياكت اسٌاد ٍ هذاسى هشتَط تِ استلادُ اص  (:2)ثثت شواسُ 

 
 تِ ػاهلیي ريحساب ٍاگزاس شذُحَالِ هیش پس اص تايیذ اسٌاد ٍ هذاسى هشتَط تِ استلادُ اص  :(3ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** دارايــی در جــريـان تـکـميـل

   ** پـرداخـت مـًاد ي كاال پيـش

   ** َا دارايیوامٍ  بىذي شيًٌ َا بٍ تفکيك طبقٍ مًجًدي

 ** حـًالـٍ قـيـر –َا ي اسىاد دريافتىی  حساب  

 

   ** مصرف شذٌاي  اعـتـبـار سـرمـايـٍ

 ** َاي غير قطعی بابت پرداختاي  ار سـرمـايـٍباعت  

 

   ** َاي دريافتی تضميه -حساب اوتظامی

 ** َاي دريافتی تضميه -طرف حساب اوتظامی  

اي  چٌاًچِ پشداختي ؿیشهغؼي تِ پشداخت)ّاي( ؿیشهغؼي ديگش تـییش ياتذ، ًَع پشداخت ؿیش هغؼي دس سغ  تلظیلي حساب اػتثاس سشهايِ   

 شَد. هيّاي ؿیشهغؼي تؼذيل  تاتت پشداخت

 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اسىاد يصًلی از عامليه ريحساب -حساب اوتظامی

 ** اسىاد يصًلی از عامليه ريحساب -طرف حساب اوتظامی  



641 
 

 ای حوالـه قـيـس يـازانـهعاملين ذيحساب دزيافت كننده 

 تِ ػاهلیي ريحساب اي ياساًِهیش اختظاص حَالِ پس اص (: 1ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** حـًالـٍ قـيـر -حساب اوتظامی

 ** حـًالـٍ قـيـر -طرف حساب اوتظامی  

 
 ّا ٍاگزاس شَد. هؼیٌي تِ آىچٌاًچِ هیش هَسد ًیاص اشخاص عشف هشاسداد هجاص پس اص اخز تضویي الصم، اص سَي اشخاص  (:2ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** َاي دريافتی تضميه -حساب اوتظامی

 
 

 ** َاي دريافتی تضميه -طرف حساب اوتظامی

 

   ** پـرداخـت مـًاد ي كاال پيـش

 ** َـا ي اسىـاد پـرداخـتـىی حـساب  

 

   ** حـًالـٍ قـيـر -طرف حساب اوتظامی

 ** حـًالـٍ قـيـر -حساب اوتظامی  

 
 دس طَست استلادُ اص هیش دس كشايٌذ تَلیذ تَسظ اشخاص عشف هشاسداد هغاتن طَست ٍضؼیت ًاسّاي اًجام شذُ پیواًٌاس (:3ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** دارايــی در جــريـان تـکـميـل

 ** پـرداخـت مـًاد ي كاال پيـش  

 

   ** َاي دريافتی تضميه  -طرف حساب اوتظامی

 ** َاي دريافتی تضميه  -حساب اوتظامی  

هیش هاتل اختظاص تِ اشخاص عشف هشاسداد هجاص تايذ هتٌاسة تا پیششكت عشح يا پشٍطُ تاشذ ٍ دس طَست ػذم استلادُ عي هْلت هوشس تايذ    

تِ ػاهلیي ريحساب هتَلي تاصگشداًذُ شَد. ػاهلیي ريحساب هشتَط پس اص دسياكت هیش هاصاد، حساب هَجَدي هشترَط سا ترذٌّاس ٍ حسراب    

 ًوايذ. اد ٍ ًاال سا تستاًٌاس هيپشداخت هَ پیش
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 گشداى ٍاگزاس شذُ تِ ػاهلیي ريحساب دس هَػذ هاًًَي هوشس دس طَست تايیذ اسٌاد ٍ هذاسى هشتَط تِ تسَيِ تٌخَاُ (:4ثثت شواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** َـا ي اسىـاد پـرداخـتـىی حـساب

 ** دارايــی در جــريـان تـکـميـل  

 ** پـرداخـت مـًاد ي كاال پيـش  

 ** َا وامٍ دارايی بىذي شيًٌ َا بٍ تفکيك طبقٍ مًجًدي  

 

   ** َاي دريافتی تضميه  -طرف حساب اوتظامی

 ** َاي دريافتی تضميه  -حساب اوتظامی  

    



 
 

 

 

 

  

  نهمنهمبخش بخش 

  اوراق مشاركتاوراق مشاركتحسابداری حسابداری 
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 قدمهم -1

اوتشار ايراق تٍ ػاليٌ اوتشار ايراق مشاركت است.  ،ػمزاويَاي  عزحتكميل مالي تزاي تاميه مىاتغ يكي اس اتشارَاي    

تٍ سمت امًر سيزتىايي ي ومذيىگي َذايت ي مزتًط اس سًي ديلت َاي پًلـي  اجزاي سياستتا َذف تًاوذ  مي مشاركت

زتًط تٍ تاميه مالي يك عزح اوتفاػي خاص تًدٌ ي دستگاٌ اجزايي م ػمًما مشاركت ايراق .طًرت پذيزد تًليذي

لذا ايه   .يزدگ تًسظ ديلت طًرت مي مًالغ اوتشار ايراق مشاركت راسا آن است. الثتٍ در تزخي مشخظي متًلي اوتشار

گزديذٌ يادشذٌ تذييه مشاركت تا تًجٍ تٍ دي رييكزد  دستًرالؼمل تزاي ارايٍ ريش حساتذاري ػمليات مزتًط تٍ ايراق

 است.

 تعاريف و اصطالحات -2

لاوًن وحًٌ اوتشار ايراق مشاركت تٍ ليمت اسمي وامي است كٍ تٍ مًجة  ايراق تُادار تاوام يا تيمطبسکت:  ايساق

( 1َاي مًضًع مادٌ ) گذاراوي كٍ لظذ مشاركت در اجزاي عزح شًد ي تٍ سزمايٍ مشخض تزاي مذت مؼيه مىتشز مي

گزدد. داروذگان ايه ايراق تٍ وسثت ليمت اسمي ي مذت سمان مشاركت، در سًد حاطل  لاوًن مذكًر را داروذ، ياگذار مي

 عزح مزتًط شزيك خًاَىذ تًد. اس اجزاي

الحساب ي لغؼي،  وسثت تٍ ػزضٍ ايراق تزاي فزيش، پزداخت سًد ػلي واشزتاوكي است كٍ اس عزف  : ببوك ػبمل

تاسپزداخت اطل مثلغ ايراق مشاركت در سزرسيذ يا تاسخزيذ آن لثل اس سزرسيذ، كسز ي پزداخت ماليات مزتًط ايراق 

  يرسد. ثظ، عثك لزارداد ػامليت مثادرت ميمشاركت ي اوجام سايز امًر مزت

 سشفػل حسبة َب -3

 َب سغًح تفػیلي حسبة حسبة مؼیه حسبة کل
 مبَیت حسبة

 بستبوکبس بذَکبس

  َبي جبسي داسايي

حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل اس 

 ای عملیات مبادله
  * اشخاصبه تفكیك سال و  ودایــع

  بذَي َبي جبسي

پزداختنی حاصل اس  اسناد و ها حساب

 ای عملیات مبادله
 *  به تفكیك سال و اشخاص سود تضمین شذه پزداختنی

  بذَي َبي ؿیش جبسي

 *  و مشخصات اوراق مشاركت ، تاریخ سزرسیذبه تفكیك سال، اشخاص اوراق مشـاركــت پــزداخــتـنـی حساب ها و اسناد پزداختنی بلنذ مذت

  حسبة َبي اوتظبمي

ای/  های سزمایه ماهیت منابع )درآمذ/واگذاری داراییجاری/ دوره متمم(،  )سال به تفكیك ای كنتزل منابع بودجه -حساب انتظامی های انتظامی حساب

 ای( بنذی بودجه واگذاری دارایی های مالی( و مشخصات منابع )شماره طبقه

*  

 *  ای بودجهكنتزل منابع  -طزف حساب انتظامی طزف حساب های انتظامی
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 ايساق مطبسکتحسببذاسي  -4

 .بش ػُذٌ داضتٍ ببضذسا بذَي ًلیت تسًيٍ ئمسياحذ آن ياحذ گضاسضگش ياگزاس ضًد ي اص عشيك ايساق مطبسکت ( چىبوچٍ الف

ياحذ دس اختیبس ي يجًٌ حبغل اص آن اي مىتطش  تبمیه مبلي عشح َبي تملك داسايي َبي سشمبيٍبٍ مىظًس ايساق مطبسکت  کٍ دس غًستي (1-الف

 .گیشد لشاس گضاسضگش

 مًافمتىبمٍ تببدل بًدجٍ يب ابالؽ َىگبم بٍ(: 1ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** اي اػـتـثـار سـزمـايـٍ

 ** اي تـًدجـٍ اػـتـثـار سـزمـايـٍ  

 ثبت ضًد.وظش  اي تخػیع يبفتٍ ویض ببيذ بٍ میضان اػالمیٍ تخػیع اػتببس عشح مًسد اي اػتببس سشمبيٍ َبي بًدجٍ حسبة ،الصم بٍ رکش است   

 بٍ میضان فشيش ايساق مطبسکت اوتطبس يبفتٍ: (2ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** ... كـاوـت

   ** 1 يدايـــغ

 ** 2ايراق مشـاركــت پــزداخــتـىـي  
 چٍ بخطي اص مبلؾ فشيش ايساق مطبسکت بٍ ػىًان يديؼٍ وضد ببوك ػبمل وگُذاسي ضًد. چىبن -1

َاب ي   حػٍ جبسي حسبة"َبي جبسي ي تحت ػىًان  َبي بلىذمذت ياحذَب کٍ دس ديسٌ مبلي آتي تسًيٍ خًاَذ ضذ، دس عبمٍ بذَي بخص جبسي بذَي -2

 گشدد. گضاسش مي "پشداختىي بلىذمذتاسىبد 

 بشداضات عبك لًاویه ي ممشسات مشبًط اص محل يجًٌ حبغل اص فشيش ايساق مزکًس تابمیه ي  َبي اوتطبس ايساق مطبسکت  کٍ َضيىٍ دس غًستي   

اص  ببيساتي َبي مزکًس  َضيىٍ غًست، ؿیش ايه دس ،ضىبسبيي گشددايساق مطبسکت پشداختىي دس ممببل حسبة  ببيستيَبي يبد ضذٌ  ضًد، َضيىٍ

چىبوچٍ عبك استبوذاسد حساببذاسي بخاص ػماًمي    البتٍ  َبي ديسٌ ضىبسبيي ضًد. بٍ ػىًان َضيىٍي تبمیه مشبًط محل اػتببس تخػیع يبفتٍ 

 ضًد. َبي ياحذ گضاسضگش ببضذ، بٍ بُبي تمبم ضذٌ آن داسايي مىظًس مي َب لببل اوتسبة بٍ داسايي مشبًط ايه َضيىٍ

 مشبًط تبيیذيٍ دسيبفت ي خضاوٍ حسبة بٍ حبغل اص فشيش ايساق مطبسکتمىببغ  ياسيض َىگبم بٍ(: 3ضمبسٌ )ثبت 

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** يجًٌ ارسالي تاتت مىاتغ ػمًمي

 ** ..تـاوـك .  

 
 يجًٌ حبغل اص فشيش ايساق مطبسکت اص خضاوٍ دسيبفتبٍ َىگبم (: 4ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** ..تـاوـك .

 ** اي دريـافـتي تـاتت ػمليـات سـزمايـٍ  

تخػایع اػتبابس عاشح ماًسد وظاش،      اي تخػیع يبفتٍ ویض مي ببيست بٍ میضان اػالمیاٍ   اي اػتببس سشمبيٍ الصم بٍ رکش است؛ حسبة بًدجٍ   

 ضًوذ. ضىبسبيي مياي  يجًٌ مزکًس عبك حسببذاسي ػملیبت سشمبيٍمػشف َمچىیه سييذادَبي مبلي مشبًط بٍ  ضىبسبيي ضًد.
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 مبلي سبلَش دس پبيبن ايساق مطبسکت تضمیه ضذٌ تحمك يبفتٍ  ضىبسبيي سًد (:5ثبت ضمبسٌ )

ياحذ گضاسضگش ببضاذ،   ياجذ ضشايظ َبي حسببذاسي بخص ػمًمي مشبًط لببل اوتسبة بٍ داسيي عبك استبوذاسدمطبسکت سًد تضمیه ضذٌ ايساق چىبوچٍ  -1   

 گشدد. ضًد، دس ؿیش ايه غًست ايه مخبسج بٍ ػىًان َضيىٍ ديسٌ ضىبسبيي مي داسايي مىظًس ميآن ايه مخبسج بٍ بُبي تمبم ضذٌ 

 اغل ايساق مطبسکتسًد تضمیه ضذٌ ي  ببصپشداخت(: 6ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** ايراق مشـاركــت پــزداخــتـىـي

   ** سـًد تضميه شـذٌ پـزداختىي

 ** تـاوـك ...  

 ** يدايـــغ  

ٍ  اص محل اػتببس تخػیع يبفتٍ مشبًط، حسبة سًد تضمیه ضذٌ ايساق مطبسکتي اغل َىگبم ببصپشداخت  بٍ ؛ذيُي استب    اي الصم  َبي بًدجا

  ضًوذ. ویض ضىبسبيي مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

 / دارايــي در جــزيـان تـكـميـل 

 1تىذي التظادي ديلت  َا تٍ تفكيك عثمٍ َشيىٍ
**   

 ** سـًد تضميه شـذٌ پـزداختىي  
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مساتمیمب   ياحذ گضاسضگش، ايساق مطبسکتاي اوتفبػي  َبي سشمبيٍ َبي تملك داسايي عشحتؼُذات تبيیذ ضذٌ بٍ مىظًس تسًيٍ چىبوچٍ  (2-الف

 ياگزاس ضًد.  ريىفغ اضخبظ بٍ 

 مًافمتىبمٍ تببدل بًدجٍ يب ابالؽ َىگبم بٍ(: 1ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ حسبة مؼیهػىًان  مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** اي اػـتـثـار سـزمـايـٍ

 ** اي تـًدجـٍ اػـتـثـار سـزمـايـٍ  

 اي تخػیع يبفتٍ ویض ببيذ بٍ میضان اػالمیٍ تخػیع اػتببس عشح مًسد وظش ثبت ضًد. اي اػتببس سشمبيٍ َبي بًدجٍ الصم بٍ رکش است، حسبة

 اص عشيك ياگزاسي ايساق مطبسکت بٍ اضخبظ ريىفغ َبي ياحذ گضاسضگش دس غًست تسًيٍ بذَي(: 2ثبت ضمبسٌ)

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** َا ي اسىاد پزداختىي حساب

 
 

 ** ايراق مشـاركــت پــزداخــتـىـي

  

   ** مظزف شذٌاي  اػتثار سزمايٍ

 ** اي تـامـيـه شـذٌ اػـتـثـار سـزمـايـٍ  

اي، بٍ میضان ايساق مطبسکت ياگزاس ضذٌ  مىظًس کىتشل ػملکشد مىببغ بًدجٍ اوتظبمي صيش بٍ ػىًان حسبة مًلت محسًة ي بٍ  َبي حسبة

 ضًوذ. َبي مبلي وگُذاسي مي سغح تفػیلي ياگزاسي داسايي بببٍ اضخبظ، 

   ** اي كىتزل مىاتغ تًدجٍ -حساب اوتظامي

 ** اي مىاتغ تًدجٍكىتزل  -عزف حساب اوتظامي  

 مشبًط تبمیه ي پشداخت ضًد. اص محل اػتببس دس چبسچًة مًافمتىبمٍ مضبًس ببيستيخبعش وطبن مي سبصد؛ کسًس لبوًوي تؼُذات تبيیذ ضذٌ    

 مبلي سبلضىبسبيي سًد تضمیه ضذٌ تحمك يبفتٍ ايساق مطبسکت دس پبيبن َش  (:3ثبت ضمبسٌ )

ياحذ گضاسضگش ببضاذ،   ياجذ ضشايظ َبي چىبوچٍ سًد تضمیه ضذٌ ايساق مطبسکت عبك استبوذاسد حسببذاسي بخص ػمًمي مشبًط لببل اوتسبة بٍ داسيي -1   

 گشدد. ضًد، دس ؿیش ايه غًست ايه مخبسج بٍ ػىًان َضيىٍ ديسٌ ضىبسبيي مي ايه مخبسج بٍ بُبي تمبم ضذٌ آن داسايي مىظًس مي

 ببصپشداخت سًد تضمیه ضذٌ ي اغل ايساق مطبسکت(: 4ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** ايراق مشـاركــت پــزداخــتـىـي

   ** سـًد تضميه شـذٌ پـزداختىي

 ** تـاوـك ...  

ٍ  َىگبم ببصپشداخت اغل ي سًد تضمیه ضذٌ ايساق مطبسکت اص محل اػتببس تخػیع يبفتٍ مشبًط، حسبة بٍ ،ذيُي استب    اي الصم  َبي بًدجا

 ضًوذ. ویض ضىبسبيي مي

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ مؼیهػىًان حسبة 

 دارايــي در جــزيـان تـكـميـل / 

   ** 1تىذي التظادي ديلت  َا تٍ تفكيك عثمٍ َشيىٍ

 ** سـًد تضميه شـذٌ پـزداختىي  
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ديلت ببضذ، بذَي َبي ماشتبظ باب   ػُذٌ آن ویض بش ًلیت تسًيٍ ئمسديلت ياگزاس ضًد ي تًسظ ساسب  مطبسکت ايساق کٍ دس غًستي( ة

مىاببغ حبغال اص   کىىذٌ  دسيبفتياحذ گضاسضگش ضًد ي  ػمًمي ضىبسبيي ميَبي مبلي  داساييَب ي  مذيشيت بذَيمشکض دس يبدضذٌ ايساق 

 .ومبيذ ضىبسبيي مي َب )دسيبفتي اص خضاوٍ اص محل اػتببسات تخػیع يبفتٍ(دسآمذبٍ ػىًان ، غشفب آن سا ياگزاسي ايساق مطبسکت

 كننده منابع حاصل اس واگذاری اوراق مشاركت واحد گشارشگز دریافت

 مًافمتىبمٍ تببدل بًدجٍ يب ابالؽ َىگبم بٍ(: 1ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** اي اػـتـثـار سـزمـايـٍ

 ** اي تـًدجـٍ اػـتـثـار سـزمـايـٍ  

 اي تخػیع يبفتٍ ویض ببيذ بٍ میضان اػالمیٍ تخػیع اػتببس عشح مًسد وظش ثبت ضًد. اي اػتببس سشمبيٍ َبي بًدجٍ الصم بٍ رکش است، حسبة

 ريىفغياگزاسي ايساق مطبسکت بٍ اضخبظ اص عشيك َبي ياحذ گضاسضگش  تسًيٍ بذَيدس غًست (: 2ثبت ضمبسٌ)

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** َا ي اسىاد پزداختىي حساب

 
 

 ** اي دريـافـتي تـاتت ػمليـات سـزمايـٍ

  

   ** اي مظزف شذٌ اػتثار سزمايٍ

 ** اي تـامـيـه شـذٌ اػـتـثـار سـزمـايـٍ  

اي، بٍ میضان ايساق مطبسکت ياگزاس ضذٌ  مىظًس کىتشل ػملکشد مىببغ بًدجٍ اوتظبمي صيش بٍ ػىًان حسبة مًلت محسًة ي بٍ  َبي حسبة

 ضًوذ. َبي مبلي وگُذاسي مي بٍ اضخبظ، بب سغح تفػیلي ياگزاسي داسايي

   ** اي كىتزل مىاتغ تًدجٍ -حساب اوتظامي

 ** اي تًدجٍكىتزل مىاتغ  -عزف حساب اوتظامي  

 خبعش وطبن مي سبصد؛ کسًس لبوًوي تؼُذات تبيیذ ضذٌ ببيستي دس چبسچًة مًافمتىبمٍ مضبًس اص محل اػتببس مشبًط تبمیه ي پشداخت ضًد.   
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 های مالی عمومی ها و دارایی مزكش مدیزیت بدهی -وسارت امور اقتصادی و دارایی 

 ايساق مطبسکت ياگزاس ضذٌ بٍ اضخبظضىبسبيي بذَي مؼبدل (: 1ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** ارسش خـالــض اوثاشتٍ

 ** ايراق مشـاركــت پــزداخــتـىـي  

 

 مبلي سبلَش ضىبسبيي سًد تضمیه ضذٌ تحمك يبفتٍ ايساق مطبسکت دس  (:2ثبت ضمبسٌ )

 

 تسًيٍ اغل ي سًد تضمیه ضذٌ ايساق مطبسکتبٍ میضان (: 3ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه

   ** ايراق مشـاركــت پــزداخــتـىـي

   ** سـًد تضميه شـذٌ پـزداختىي

 ** ارسش خـالــض اوثاشتٍ  

اي مشبًط بٍ ببصپشداخت اغل ي سًد تضمیه ضذٌ ايساق مطبسکت ببياذ تًساظ ياحاذ گضاسضاگش      الصم بٍ رکش است سييذادَبي مبلي ي بًدجٍ   

َبي مشبًط يصاست امًس التػبدي ي داسايي باب   دس بخطىبمٍبش اسبس تشتیببت ممشس کىىذٌ اػتببس تخػیع يبفتٍ ضىبسبيي ي اعالػبت آن  دسيبفت

َابي   بشاي آن دساتٍ اص باذَي   بٍ ػاليٌ  .ضًد اسسبل َبي مبلي ػمًمي َب ي داسايي مشکض مذيشيت بذَيبٍ  ،َب ي مغبلببت مًضًع گضاسش بذَي

دس سشسسایذ  آن اق ملضم باٍ تساًيٍ اغال ي فاشع     کٍ ياحذ گضاسضگش دسيبفت کىىذٌ يجًٌ يب ايسَبي لبل  سبلاوتطبس ايساق مطبسکت وبضي اص 

اسايٍ ي پا  اص   َبي مبلي ػمًمي َب ي داسايي مشکض مذيشيت بذَيسا بٍ يبدضذٌ اعالػبت مشبًط بٍ ايساق ببيستي ياحذ گضاسضگش فًق ببضذ،  ومي

مشکض مذيشيت  اص دفبتش خًد خبسج ومبيذ. َب کمكَذايب ي حسبة سا بب حسبة ايساق مطبسکت پشداختىي دسيبفت تبيیذيٍ مشبًط اص آن اداسٌ کل، 

سا دس ممببل ايساق مطبسکت پشداختىي ویض ببيذ پ  اص دسيبفت اعالػبت مشبًط اص ياحذَبي گضاسضگش، حسبة  َبي مبلي ػمًمي َب ي داسايي بذَي

 ضىبسبيي ومبيذ. اوببضتٍ حسبة اسصش خبلع

 

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼیه مبلؾ حسبة مؼیه ػىًان

   ** ارسش خـالــض اوثاشتٍ

 ** سـًد تضميه شـذٌ پـزداختىي  



 
 

 

 

 

 

 دهمبخش 

 اسناد خسانه اسالميحسابداری 
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 قذمهم -1

يكي اص اتضاسَاي تاميه كسشي مىاتغ مالي ي تسًيٍ تؼُذات ايجاد ضذٌ ياحذ گضاسضگش، ياگزاسي اسىاد خضاوٍ اسالمي تٍ    

َاي  َاي پًلي مشتًط اص سًي ديلت، تخطي اص تذَي تاضذ. تش ايه اساس ي تٍ مىظًس اػمال سياست اضخاظ ريىفغ مي

 ضًد.  مؼيه تثذيل ميتا سشسسيذ ي تٍ اسىاد تذَي ياحذَاي گضاسضگش اص ايه عشيك تسًيٍ فؼلي 

َيات يصيشان، دستگاٌ  24/7/1395َـ مًسخ  53508/ت87777وامٍ ضماسٌ  ( تػًية2تىذ )مغاتك اص سًي ديگش    

اجشايي مجاص است دس صمان پشداخت يا تسًيٍ مغالثات لغؼي ضذٌ علثكاسان غيشديلتي تشاي كسش سپشدٌ حسه اجشاي 

وٍ اسالمي غادس ي وضد سكه مشتًط دس تاصاس سشمايٍ تًثيك ومايذ. ايه اسىاد دس لالة ممشسات مىذسج دس كاس اسىاد خضا

ياضذ. دس غيش ايه غًست يجًٌ مشتًط دس  ضشايظ ػمًمي پيمان مشتًط تا لثل اص سشسسيذ لاتل استشداد تٍ ريىفغ مي

وامٍ تضميه مؼامالت ديلتي  ( آييه6ىذ )ت( مادٌ )سشسسيذ تٍ حساب سپشدٌ دستگاٌ اجشايي ياسيض ضذٌ ي تاتغ ممشسات ت

تاضذ. الصم تٍ  ( تشاي پشداخت دس يجٍ علثكاس مي22/9/1394َـ مًسخ  50659/ت123402وامٍ ضماسٌ  )مًضًع تػًية

گيشد ي خالع  ركش است، حفظ لذست خشيذ تٍ اسىاد خضاوٍ اسالمي غادس ضذٌ تاتت سپشدٌ حسه اجشاي كاس تؼلك ومي

ذ گضاسضگش پس اص كسش سپشدٌ حسه اجشاي كاس ي كسًس لاوًوي مشتًط، تا حفظ لذست خشيذ يا تذين آن تؼُذات ياح

 ضًوذ. )حسة مًسد( تسًيٍ خًاَذ ضذ. تش ايه اساس سييذادَاي مشتثظ تا اسىاد خضاوٍ اسالمي تٍ غًست صيش ضىاسايي مي

 تعاريف و اصطالحات -2

َاي مسجل خًد تا حفظ لذست خشيذ تاتت  وامي كٍ ديلت تٍ مىظًس تسًيٍ تذَي تياسىاد تا وام يا اسىاد خضاوٍ اسالمي: 

التفايت ليمت تمام ضذٌ تشق ي آب تا ليمت تكليفي فشيش آن دس سىًات  اي ي ماتٍ َاي سشمايٍ َاي تملك داسايي عشح

سشسسيذ مؼيه تٍ ( لاوًن محاسثات ػمًمي كطًس تٍ ليمت اسمي ي 20َاي تشق ي آب مغاتك مادٌ ) لثل تٍ ضشكت

 ومايذ. علثكاسان غيشديلتي ياگزاس مي

مؼادل وشخ سًد ػلي الحساب ايساق مطاسكت ديلت كٍ تٍ اصاي يك سال تاخيش دس پشداخـت علـة   مثلغي حفظ لذست خشيذ: 

 ضًد. تذَي مسجل اضافٍ ميلغؼي ضذٌ تٍ مثلغ 

اي كـٍ   َاي سشمايٍ َاي تملك داسايي لشاسداد دس عشحتذَي لاتل پشداخت ديلت تٍ پيماوكاسان غيشديلتي عشف  تذَي مسجل:

( لـاوًن مـزكًس تسـجيل ضـذٌ ي تـٍ تاييـذ       20( لاوًن محاسثات ػمًمي كطًس ايجاد ي تا تًجٍ تٍ مـادٌ ) 19تٍ استىاد مادٌ )

امات ريحساب ي سئيس دستگاٌ اجشايي ريشتظ سسيذٌ تاضذ. الصم تٍ ركش است تذَي دستگاٌ اجشايي غـشفا پـس اص اوجـام الـذ    

پزيش ي استماي وظام مالي كطًس ي آيـيه وامـٍ اجشايـي آن، تـٍ تـذَي       ( لاوًن سفغ مًاوغ تًليذ سلاتت1تيىي ضذٌ دس مادٌ ) پيص

 ديلت تثذيل خًاَذ ضذ.

 ليمتي كٍ دس مته اسىاد وًضتٍ ضذٌ ي ديلت پشداخت آن سا دس سشسسيذ تضميه ومًدٌ است.ليمت اسمي: 

 داسايي كٍ تٍ ومايىذگي اص ديلت اجاصٌ اوتطاس اسىاد خضاوٍ اسالمي سا داسد.يصاست امًس التػادي ي واشش: 
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 ها سرفصل حساب -3

 َا سطًح تفظيلي حساب حساب معيه حساب ول
 ماَيت حساب

 تستاوىاس تذَىاس

  تذَي َاي جاسي

حساب ها و اسناد پزداختني 

 اي حاصل اس عمليات مبادله
 *  مشخصات اسنادبه تفكيك  سال، اشخاص و  1اسـنـاد خـشانـه پــزداخــتـنـي

  حساب َاي اوتظامي

 اسناد خشانه اسالمي -حساب انتظامي هاي انتظامي حساب
 مشخصات اسنادو به تفكيك سال 

*  

 *  اسناد خشانه اسالمي  -طزف حساب انتظامي هاي انتظامي طزف حساب

ماهيت منابع )درآمذ/واگذاري جاري/ دوره متمم(،  )سال به تفكيك اي بودجهكنتزل منابع  -حساب انتظامي هاي انتظامي حساب

اي/ واگذاري دارايي هاي مالي( و مشخصات منابع  هاي سزمايه دارايي

 اي( بنذي بودجه )شماره طبقه

*  

 *  اي كنتزل منابع بودجه -طزف حساب انتظامي هاي انتظامي طزف حساب

دس ياحاذ گضاسشاگش   َاي غيشجااسي   گضاسشگشي تسًيٍ شًد، تٍ عىًان تذَيتش اص دياصدٌ ماٌ پس اص تاسيخ  تيشاسىاد خضاوٍ اسالمي اوتظاس سيد وٍ چىاوچٍ  -1

 گشدد. تىذي مي ريل حساب َا ي اسىاد پشداختىي تلىذ مذت طثمٍ

 اسىاد خضاوٍ اسالميحساتذاسي  -4

 كننده اسناد خسانه اسالمي صادرواحد گسارشگر 

 ياگزاس وشذٌ اسالمي اسىاد خضاوٍ  افتتاح حساب :(1) ثثت شماسٌ

 تستاوىاس تذَىاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** اوـتـمـالـياي  اػـتثـاس سـشمـايـٍ

 ** اوـتـمـالـي اي تــًدجــــــٍ اػـتثـاس سـشمـايـٍ  

 

   ** اسىاد خضاوٍ اسالمي –حساب اوتظامي 

 ** اسىاد خضاوٍ اسالمي –عشف حساب اوتظامي   

ٍ    اسالمي خضاوٍتٍ ميضان اوتمال اسىاد     دس فاًق  اي  اختظاص يافتٍ ياگزاس وشذٌ تٍ سال تعذ، حساب اوتظامي فًق وگُاذاسي ي حسااب تًدجا

 شًد. مي سال جاسي ثثتسطح تفظيلي 

 اختظاص يافتٍ تٍ ياحذ گضاسشگش اسالمي تٍ ميضان اسىاد خضاوٍ(: 2) ثثت شماسٌ

 تستاوىاس تذَىاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** اسىاد خضاوٍ اسالمي –حساب اوتظامي 

 ** اسىاد خضاوٍ اسالمي –عشف حساب اوتظامي   
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 َا آن ياگزاسي اسىاد خضاوٍ اسالمي تٍ اشخاص ي تسًيٍ تذَي (:3) ثثت شماسٌ

 تستاوىاس تذَىاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

 / اي تـامـيـه ضـذٌ اػـتـثـاس سـشمـايـٍ

 اي اوـتـمـالـي تـامـيـه ضـذٌ اػتثاس سـشمـايـٍ
**   

 
 

 ** اي تـخـػيع يـافـتـٍ اػـتثـاس سـشمـايـٍ

 
 

 ** اتـالغـياي  اػـتـثـاس سـشمـايـٍ

 
 

 ** اوـتـمـالـياي  اػـتثـاس سـشمـايـٍ

ي حفظ لذست خشيذ اسىاد خضاوٍ اسالمي ياگزاس شذٌ، حسة مًسد دس سال جاسي تٍ ميضان تعُذات شىاسايي شذٌ فالذ تاميه اعتثاس 

 شًد.  تاميه اعتثاس فًق ثثت مي

   ** َـا ي اسـىـاد پــشداخـتـىي حـساب

 داسايـي دس جـشيـان تـكميـل / 

 1تىذي التػادي ديلت  َا تٍ تفكيك عثمٍ َضيىٍ
**   

 
 

 ** اي دسيـافــتي تـاتت ػمليـات سـشمـايـٍ

 

 / اي مـػشف ضـذٌ اػـتـثـاس سـشمـايـٍ

 اي اوـتـمـالـي مـػشف ضـذٌ اػـتـثـاس سـشمـايـٍ
**   

  
 اي تـامـيـه ضـذٌ / اػـتـثـاس سـشمـايـٍ

 اوـتـمـالـي تـامـيـه ضـذٌاي  اػـتـثـاس سـشمـايـٍ
** 

 

   ** اسىاد خضاوٍ اسالمي –عشف حساب اوتظامي 

 ** اسىاد خضاوٍ اسالمي –حساب اوتظامي   

اي، تٍ ميضان اسىاد خضاوٍ اسالمي ياگزاس  مىظًس وىتشل عملىشد مىاتع تًدجٍ اوتظامي صيش تٍ عىًان حساب مًلت محسًب ي تٍ  َاي حساب

 شًوذ. َاي مالي وگُذاسي مي سطح تفظيلي ياگزاسي داساييشذٌ تٍ اشخاص، دس 

   ** اي كىتشل مىاتغ تًدجٍ -حساب اوتظامي

 ** اي كىتشل مىاتغ تًدجٍ -عشف حساب اوتظامي  

اياه  ياحذ گضاسشاگش تاشاذ،   ياجذ ششايط َاي  د حساتذاسي تخش عمًمي مشتًط لاتل اوتساب تٍ داسييسطثك استاوذا حفظ لذست خشيذ مخاسج چىاوچٍ -1   

 . گشدد ميَضيىٍ ديسٌ شىاسايي ايه مخاسج تٍ عىًان ، دس غيش ايه طًست شًد ميداسايي مىظًس آن تُاي تمام شذٌ تٍ  مخاسج

اعتثااس تخظايض   اص محل شًوذ،  مي تسًيٍياحذ گضاسشگش مًظف است وسًس لاوًوي مشتًط تٍ تعُذاتي سا وٍ اص طشيك ياگزاسي اسىاد خضاوٍ اسالمي    

تاٍ عىاًان   وىىذٌ اسىاد خضاوٍ اساالمي سا   دسيافت تٍ عاليٌ ياحذ گضاسشگش تايذ فُشست اشخاص )حميمي ي حمًلي( پشداخت ومايذ. يافتٍ طشح مشتًط

 تٍ مشاجع لاوًوي ريشتط اسايٍ ومايذ.اي  َاي سشمايٍ اعتثاسات تمله داساييوُايي َاي مالي  مًسدوياص طًستمذاسن تخشي اص 
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 تًثيك اسىاد خضاوٍ اسالمي تاتت سپشدٌ حسه اجشاي واس دس طًست (:4ثثت شماسٌ )

 تستاوىاس تذَىاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

 اي تـامـيـه ضـذٌ /  اػـتـثـاس سـشمـايـٍ

 اي اوـتـمـالـي تـامـيـه ضـذٌ اػتثاس سـشمـايـٍ
**   

 
 

 ** تـخـػيع يـافـتـٍاي  اػـتثـاس سـشمـايـٍ

 
 

 ** اتـالغـياي  اػـتـثـاس سـشمـايـٍ

 ** اي اوـتـمـالـي اػـتثـاس سـشمـايـٍ  

 شًد. ، حسة مًسد تاميه اعتثاس فًق ثثت ميدس سال جاسيتٍ ميضان تعُذات شىاسايي شذٌ فالذ تاميه اعتثاس 

   ** َـا ي اسـىـاد پــشداخـتـىي حـساب

 
 

 ** اي ػمليـات سـشمـايـٍدسيـافــتي تـاتت 

 

 اي مـػشف ضـذٌ / اػـتـثـاس سـشمـايـٍ

 اي اوـتـمـالـي مـػشف ضـذٌ اػـتـثـاس سـشمـايـٍ
**   

  
 اي تـامـيـه ضـذٌ / اػـتـثـاس سـشمـايـٍ

 اي اوـتـمـالـي تـامـيـه ضـذٌ اػـتـثـاس سـشمـايـٍ
** 

 

   ** اسىاد خضاوٍ اسالمي –عشف حساب اوتظامي 

 ** اسىاد خضاوٍ اسالمي –حساب اوتظامي   

 

   ** اي كىتشل مىاتغ تًدجٍ -حساب اوتظامي

 ** اي كىتشل مىاتغ تًدجٍ -عشف حساب اوتظامي  

 

   ** َاي دسيافتي تضميه –حساب اوتظامي 

 ** َاي دسيافتي تضميه –عشف حساب اوتظامي   

 

 استشداد اسىاد خضاوٍ اسالمي تا لثل اص سشسسيذ آن تٍ اشخاص طثك لًاويه ي ممشسات مشتًط تٍ َىگام (:5ثثت شماسٌ )

 تستاوىاس تذَىاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** َاي دسيافتي تضميه –عشف حساب اوتظامي 

 ** َاي دسيافتي تضميه –حساب اوتظامي   
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 ياسيض يجًٌ اسىاد فًق دس سشسسيذ تٍ حساب سپشدٌ ياحذ مشتًط تٍ َىگام (:6ثثت شماسٌ )

 تستاوىاس تذَىاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** تــاوــك دسيــافت يجـًٌ سپشدٌ

 ** ســپــشدٌ َاي پشداخــــتىي  

 

   ** َاي دسيافتي تضميه –عشف حساب اوتظامي 

 ** َاي دسيافتي تضميه –حساب اوتظامي   

 

 های مالي عمومي ها و دارایي مركس مدیریت بدهي  -وزارت امور اقتصادی و دارایي 

 طادس شذٌاسالمي  اسىاد خضاوٍتاتت تذَي مسجل شىاسايي (: 1ثثت شماسٌ )

 تستاوىاس تذَىاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** اسصش خـالــع اوثاضتٍ

 ** خــضاوــٍ پــشداخــتـىـياسـىـاد   

 

 اسالمي تاسًياٍ اطل ي حفظ لذست خشيذ اسىاد خضاوٍپس اص دسيافت اطالعات مشتًط تٍ (: 2ثثت شماسٌ )

 تستاوىاس تذَىاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** اسـىـاد خــضاوــٍ پــشداخــتـىـي

 ** اسصش خـالــع اوثاضتٍ  

گضاسشاگش  ياحاذ  تًساط  تايذ  اسالمي حفظ لذست خشيذ اسىاد خضاوٍتسًيٍ اطل ي مشتًط تٍ اي  َاي مالي ي تًدجٍ سييذاداست الصم تٍ روش    

 اسايٍ شًد. َاي مالي عمًمي َا ي داسايي مشوض مذيشيت تذَياطالعات آن تٍ ي شىاسايي اعتثاس تخظيض يافتٍ دسيافت وىىذٌ 



 
 

 

 

 

  

  دهمدهمیازیازبخش بخش 

  دريافتيدريافتي  تسهيالت ماليتسهيالت ماليحسابداری حسابداری 
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 تؼبسيف ي اغطالحبت-1

قرًاونهوًدهرٍدسشرشي شرذٌمىرذس ايملييملياستبويشذٌَبيسشمبيٍَبيتملكداساييعشحطشح َبي دس دست اجشا: 

سىًاتي

ورنهكشرًسوشوبمٍيوًدهٍسبصمبنقشاسداديكٍوشايتبمنهمىبوعمبليعشحَبيدسدستاهشاوبتبينذداد تسُيالت مبلي: لشاس

شًد.دستگبٌاهشايييتبمنهكىىذٌمىبوعمبليمىعقذمي

شخبصحقنقييبحقًقيايشاوي،وبوكَبيسربيشمًسارباابترربسيمربلييپنمبوكبسيبسبصوذٌعشح،اتبميه كىىذٌ مىببغ مبلي: 

 پررًليمررًسدتبينررذوبورركمشكررضيهمُررًسياسرراميايررشانكررٍترربمنهمرربليعررشحَرربيونمررٍتمررب ساوررٍبُررذٌمرري نشوررذ.

 

 سشفػل حسبة َب -2

 َب سطًح تفػيلي حسبة حسبة مؼيه حسبة كل
 مبَيت حسبة

 بستبوکبس بذَکبس

  بذَي َبي جبسي

پزداختني حاصل اس  اسناد و ها حساب

 ای ػملیات مبادله
 *  به تفكیك سال و اشخاص سود تضمین شذه پزداختني

  بذَي َبي ؿيش جبسي

 *  و تسهیالت و مشخصات قزارداد، تاریخ سزرسیذ به تفكیك سال، اشخاص تسهیـالت مـالـي دریـافـتـي بـلنـذمـذت حساب ها و اسناد پزداختني بلنذ مذت

  حسبة َبي اوتظبمي

 های واگذارشذه تضمین -حساب انتظامي حساب های انتظامي

 به تفكیك نوع و موضوع تضمین و وثیقه و اشخاص واگذارنذه 

*  

 طزف حساب های انتظامي
های  تضمین -طزف حساب انتظامي

 واگذارشذه
 * 

های  ماهیت منابغ )درآمذ/واگذاری دارایيجاری/ دوره متمم(،  )سال به تفكیك ای بودجهكنتزل منابغ  -حساب انتظامي های انتظاميحساب

 ای( بنذی بودجه های مالي( و مشخصات منابغ )شماره طبقه ای/ واگذاری دارایي سزمایه

*  

 *  ای كنتزل منابغ بودجه -طزف حساب انتظامي های انتظاميطزف حساب
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 دسيبفتيحسببذاسي تسُيالت مبلي  -3

سا بوش ػُوذٌ   بوذَي  ياحذ مسئًليت تسوًيٍ  آن ضًد ي دسيبفت طشيك ياحذ گضاسضگش تسُيالت مبلي اص چىبوچٍ الف( 

 داضتٍ ببضذ.

 ياحوذ گضاسضوگش  حسبة  بٍ  ،اي بٍ مىظًس تبميه مبلي طشح َبي تملک داسايي َبي سشمبيٍ تسُيالت مبليكٍ  ( دس غًستي1-الف

ياسيض ضًد.

مًافمتىبمٍ تببدل بًدجٍ يب ابالؽ َىگبم بٍ(: 1ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   **ايابرتررربسسرشمربيرٍ

 **ايورًدهرٍابرتررربسسرشمربيرٍ  

 اي تخػيع يبفتٍ ويض ببيذ بٍ ميضان اػالميٍ تخػيع اػتببس طشح مًسد وظش ثبت ضًد. اي اػتببس سشمبيٍ َبي بًدجٍ الصم بٍ ركش است، حسبة   

 بلىذمذتدسيبفت تسُيالت مبلي (: 2ثبت ضمبسٌ)

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   ** يا زاسشذٌَبيتضمنه-حابةاوتظبمي

 
 

 ** َبييا زاسشذٌتضمنه-عشفحابةاوتظبمي

 

   **..وربورك.

 
 

 ** تاُنراامربلريدسيربفرتريورلىرذمرذا

ٍ فًق اص محل تسُيالت دسيبفتي مبلي َبي كبسمضد تسُيالت  كٍ َضيىٍ دس غًستي    دس ممببول  مشبوً  ويوض   َوبي   تبميه ي بشداضت ضًد، َضيىو

تخػويع يبفتوٍ    اص محول اػتبوبس   ببيسوتي َبي مزكًس  غًست َضيىٍ ايه، دس ؿيش گشدد ميحسبة تسُيالت مبلي دسيبفتي بلىذمذت ضىبسبيي 

ٍ  طبك استبوذاسد حسببذاسي بخص ػمًمي مشبً  َبي ديسٌ ضىبسبيي ضًد. البتٍ چىبوچٍ  مشبً  تبميه ي بٍ ػىًان َضيىٍ لببول   َوب  ايوه َضيىو

 ضًد. ميمىظًس داسايي آن ببضذ، بٍ بُبي تمبم ضذٌ ياحذ گضاسضگش  َبي داسايياوتسبة بٍ 

مشبً  تبييذيٍ دسيبفت ي خضاوٍ حسبة مىببغ حبغل اص تسُيالت مبلي دسيبفتي بٍ ياسيض(: 3ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   **مًميربوتمىبوعبريوربلرًٌاسسريه

 **..وربورك.  

 
اص خضاوٍمبلي فًق گبم يغًل تسُيالت بٍ َى(: 4ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   **...وربورك

 **ايٍرشمبيرسباربملنبوترتيوربفردسي  

 ضًوذ. اي ضىبسبيي مي سييذادَبي مبلي مشبً  بٍ مػشف يجًٌ مزكًس طبك حسببذاسي ػمليبت سشمبيٍ   
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 مبلي سبلدس پبيبن َش  تسُيالت مبلي دسيبفتيضىبسبيي سًد تضميه ضذٌ تحمك يبفتٍ  (:5ثبت ضمبسٌ )

ياحذ گضاسضگش ببضذ، ايوه   َبي اوتسبة بٍ داسييطبك استبوذاسد حسببذاسي بخص ػمًمي مشبً  لببل تسُيالت مبلي دسيبفتي چىبوچٍ سًد تضميه ضذٌ  -1   

 گشدد. ، دس ؿيش ايه غًست ايه مخبسج بٍ ػىًان َضيىٍ ديسٌ ضىبسبيي ميضًد داسايي مىظًس ميآن مخبسج بٍ بُبي تمبم ضذٌ 

دسيبفتيمبلي تسُيالت َبي مبلي  پشداخت السب  ي َضيىٍببص(: 6ثبت ضمبسٌ)

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   ** تاُنراامربلريدسيربفرتريورلىرذمرذا

   **سرًدتضمنهشرذٌپرشداختىي

 **وربورك...  

َوبي   ، حسوبة مشبوً   ع يبفتٍيدسيبفتي اص محل اػتببس تخػمبلي  تسُيالتسًد تضميه ضذٌ ي بذيُي است؛ بٍ َىگبم ببصپشداخت السب     

 ضًوذ. ويض ضىبسبيي ميالصم اي  بًدجٍ

اص سوًي  مسوتميمب  اي اوتفبػي ياحذ گضاسضوگش،   َبي سشمبيٍ َبي تملک داسايي ( چىبوچٍ تسًيٍ تؼُذات تبييذ ضذٌ طشح2-الف

 .دَىذٌ تسُيالت مبلي اوجبم ضًد اضخبظ اسايٍ

مًافمتىبمٍ تببدل بًدجٍ يب ابالؽ َىگبم بٍ(: 1ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ مؼيهػىًان حسبة  مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   **ايابرتررربسسرشمربيرٍ

 **ايورًدهرٍابرتررربسسرشمربيرٍ  

 اي تخػيع يبفتٍ ويض ببيذ بٍ ميضان اػالميٍ تخػيع اػتببس طشح مًسد وظش ثبت ضًد. اي اػتببس سشمبيٍ َبي بًدجٍ الصم بٍ ركش است، حسبة   

اص سًي اضخبظ اسايٍ دَىذٌ تسُيالت مبليَبي ياحذ گضاسضگش  دس غًست تسًيٍ بذَي(: 2ثبت ضمبسٌ)

 بستبوکبس بذَکبس

 مرلغ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   ** َبييا زاسشذٌتضمنه-حابةاوتظبمي

 
 

 ** َبييا زاسشذٌتضمنه-عشفحابةاوتظبمي

 

  **يرتىرشداخربدپرَبياسىبةرارح


 

 ** ورلىرذمرذاتاُنراامربلريدسيربفرتري

  

   ** ذٌرشفشرظرايمٍربيرشمربسسرترراب

 **ايتربمرنرهشرذٌابرتررربسسرشمربيرٍ

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

داسايرريدسهررشيربنتركرمنرل/

 1وىذياقتظبديديلتَبوٍتفكنكعرقٍَضيىٍ
**   

**سرًدتضمنهشرذٌپرشداختىي  



511 
 

اي، بٍ ميضان تسُيالت مبلي دسيبفتي، دس  مىظًس كىتشل ػملکشد مىببغ بًدجٍ اوتظبمي صيش بٍ ػىًان حسبة مًلت محسًة ي بٍ  َبي حسبة

 ضًوذ. وگُذاسي مي َبي مبلي سطح تفػيلي ياگزاسي داسايي

   **كىتشلمىبوعوًدهٍاي-حابةاوتظبمي

 ** كىتشلمىبوعوًدهٍاي-عشفحابةاوتظبمي  

ضًد.  كسًس لبوًوي تؼُذات تبييذ ضذٌ دس چبسچًة مًافمتىبمٍ مضبًس اص محل اػتببس مشبً  تبميه ي پشداخت ميسبصد؛  خبطش وطبن مي   

تسًيٍ ضًد، حسبة تسُيالت مبلي دسيبفتي بلىذمذت بٍ ميضان كسًس يبدضذٌ  مبلي اص محل تسُيالتفًق چىبوچٍ كسًس لبوًوي تؼُذات 

 ضًد. اي مشبً  ويض بشاي تسًيٍ كسًس يبدضذٌ ضىبسبيي مي َبي بًدجٍ حسبة بٍ ػاليٌيببذ.  تسًيٍ ضذٌ افضايص مي

 مبلي سبلدس پبيبن َش  تسُيالت مبلي دسيبفتيضىبسبيي سًد تضميه ضذٌ تحمك يبفتٍ  (:3ثبت ضمبسٌ )

ياحوذ   ياجوذ ضوشاي    َوبي  استبوذاسد حسببذاسي بخص ػمًمي مشبً  لببل اوتسبة بوٍ داسيوي  طبك تسُيالت مبلي دسيبفتي چىبوچٍ سًد تضميه ضذٌ  -1   

 گشدد. ضًد، دس ؿيش ايه غًست ايه مخبسج بٍ ػىًان َضيىٍ ديسٌ ضىبسبيي مي گضاسضگش ببضذ، ايه مخبسج بٍ بُبي تمبم ضذٌ آن داسايي مىظًس مي

تاُناامبليدسيبفتيَبيمبليوبصپشداختاقابطيَضيىٍ(: 4ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   ** تاُنراامربلريدسيربفرتريورلىرذمرذا

 **سرًدتضمنهشرذٌپرشداختىي

 **وربورك...  

َوبي   اػتببس تخػيع يبفتٍ مشبوً ، حسوبة   بذيُي است؛ بٍ َىگبم ببصپشداخت السب  ي سًد تضميه ضذٌ تسُيالت مبلي دسيبفتي اص محل   

 ضًوذ. اي الصم ويض ضىبسبيي مي بًدجٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

داسايرريدسهررشيربنتركرمنرل/

   ** 1وىذياقتظبديديلتَبوٍتفكنكعرقٍَضيىٍ

**سرًدتضمنهشرذٌپرشداختىي  
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كٍ تسُيالت مبلي ساسب تًس  ديلت دسيبفت ضًد ي مسئًليت تسًيٍ آن ويض بش ػُذٌ ديلت ببضذ، بذَي َبي مشتب  بوب   ة( دس غًستي

حبغول اص   مىوببغ كىىذٌ  ضًد ي ياحذ گضاسضگش دسيبفت ػمًمي ضىبسبيي ميَبي مبلي  داساييَب ي  مذيشيت بذَيمشكض دس ايه تسُيالت 

 ومبيذ. ، غشفب آن سا بٍ ػىًان دسآمذَب )دسيبفتي اص خضاوٍ اص محل اػتببسات تخػيع يبفتٍ( ضىبسبيي ميفًقتسُيالت مبلي 

 تسهيالت ماليکننده منابع حاصل از  واحد گسارشگر دريافت

مًافمتىبمٍ تببدل بًدجٍ يب ابالؽ َىگبم بٍ( : 1ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   **ايابرتررربسسرشمربيرٍ

 **ايورًدهرٍابرتررربسسرشمربيرٍ  

 اػتببس طشح مًسد وظش ثبت ضًد.اي تخػيع يبفتٍ ويض ببيذ بٍ ميضان اػالميٍ تخػيع  اي اػتببس سشمبيٍ َبي بًدجٍ الصم بٍ ركش است، حسبة

 اضخبظ اسايٍ دَىذٌ تسُيالت مبلياص سًي ياحذ گضاسضگش  َبي بذَيتسًيٍ دس غًست (: 2ثبت ضمبسٌ)

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   **َبياسىبدپشداختىيحابة

 
 

 ** ايدسيربفرتيوربوتبملنرباسرشمبيرٍ

 
   ** ايمظشفشذٌابتربسسشمبيٍ

 **ايتربمرنرهشرذٌابرتررربسسرشمربيرٍ 

اي، بٍ ميضان تسُيالت مبلي دسيبفتي، بوب   مىظًس كىتشل ػملکشد مىببغ بًدجٍ اوتظبمي صيش بٍ ػىًان حسبة مًلت محسًة ي بٍ  َبي حسبة

 ضًوذ. َبي مبلي وگُذاسي مي سطح تفػيلي ياگزاسي داسايي

   **ايكىتشلمىبوعوًدهٍ-اوتظبميحابة

 ** ايكىتشلمىبوعوًدهٍ-عشفحابةاوتظبمي  

 خبطش وطبن مي سبصد؛ كسًس لبوًوي تؼُذات تبييذ ضذٌ ببيستي دس چبسچًة مًافمتىبمٍ مضبًس اص محل اػتببس مشبً  تبميه ي پشداخت ضًد.   
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 های مالي عمومي داراييها و  مديريت بدهيمرکس  -وزارت امور اقتصادی و دارايي 

دسيبفتيتسُيالت مبلي ضىبسبيي بذَي مؼبدل  (:1ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   ** اسصشخربلررضاوربشتٍ

 ** تاُنراامربلريدسيربفرتريورلىرذمرذا  

 
 مبلي سبلَش دس تسُيالت مبلي دسيبفتي ضىبسبيي سًدَبي تضميه ضذٌ تحمك يبفتٍ  (:2ثبت ضمبسٌ )

 
دسيبفتي تسُيالت مبلي ي سًد تضميه ضذٌ السب ببصپشداخت ميضان بٍ (: 3ثبت ضمبسٌ)

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   ** تاُنراامربلريدسيربفرتريورلىرذمرذا

  **سرًدتضمنهشرذٌپرشداختىي

 ** اسصشخربلررضاوربشتٍ  

تسُيالت مبلي دسيبفتي ببيوذ تًسو  ياحوذ    سًد تضميه ضذٌ ببصپشداخت السب  ي اي مشبً  بٍ  الصم بٍ ركش است سييذادَبي مبلي ي بًدجٍ   

َبي مشبً  يصاست امًس التػوبدي ي   ي اطالػبت آن بش اسبس تشتيببت ممشس دس بخطىبمٍكىىذٌ اػتببس تخػيع يبفتٍ ضىبسبيي  گضاسضگش دسيبفت

ػاليٌ  بشاي آن دستٍ اص  بٍػمًمي ديلت اسسبل ضًد. َبي مبلي  داساييَب ي  مذيشيت بذَي مشكضَب ي مطبلببت، بٍ  داسايي بب مًضًع گضاسش بذَي

سوًد  ي  السوب  ملضم بوٍ تسوًيٍ   آن َبي لبل كٍ ياحذ گضاسضگش دسيبفت كىىذٌ  دس سبل دسيبفت تسُيالت مبلي بلىذ مذتَبي وبضي اص  بذَي

َوبي موبلي    َب ي داسايي مشكض مذيشيت بذَييبدضذٌ سا بٍ تسُيالت مشبً  بٍ ببضذ، ياحذ گضاسضگش فًق ببيستي اطالػبت  آن وميتضميه ضذٌ 

اص دفوبتش  َوب   َذايب ي كمکسا بب حسبة  تسُيالت مبلي دسيبفتي بلىذ مذتاسايٍ ي پس اص دسيبفت تبييذيٍ مشبً  اص آن اداسٌ كل، حسبة  ػمًمي

حسوبة  يض ببيذ پس اص دسيبفت اطالػبت مشبوً  اص ياحوذَبي گضاسضوگش،    وَبي مبلي ػمًمي  َب ي داسايي مشكض مذيشيت بذَيخًد خبسج ومبيذ. 

 ضىبسبيي ومبيذ. اوببضتٍ سا دس ممببل حسبة اسصش خبلعتسُيالت مبلي دسيبفتي بلىذ مذت 

 

 

 

 

 

 

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

   ** اسصشخربلررضاوربشتٍ

**سرًدتضمنهشرذٌپرشداختىي  
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َبي فىي ي  گزاسي ي كمک چىبوچٍ تسًيٍ تسُيالت مبلي دسيبفتي خبسجي اص سًي ياحذَبي گضاسضگش، تًس  سبصمبن سشمبيٍپ( 

 .ضًدببصپشداخت التػبدي ايشان 

الملليوٍطًسايا َبيمًساباونهَبي ضاسشگشممكهاستوخشياصمىبوعمبليمًسدونبصخًدسااصوبوكياحذ

تًاوذاصمىبوعداخليياحذ ضاسشگشيبمىبوعبمًميديلتتبمنهشًد.دسطًساوبصپشداختيا مشوًطميتبمنهومبيىذ.

َبياقتظبديي زاسييكمكوبصپشداختيا يبدشذٌاصمحلمىبوعبمًميديلت،ابتربسالص دسوًدهٍسبصمبنسشمبيٍ

َبيَبتحتبىًانيا چٍابتربسوبصپشداختاطليا دد.چىبن شَبيمبليوشآيسدميفىيايشانتحتبىًانتملكداسايي

وبشذ.َبوٍعًسماتقنموشبُذٌسبصمبنمزكًسميًلنتوبصپشداختآنئماتقنمدسوًدهٍآنسبصمبنوشآيسدشًد،ما

وبصپشدسطًستي ابتربس  نشد، وشبُذٌ سا داختآنتحتكٍسبصمبنيبدشذٌضمبوتوبصپشداختيا ياحذدسيبفتكىىذٌ

كىىذٌمشوًط،َبيتضمنىيدسوًدهٍآنسبصمبنوشآيسديدسطًسابذ پشداختآناصسًيياحذدسيبفتبىًانيا 

شًد.وشايهاسبس؛ياحذدسيبفتَبياقتظبدييفىيايشاناوجب مي زاسييكمكپشداختآنتًسظسبصمبنسشمبيٍ

سبصمبنسشمبيٍ تاُنااي اقتظبديايشانكمك زاسييكىىذٌ وٍوبياتيَبيفىيي سا وبصپشداختتعُذاايبدشذٌ

 طًساريلشىبسبييومبيىذ.

سا  صيشَبي  َبي خبسجي، ثبت پس اص تبميه اػتببس الصم ي ببصپشداخت تؼُذات مشبً  بٍ يام ببيستيگزاسي  سبصمبن سشمبيٍ(: 1ثبت ضمبسٌ )

 ضىبسبيي ومبيذ.

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ حسبة مؼيهػىًان 

  **وىذياقتظبديديلتَبوٍتفكنكعرقٍَضيىٍ
 

**ورربورركپررشداخررتَررضيررىررٍ  


 ** ابتربسَضيىٍمرظرشفشرذٌ

 ** ابترربسَرضيرىرٍتربمرنرهشرذٌ  

َبي خبسجي سا بٍ تفکيک اغل، سًد تضميه ضذٌ،  اطالػبت مشتب  بٍ ببصپشداخت يام ببيستيگزاسي  سبصمبن سشمبيٍ ،الصم بٍ ركش است   

 َبي مشبً ، بٍ ياحذَبي دسيبفت كىىذٌ تسُيالت اسسبل ومبيذ. كبسمضد ي َضيىٍ

 سا ضىبسبيي ومبيذ.صيش پس اص اخز اطالػبت مشبً ، ثبت  ببيستيياحذ دسيبفت كىىذٌ تسُيالت خبسجي (: 2ثبت ضمبسٌ )

 بستبوکبس بذَکبس

 مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه مبلؾ ػىًان حسبة مؼيه

  ** تاُنراامربلريدسيربفرتريورلىرذمرذا
 

**سرًدتضمنهشرذٌپرشداختىي

 **َربَرذايربيكرمك  

 



  

  

  بخش دوازدهمبخش دوازدهم

  اجـارهاجـاره  اوراقاوراقحسابداری حسابداری 
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 مقذمٍ -1

ايساق  ،ياحذ گضاسشگشَاي لطؼي  تذَيي تسًيٍ ديلت مالي مىاتغ تاميه  ،َاي پًلي ي مالي اجشاي سياستدس ساستاي    

ايه ايساق تٍ ػىًان اتضاس مالي  شًد. مىتشش ميوامٍ اجشايي مشتًط(  )طثك آييهَاي ياجذ ششايط  تا پشتًاوٍ داسايي اجاسٌ

اص تًسس )فشاتًسس( اص لاتليت مؼاملٍ دس تاصاس تًسس ي يا خاسج  محسًب شذٌ ي تاصاس ايساق تُاداس جمًُسي اسالمي ايشان

اي  َاي سشمايٍ َاي تمله داسايي ػتثاس مشتًط تٍ تسًيٍ اصل ي فشع ايساق اجاسٌ مشتًط تٍ ديلت ي طشحا تشخًسداس است.

گزاسان پشداخت  تٍ سشمايٍ پس اص تخصيص دس مماطغ صماوي مشتًطَاي ديلتي، دس لًاويه تًدجٍ سىًاتي تشآيسد ي  ششوت

وشًس يا  تشوامٍ ي تًدجٍمًسد تش ػُذٌ ساصمان  ايساق حسةايه َاي اوتشاس  الضحمٍ وليٍ واسمضدَا ي حك شًد. مي

 وىىذٌ اص ايه ايساق است.  َاي ديلتي استفادٌ ششوت

تٍ ياحذ گضاسشگش مشخصي . دس يضؼيت ايل تاشذ َاي ديلت لاتل تصًس مي تشاي تسًيٍ تذَي يضؼيتتٍ طًس ولي دي    

َاي مالي  داساييَا ي  مذيشيت تذَيمشوض تًسط َا  تذَيشىاسايي ايليٍ  . دس ايه حالتَا ويست آنمتًلي شىاسايي ػىًان 

. شًد لحاظ مي يصاست امًس التصادي ي داسايياي  تًدجٍسديف دس تٍ تسًيٍ آن اي مشتًط  اػتثاس تًدجٍي شذٌ  ػمًمي اوجام

مشتًط تٍ تسًيٍ اي  اػتثاس تًدجٍي داشتٍ َا يجًد  تذَيتٍ ػىًان متًلي شىاسايي مؼيىي دس يضؼيت ديم ياحذ گضاسشگش 

وىىذٌ  ياحذ اجاسٌ، ريشتط اي داساي اػتثاس تًدجٍ َايايه اساس ياحذ تش. گشدد اي ياحذ مضتًس اػمال مي سديف تًدجٍآن دس 

مطاتك ايه ايساق اجاسٌ سا مشتًط تٍ مالي ػمًمي سييذادَاي مالي  َاي داسايي ي َا تذَي مذيشيت مشوضداسايي ي 

  ومايىذ. ميشىاسايي ي گضاسش دستًسالؼمل 

 

 

 َاسشفظل حساب -2

 ها سطوح تفصیلی حساب حساب معین حساب كل
 حساب ماهیت

 بستانكار بذهكار

 هاي ثابت مشهود دارايي

 * به تفكيك سال اي دارايـي اجـاره
 

 مربوط  به تفكيك دارايي اي  ارهـاستهالك انباشته دارايـي اج
 

* 

 ها و اسناد پرداختني بلنذ مذت حساب

 و اشخاص، تاريخ سررسيذ و مشخصات اوراق اجاره به تفكيك سال  تــعــهــذات اوراق اجــاره
 

* 

 * به تفكيك سال هـزيـنـه مـالـي آتـي اوراق اجـاره
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  اجاسٌايساق حسابذاسی  -3

 ای بـودجـهاعـتبار  دارایواحـد گـسارشـگر 

 بٍ اشخاص طلبكاس ياگزاس شًد.ايساق اجاسٌ يجًٌ حاطل اص فشيش چىاوچٍ  الف(
مذيشيت مشكض َا تًسط  ، شىاسايي ايليٍ بذَيوباشذَای ديلت  بذَيشىاسايي  متًليياحذ گضاسشگش مشخظي ( دس طًستي كٍ 1-الف

 ای يصاست امًس اقتظادی ي داسايي دس سديف بًدجٍ اَ ای مشبًط بٍ تسًيٍ آن اعتباس بًدجٍعمًمي اوجام شذٌ ي َای مالي  داساييَا ي  بذَي

  شًد. ميلحاظ 

 مبىي بش فشيش ايساق اجاسٌ مشبًطَای مالي عمًمي  داساييي َا  مذيشيت بذَيمشكض با دسيافت اعالميٍ (: 1ثبت شماسٌ )
 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** اي تًدجٍوىتشل مىاتغ  -حساب اوتظامي

 ** اي وىتشل مىاتغ تًدجٍ -طشف حساب اوتظامي  

 

 فشيش ايساق اجاسٌبٍ َىگام دسيافت يجًٌ حاطل اص (: 2ثبت شماسٌ )
 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** ... تـاوـه پـشداخـت 

 ** دسيـافــتي تـاتت ػمليـات ...  

 

 َای ديلت تسًيٍ ي پشداخت بذَي(: 3ثبت شماسٌ )
 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** تىذي التصادي ديلت َا تٍ تفىيه طثمٍ َـضيـىٍ

 ** ... تـاوـه پـشداخـت   

 

   ** مـصشف شـذٌ ...اػـتـثـاس 

 ** تـامـيـه شـذٌ ...اػـتثـاس   

 

َا  ای مشبًط بٍ تسًيٍ آن اعتباس بًدجٍ ي َا يجًد داشتٍ باشذ ياحذ گضاسشگش معيىي بٍ عىًان متًلي شىاسايي بذَي( دس طًستي كٍ 2-الف

 ياحذ مضبًس اعمال شًد. ای دس سديف بًدجٍ

 عمًمي مبىي بش فشيش ايساق اجاسٌ مشبًطَای مالي  داساييَا ي  مذيشيت بذَيمشكض با دسيافت اعالميٍ (: 1ثبت شماسٌ )
 بستاوكاس اسبذَك

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** اي وىتشل مىاتغ تًدجٍ -حساب اوتظامي

 ** اي وىتشل مىاتغ تًدجٍ -طشف حساب اوتظامي  
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 بٍ َىگام دسيافت يجًٌ حاطل اص فشيش ايساق اجاسٌ(: 2ثبت شماسٌ )
 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ معيهعىًان حساب  مبلغ عىًان حساب معيه

   ** تـاوـه پـشداخـت ... 

 ** دسيـافــتي تـاتت ػمليـات ...  

 

 َای ديلت تسًيٍ ي پشداخت بذَي(: 3ثبت شماسٌ )
 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

 َا ي اسـىـاد پـشداخـتـىي / حسـاب

 َـاي تحمك يـافـتـٍ / رخـيـشٌ َـضيـىـٍ

 اي تـؼـُذات سـشمـايـٍ رخـيـشٌ

**   

 ** تـاوـه پـشداخـت ...   

 

   ** مـصشف شـذٌ... اػـتـثـاس 

 ** اػـتثـاس ... تـامـيـه شـذٌ  

 
 ( چىاوچٍ ايساق اجاسٌ بٍ اشخاص طلبكاس ياگزاس شًد.ب
مذيشيت مشكض َا تًسط  َای ديلت وباشذ، شىاسايي ايليٍ بذَي ( دس طًستي كٍ ياحذ گضاسشگش مشخظي متًلي شىاسايي بذَي1-ب

ای يصاست امًس اقتظادی ي داسايي  َا دس سديف بًدجٍ ای مشبًط بٍ تسًيٍ آن عمًمي اوجام شذٌ ي اعتباس بًدجٍَای مالي  داساييَا ي  بذَي

 شًد. لحاظ مي

 ياگزاسی ايساق اجاسٌ بٍ اشخاصبٍ َىگام  (:1سٌ )ثبت شما
 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** تىذي التصادي ديلت َا تٍ تفىيه طثمٍ َـضيـىٍ

 ** ...دسيـافــتي تـاتت ػمليـات   

 

   ** مـصشف شـذٌ ...اػـتـثـاس 

 ** اػـتثـاس ... تـامـيـه شـذٌ  

 

   ** اي وىتشل مىاتغ تًدجٍ -حساب اوتظامي

 ** اي وىتشل مىاتغ تًدجٍ -طشف حساب اوتظامي  
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َا  ای مشبًط بٍ تسًيٍ آن َا يجًد داشتٍ باشذ ي اعتباس بًدجٍ ( دس طًستي كٍ ياحذ گضاسشگش معيىي بٍ عىًان متًلي شىاسايي بذَي2-ب

 ای ياحذ مضبًس اعمال شًد. دس سديف بًدجٍ

 بٍ َىگام ياگزاسی ايساق اجاسٌ بٍ اشخاص(: 2ثبت شماسٌ )

 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

 َا ي اسـىـاد پـشداخـتـىي / حسـاب

 َـاي تحمك يـافـتـٍ / رخـيـشٌ َـضيـىـٍ

 اي رخـيـشٌ تـؼـُذات سـشمـايـٍ

**   

 ** ...دسيـافــتي تـاتت ػمليـات   

 

   ** مـصشف شـذٌ ...اػـتـثـاس 

 ** اػـتثـاس ... تـامـيـه شـذٌ  

 

   ** اي وىتشل مىاتغ تًدجٍ -حساب اوتظامي

 ** اي وىتشل مىاتغ تًدجٍ -طشف حساب اوتظامي  

 
 ای مشبًط اطل ايساق اجاسٌ تًسط ياحذ داسای اعتباس بًدجٍاقساط ي تسًيٍ پشداخت پ( 

 پشداخت اقساط ي تسًيٍ اطل ايساق اجاسٌبٍ َىگام (: 1ثبت شماسٌ )

 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** تـامـيـه شـذٌ... اػـتـثـاس 

 ** تـخـصيص يـافـتـٍ... اػـتثـاس   

 

   ** تىذي التصادي ديلت َا تٍ تفىيه طثمٍ َضيىٍ

 ** ... تـاوـه پــشداخـت   

 

   ** مـصـشف شـذٌ ...اػـتـثـاس 

 ** تـامـيـه شـذٌ... اػـتـثـاس   
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 دارایـیكننده  ارهـاجگر ـسارشـگد ـواح

 َای مًسد اجاسٌ بىذی داسايي تغييش دس طبقٍ(: 1ثبت شماسٌ )

 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** اي داسايـي اجـاسٌ

   ** اسـتُالن اوثـاشـتـٍ ... 

 
 

وـامـٍ  تىذي شيًٌ َا تٍ تفىيه طثمٍ داسايـي

 َا داسايـي
** 

 ** اي اسـتُالن اوثـاشـتـٍ داسايـي اجـاسٌ  

ٍ   كىىذٌ  ياحذ گضاسشگش اجاسٌ    بىاذی داساياي مضباًس سا تعاذيل ي مًراًد سا دس       داسايي بايذ پس اص اوتقال مالكيت داسايي مًسد اجااسٌ، طبقا

 شًد. ای تعذيل مي َای اجاسٌ بىذی داسايي پايان ديسٌ اجاسٌ، طبقٍَای مالي افشاء ومايذ. بذيُي است پس اص  َای تًريحي طًست يادداشت

 ای َای اجاسٌ استُالک داساييشىاسايي َضيىٍ  (:2ثبت شماسٌ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** تىذي التصادي ديلت َا تٍ تفىيه طثمٍ َـضيىـٍ

 ** اي اسـتُالن اوثـاشـتـٍ داسايـي اجـاسٌ  
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 های مالی عمومی داراییها و  مدیریت بدهیمركس   -وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 شىاسايي بذَي معادل اطل ي فشد ايساق اجاسٌ ياگزاسشذٌ(: 1ثبت شماسٌ )

 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** اسصش خـالــص اوثاشتٍ

   ** َـضيـىـٍ مـالـي آتـي ايساق اجـاسٌ

 ** تـؼـُـذات ايساق اجـاسٌ  

دس مقابل حساب اسصش خالض اوباشاتٍ   َا آنشىاسايي ايليٍ ابتذا َای ديلت وباشذ،  چىاوچٍ ياحذ گضاسشگش مشخظي متًلي شىاسايي بذَي   

 شًد. سييذاد فًق ميبذَي مضبًس جايگضيه حساب اسصش خالض اوباشتٍ دس شىاسايي ي سپس  گشديذٌ اعمال

 اجاسٌ اقساط پشداخت بٍ َىگام (:2ثبت شماسٌ )

 

 بٍ اسصش اسمي آن اجاسٌبٍ ميضان تسًيٍ اطل ايساق (: 3ثبت شماسٌ )

 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** تـؼـُـذات ايساق اجـاسٌ

 ** اسصش خـالــص اوثاشتٍ  

كىىذٌ اعتباس  ايساق اجاسٌ بايذ تًسط ياحذ گضاسشگش دسيافتفشد ای مشبًط بٍ باصپشداخت اطل ي  الصم بٍ ركش است سييذادَای مالي ي بًدجٍ

َای مشبًط يصاست امًس اقتظادی ي داسايي با مًرًد گضاسش  بش اساس تشتيبات مقشس دس بخشىامٍسا شىاسايي ي اطالعات آن  تخظيض يافتٍ

 عمًمي اسسال شًد.َای مالي  داساييَا ي  مذيشيت بذَيمشكض َا ي مطالبات، بٍ  بذَي

 بستاوكاس بذَكاس

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** تـؼـُـذات ايساق اجـاسٌ

 ** َـضيـىـٍ مـالـي آتـي ايساق اجـاسٌ  



 
 

 

 

 

  

  بخش سیزدهمبخش سیزدهم

  اوراق تسويه خسانهاوراق تسويه خسانهحسابداری حسابداری 
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 قدمهم -1

مطالثات قطعي مقاتل دس حقيقي ي حقًقي تعايوي ي خظًطي اص جملٍ اشخاص كليٍ َاي قطعي ديلت تٍ  تسًيٍ تذَيدس ساستاي    

 يادشذٌ قشاس طادس ي دس اختياس اشخاصتًسط يصاست امًس اقتظادي ي داسايي اسىاد تعُذي خاطي تا عىًان ايساق تسًيٍ خضاوٍ ، ديلت

اشخاص متقاضي تشاي دسيافت ايساق تسًيٍ تايذ دسخًاست خًد سا تش اساس ششايط اعالمي يصاست امًس تش ايه اساس  .گيشد مي

 .ومايىذ سايٍا يصاستخاوٍ مزكًستٍ تٍ مىظًس تشسسي ي تعييه تكليف آن  ،اقتظادي ي داسايي

َاي قطعي  ، تذَيتًسط يصاست امًس اقتظادي ي داسايي ي تحًيل ايساق تسًيٍ تٍ اشخاص متقاضي ايساق تسًيٍ خضاوٍطذيس تا    

 ،وتيجٍ تٍ دستگاٌ تذَكاس، دستگاٌ طلثكاسمطالثات قطعي ديلت تٍ َمان اشخاص تسًيٍ ي ديلت تٍ اشخاص متقاضي دس مقاتل 

تا سعايت مقشسات مكلف است ساصمان تشوامٍ ي تًدجٍ كشًس . شًد مي اعالم ي ديًان محاسثات كشًس كشًستشوامٍ ي تًدجٍ ساصمان 

َاي تسًيٍ شذٌ تش اساس اعالم يصاست امًس اقتظادي ي داسايي اقذام ومايذ.  مشتًط وسثت تٍ اتالغ تخظيض اعتثاس تاتت تذَي

تسًيٍ مطالثات ي ي ثثت شىاسايي وسثت تٍ  ،داسي كل كشًس، دستگاٌ طلثكاس ي دستگاٌ تذَكاس پس اص طذيس ايساق تسًيٍ خضاوٍ

 ومايىذ. ميسييٍ حساتذاسي ريل اقذام طثق سة مًسد حَاي مشتًط  تذَي

 تعاريف و اصطالحات -2

تا مطالثات قطعي ديلت متقاضي َاي قطعي ديلت تٍ اشخاص  اسىاد تعُذي خاطي كٍ تٍ مىظًس تسًيٍ تذَي :ايراق تسًیٍ خساوٍ

 يشد.گ تذَكاس قشاس ميمتقاتال تًسط يصاست امًس اقتظادي ي داسايي طادس ي دس اختياس اشخاص طلثكاس ي اص اشخاص مضتًس 

 تاشىذ. ميمتقاضي داساي مطالثات قطعي اص اشخاص َاي اجشايي كٍ تش اساس مقشسات مشتًط  دستگاٌ :دستگاٌ طلثکار

 تاشىذ. ميمتقاضي داساي تذَي قطعي تٍ اشخاص َاي اجشايي كٍ تش اساس مقشسات مشتًط  دستگاٌ: دستگاٌ تذَکار

دستگاٌ طلثكاس، متقاضي دسيافت ايساق  / تٍ دستگاٌ تذَكاس/ اصَا  مىظًس تسًيٍ مطالثات ي تذَي تٍي كٍ اشخاط :اشخاص متماضی

 تاشىذ. تسًيٍ خضاوٍ مي

 شًد. مقشسات مشتًط تعييه ي تاييذ ميَاي تذَكاس تٍ اشخاص متقاضي كٍ تٍ استىاد  تذَي دستگاٌ :تذَی َای لطعی ديلت

 شًد. تاييذ ميتعييه ي كٍ تٍ مًجة مقشسات مشتًط  اص اشخاص متقاضي َاي طلثكاس مطالثات دستگاٌ :مطالثات لطعی ديلت
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 ها سرفصل حساب -3

 َا سطًح تفظیلی حساب حساب معیه حساب کل
 ماَیت حساب

 تستاوکار تذَکار

  ارزش خالض

 انـبـاشـتـه خـالض ارزش
  * 2 ( بنذي بودجه )شماره طبقهو مشخصات درآمذ  به تفكيك  اشخاص 1اوراق تسويه خسانه –تسـويـه مطالبات

 *  به تفكيك  اشخاص 3اوراق تسويه خسانه  – ها تسـويـه بذهي

  َای اوتظامی حساب

 اوراق تسويه خسانه -حساب انتظامي انتظامي هاي حساب
 اشخاص، دستگاه طلبكار و دستگاه بذهكاربه تفكيك سال،  

*  

 *  اوراق تسويه خسانه -طرف حساب انتظامي انتظامي هاي طرف حساب

 شًد. اتتذای سال ياحذ گسارشگر کسر میاوثاشتٍ در گردش حساب تغییرات در ارزش خالض مىعکس ي از ارزش خالض تٍ عىًان حساب مًلت  حساب تسًیٍ مطالثات ديلت -1

 مذوظر لرار گرفتٍ است.ای مىاتع عمًمی مًرد تسًیٍ دستگاٌ طلثکار  تىذی تًدجٍ شمارٌ طثمٍ تٍ مىظًر اوعکاستفظیلی مشخظات درآمذ سطح  -2

 گردد. اضافٍ میاتتذای سال ياحذ گسارشگر اوثاشتٍ در گردش حساب تغییرات در ارزش خالض مىعکس ي تٍ ارزش خالض تٍ عىًان حساب مًلت َای ديلت  حساب تسًیٍ تذَی -3

 اوراق تسويه خسانهحسابداری  -4

يزارت امًر التظاادی  تر اساس اعالم  طذير ايراق تسًیٍپس از  دستگاٌ طلثکار درلطعی ديلت تا مطالثات  َا تسًیٍ تذَی(: 1) ثثت شمارٌ

 ي دارایی

 تستاوکار تذَکار

 مثلغ عىًان حساب معیه مثلغ عىًان حساب معیه

   ** ايساق تسًيٍ خضاوٍ – اتـطالثـمتـسـًيـٍ 

 
 

 ** 1 َا ي اسىـاد دسيـافـتـىي حساب

 شذٌ تٍ اشاخاص ايراق تسًیٍ خساوٍ طادر ای، تٍ میسان  مىظًر کىترل عملکرد مىاتع تًدجٍ اوتظامی زیر تٍ عىًان حساب مًلت محسًب ي تٍ  َای حساب

 شًد. وگُذاری میمرتًط ، در سطح تفظیلی متماضی

   ** اي كىتشل مىاتع تًدجٍ -حساب اوتظامي

 ** اي كىتشل مىاتع تًدجٍ -طشف حساب اوتظامي  

 شًد. تسًیٍ فًق اوجام میحساب تعذیالت سىًاتی،  در مماتلياحذ گسارشگر شىاسایی وشذٌ تاشذ، پس از شىاسایی ايلیٍ آن مرتًط تٍ سال َای لثل چىاوچٍ مطالثات  -1

يزارت امًر التظادی  تر اساس اعالم طذير ايراق تسًیٍ س ازپ تذَکاردر دستگاٌ لطعی ديلت َا تا مطالثات  تسًیٍ تذَی(: 2) ثثت شمارٌ

 ي دارایی

 تستاوکار تذَکار

 مثلغ عىًان حساب معیه مثلغ عىًان حساب معیه

   ** تـامـيـه شـذٌ ...  اعـتـثـاس 

 
 

 ** تـخـظيض يـافـتـٍ... اعـتثـاس 

 

   ** ا ي اسىاد پشداختىيَـ حساب

 / َاي تحـقق يـافـتـٍ َـضيـىـٍرخـيـشٌ 

   ** 1اي  رخـيـشٌ تـعـُـذات سـشمـايـٍ

 ** ايساق تسًيٍ خضاوٍ –َـا  تـسـًيـٍ تـذَي  
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   ** اعـتـثـاس ... مـظشف شـذٌ

 ** اعـتـثـاس ... تـامـيـه شـذٌ  

رخیرٌ َای تحمك یافتٍ یا حساب  رخیرٌ َسیىٍتا حساب حسة مًرد آن شىاسایی ايلیٍ اتتذا َای لثل شىاسایی وشذٌ تاشذ،  سال تٍچىاوچٍ تذَی مرتًط  -1

  شًد. میاوجام تسًیٍ فًق ي سپس اعمال حساب تعذیالت سىًاتی یا دارایی مًردوظر در مماتل  ای تعُذات سرمایٍ

 تاشذ. َای مالی السامی می َای تًضیحی طًرت  الزم تٍ رکر است افشای اطالعات ايراق تسًیٍ خساوٍ در یادداشت   

 عمومیهای مالی  دارايیها و  مديريت بدهیمرکس  -وزارت امور اقتصادی و دارايی 

 طادر شذٌ ايراق تسًیٍ خساوٍمیسان  تٍ(: 1ثثت شمارٌ )

 تستاوکار تذَکار

 مثلغ عىًان حساب معیه مثلغ معیه عىًان حساب

   ** ايساق تسًيٍ خضاوٍ –حساب اوتظامي 

 ** ايساق تسًيٍ خضاوٍ –طشف حساب اوتظامي   

 



 

  

  

  دهمدهمچهارچهاربخش بخش 

  حسابداری اوراق بهادارحسابداری اوراق بهادار
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 ها حساب سزفصل -1

 ّا سطَح تفصيلي حساب حساب هعيي حساب كل
 هاّيت حساب

 بستاًكار بذّكار

 ّاي جاري دارايي
 

هاموجودی
 *بهتفكيكنوعوتعذاداوراقبهاداراوراقبـهـادار–هاسايـرموجودی


*بهتفكيكنوعوتعذاداوراقبهادارگرداناوراقبـهـادارتنخواه–هاسايـرموجودی


 ّاي جاري بذّي


بهتفكيكنوعوتعذاداوراقبهاداربـذهيبـابـتاوراقبـهـادار هایجاریسايربذهي


*

 

 حسابذاري اٍراق بْادار -2

 بِ ٌّگام دريافت اٍراق بْادار(: 1ثبت شوارُ )

 بستاًكار بذّكار

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** اوراق بـهـادار –ها  ر موجوديـايـس

 ** بـذهي بـابـت اوراق بـهـادار  

 
 اٍراق بْادار بِ ٍاحذّاي تابعِگزداى  تٌخَاٍُاگذاري در صَرت (: 2ثبت شوارُ )

 بستاًكار بذّكار

 هبلغ حساب هعييعٌَاى  هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** ادارـهـردان اوراق بـگ واهـخـنـت

 ** اوراق بـهـادار –ها  ايـر موجوديـس  

 شَد. گزداى اٍراق بْادار ًيش ثبت فَق اًجام هي بذيْي است؛ بِ ٌّگام تزهين تٌخَاُ   

 اٍراق بْادارٍ يا هصزف  فزٍشدر صَرت (: 3ثبت شوارُ )

 بستاًكار بذّكار

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ هعييعٌَاى حساب 

   ** بـانـك ... 

 ** بنذي مربوط درآمذها به تفكيك طبقه  

 

  ** بـذهي بـابـت اوراق بـهـادار
 

 ** اوراق بـهـادار –ها  ايـر موجوديـس  

 ** گـردان اوراق بـهـادار تـنـخـواه  
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 اٍراق بْادار بِ حساب خشاًِبِ ٌّگام ٍاريش درآهذ حاصل اس فزٍش  (:4ثبت شوارُ )

 بستاًكار بذّكار

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** وجوه ارسالي بابت منابع عمومي

 ** بـانـك ...   

 

 ّا بستي حساب(: 5ثبت شوارُ )

 بستاًكار بذّكار

 هبلغ عٌَاى حساب هعيي هبلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** مربوطبنذي  درآمذها به تفكيك طبقه

 ** وجوه ارسالي بابت منابع عمومي  

 ** خالص تغيير در وضعيت مالي  

 

  ** خالص تغيير در وضعيت مالي
 

 ** ارزش خـــالـــص  

 

  ** بـذهي بـابـت اوراق بـهـادار
 

 ** اوراق بـهـادار –ها  سـايـر موجودي  

 ** گـردان اوراق بـهـادار تـنـخـواه  

 



 
 

 

 

 

 

  

  

  دهمدهمپانزپانزبخش بخش 

 تعهداتتعهدات  وو  ديونديون  تهاترتهاتر  وو  تسويهتسويهحسابداری حسابداری 
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 مقذمٍ -1

 ّايطشح ّايداسايي ٍ اهَال سْام، ٍاگزاسي هحل اص دٍلتي اجشايي ّايدستگاُ تعْذات ٍ ديَى تْاتش اخيش ّايسال دس   

 ّايدستگاُ ّايتذّي تسَيِ تشاي دٍلت صالح ٍ صشفِ جْت دس هطلَب سٍضي عٌَاى تِ يافتِ خاتوِ ٍ توام ًيوِ

 دس الزوش فَق طشق اص تعْذات ٍ ديَى تسَيِ ٍ تْاتش دٍلتي تخص دس اساس ايي تش. است ضذُ تيٌي پيص دٍلتي، اجشايي

 ضذُ هحَل اجشايي ّايدستگاُ تِ هَضَعِ همشسات ٍ لَاًيي سايش ٍ اخيش ّايسال تَدجِ لَاًيي دس هٌذسج تىاليف لالة

 هادُ( 35) تٌذ( الف) جضء ٍ 9381 سال تَدجِ لاًَى ٍاحذُ هادُ( 8) تٌذ( 3-الف) جضء تِ تَاى هي ًوًَِ تشاي. است

 تسَيِ ٍ پشداخت دس دٍلت ًمذيٌگي هحذٍديت تِ تَجِ تا تٌاتشايي. ًوَد اضاسُ وطَس ول 9311 سال تَدجِ لاًَى ٍاحذُ

 استماي هشدم، عوَم سطح دس هالىيت گستشش ٍاسطِ تِ ٍ اجتواعي عذالت تاهيي هٌظَس تِ ٍ خَد ديَى ٍ تعْذات

 دس تعاًٍي ٍ خصَصي تخص سْن افضايص تىٌَلَطيه، ٍ اًساًي ٍ هادي هٌاتع ٍسيتْشُ ٍ التصادي ّايتٌگاُ واسايي

 ساستاي دس لاًًَي الضام ٍ تىليف ًيض ٍ التصادي ّايفعاليت تصذي دس دٍلت هذيشيتي ٍ هالي تاس واستي ٍ هلي التصاد

 تَسعِ تشًاهِ اص هَادي اصالح لاًَى) دٍلتي ّايضشوت سْام ٍاگزاسي ٍ ساصي خصَصي طشيك اص دٍلت ساصيوَچه

 تذٍيي ،(اساسي لاًَى( 44)اصل ولي ّايسياست اجشاي ٍ ايشاى اسالهي جوَْسي فشٌّگي ٍ اجتواعي ٍ التصادي

 ٍ اهَال سْام، ٍاگزاسي هحل اص دٍلت تعْذات ٍ ديَى تسَيِ ٍ تْاتش هالي عوليات ثثت تشاي حساتذاسي دستَسالعول

 .است ضشٍسي يافتِ خاتوِ ٍ توام ًيوِ ّايطشح ّايداسايي

 

 سز فصل حساب َا -2

  

 َا سطًح تفصیلي حساب حساب معیه حساب كل
 حساب ماَیت

 بستاوكار بذَكار

 حساب َاي اوتظامي
 

هاي  ماهيت منابع )درآمذ/واگذاري داراييجاري/ دوره متمم(،  )سال به تفكيك ايكنتزل منابع بودجه -حساب انتظامي هاي انتظامي حساب

 اي( بنذي بودجه اي/ واگذاري دارايي هاي مالي( و مشخصات منابع )شماره طبقه سزمايه

* 
 

 اي كنتزل منابع بودجه -طزف حساب انتظامي هاي انتظامي طزف حساب
 

* 
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  تعُذات ي ديًن تُاتز ي تسًيٍ حسابذاري -3
 متعلق بٍ سايز ياحذَاي گشارضگزَاي  تسًيٍ تعُذات ياحذ گشارضگز )معادل خالص مطالبات( اس محل ياگذاري سُام يا دارايي (:1ثبت ضمارٌ )

كسًر قااوًوي   درضمهضًوذ.  ضىاسايي ميپیص اس ثبت مذكًر السم اي  َاي بًدجٍ حسابي مزبًط بٍ ايجاد تعُذات  رييذادَايبذيُي است،    

ياحذ گشارضگز . َمچىیه در چارچًب مًافقتىامٍ مشبًر اس محل اعتبار تخصیص يافتٍ مزبًط تامیه ي پزداخت ضًد بايستيتعُذات تايیذ ضذٌ 

ي تعیایه  اس دفاتز آن ياحاذ  حساب ارسش خالص  َاي مزبًط در مقابل داراييخارج ومًدن ضمه  بايستيَاي ياگذارضذٌ  مالك سُام يا دارايي

 را ویش اعمال ومايذ. سيزَا، ثبت  سًد ي سيان ياگذاري آن

 

َماان  متعلق باٍ  َاي  سُام يا سايز دارايياس محل ياگذاري  (مطالبات )معادل خالصياحذ گشارضگز كٍ تعُذات  در صًرتي(: 2ثبت ضمارٌ)

 ياحذ گشارضگز تسًيٍ ضًد.

 بستاوكار بذَكار

 مبلغ عىًان حساب معیه مبلغ عىًان حساب معیه

   ** ّا ٍ اسـٌـاد پـشداخـتـٌـي حـساب

 ** ...  عولياتدسيافــتي تـاتـت   

 

   ** هصشف ضذُ ...اعتثاس 

 ** تاهيي ضذُ ...اعتثاس   

 بستاوكار بذَكار

 مبلغ عىًان حساب معیه مبلغ عىًان حساب معیه

   ** وٌتشل هٌاتع تَدجِ اي -حساب اًتظاهي

 ** وٌتشل هٌاتع تَدجِ اي -طشف حساب اًتظاهي  

 بستاوكار بذَكار

 مبلغ عىًان حساب معیه مبلغ عىًان حساب معیه

   ** ّا ٍ اسـٌـاد پـشداخـتـٌـي حـساب

   ** ّـا داسايـيرخـيـشُ وـاّـص اسصش 

   ** ّا رخيشُ واّص اسصش هَجَدي

   ** ..  ِ .ـتـاضـثـْالن اًـتـاس

 ** تٌذي التصادي دٍلت ّا تِ تفىيه طثمِ داسايي  

 ** تٌذي التصادي دٍلت طثك طثمِ ّا هَجَدي  

 **  داسايــي دس جــشيـاى تــىوـيـل  

 

   ** هـاصاد تـجـذيـذ اسصيـاتـي

 ** اص سـايـش الـالم اسصش خـالـصاًتمـال   
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َا )سايز  َشيىٍبٍ عىًان  بايستيمزبًط التفايت  مابٍ ،باضذمًرد وظز تعُذات مبلغ ياگذار ضذٌ بیص اس ارسش دفتزي دارايي كٍ  در صًرتي   

بٍ عىًان  بايستيالتفايت مزبًط  ارسش دفتزي دارايي ياگذار ضذٌ كمتز اس مبلغ تعُذات مًرد وظز باضذ، مابٍي چىاوچٍ ضىاسايي َا(  َشيىٍ

در چارچًب مًافقتىامٍ مشبًر اس محل  بايستيدر ضمه، كسًر قاوًوي تعُذات تايیذ ضذٌ  ضًد.ضىاسايي درآمذَاي ديلت )سايز درآمذَا( 

 اعتبار مزبًط تامیه ي پزداخت ضًد.

 

   ** اي هصشف ضذُ اعتثاس سشهايِ

 ** اي تاهيي ضذُ اعتثاس سشهايِ  

 ضًد. اي ضىاسايي مي َاي ياگذار ضذٌ، حساب اوتظامي كىتزل مىابع بًدجٍ بٍ میشان ارسش دفتزي دارايي

   ** وٌتشل هٌاتع تَدجِ اي -حساب اًتظاهي

 ** وٌتشل هٌاتع تَدجِ اي -طشف حساب اًتظاهي  



 
 

 

 

 

  

  دهمدهمشانزشانزبخش بخش 

 فاینانسفاینانس  اعتبار اسنادی واعتبار اسنادی وحسابداری حسابداری 
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  ممذمٍ -1

میشان پزداختی خزیذار تٍ ضًد ي ضامل  ارایٍ میکٍ تٍ خزیذار ي فزيضىذٌ تاضذ  میتاوک سًی اعتثار اسىادی تعُذی اس    

. َزگاٌ کٍ خزیذار قادر تٍ پزداخت مثلغ خزیذ وثاضذ، تاوک مًظف است تاقیماوذٌ یا تمام استمًقع  تٍارسال  ي فزيضىذٌ

مًرد  اسىادی اغلة در معامالت تیه المللی تٍ مىظًر اطمیىان اس دریافت مثالغ پزداختی اعتثار مثلغ خزیذ را تپزداسد.

 .استفادٌ قزار می گیزد

احتمالی اس اَمیت تاالیی  َای َای خزیذار ي فزيضىذٌ ي رفع اختالف ًلیتي مسمثادالت تیه المللی تعییه يظایف در    

ي تزخًردار است. ایه قًاعذ تز وقطٍ اوتقال مخاطزات اس فزيضىذٌ تٍ خزیذار ي در وتیجٍ تعییه مالكیت کاال ویش مًثز است 

تثعیت آن تایذ در اجزا اس الشامات مقزر ضذٌ در  ،ماتیه اس اصطالحات ایىكًتزمش استفادٌ ضًد فی َای ر تًافقچىاوچٍ د

یذیٍ کٍ کاالَای یافت تایاسىادی است تا سمان در اعتثار تٍ ویاتت اس خزیذار کٍ وگُذاروذٌ تاوک ویش َمچىیهضًد. 

 .ومایذ ومیرا پزداخت مزتًط يجٍ  ،خزیذاری ضذٌ حمل ضذٌ اوذ

طًر مًقت اس اتتذای گطایص اعتثار تا َىگام رسیذگی تٍ اسىاد دریافت کاال تًسط ادارٌ رسیذگی  پزيوذٌ سفارضات تٍ   

خزیذ( در طی چىذ مزحلٍ تٍ ادارٌ رسیذگی ارسال ماوىذ ) کٍ اسىاد مزتًط تٍ یک فعالیت ضًد. درصًرتی وگُذاری می

َای السم وسثت تٍ مذارک مزتًط تٍ سفارش خزیذ اعمال گزدیذٌ ي در قسمت رسیذگی  در َز مزحلٍ رسیذگی ،ضًد

َای وُایی کلیٍ  ضًد تا َىگامی کٍ سایز اسىاد دریافت گزدد کٍ در ایه مزحلٍ پس اس کىتزل طًر مًقت تایگاوی می تٍ

 گزدد. رسال میاسىاد تٍ ادارٌ دریافت ي پزداخت یا ادارٌ صذير سىذ مزتًطٍ ا

حساب خزیذ مزتًط تا پایان ماٌ تٍ امًر مالی وزسیذٌ تاضذ.  کٍ اقالم خزیذاری، تٍ دستگاٌ تحًیل يلی صًرت در مًاردی   

َای السم را تا اخذ فاکتًر اعمال ومایذ. اسىاد مزتًط تٍ خزیذَای  ادارٌ رسیذگی مًظف است اس طزیق تذارکات پیگیزی

َای السم ي تُیٍ کپی، تزای پزداخت ي یا صذير سىذ تٍ  اس رسیذگی ضًوذ پس خارجی کٍ تٍ ادارٌ رسیذگی تحًیل می

ادارات مزتًطٍ فزستادٌ ضذٌ ي کپی آوُا در پزيوذٌ مزتًط تٍ آن سفارش جُت محاسثٍ قیمت تمام ضذٌ اقالم خزیذاری 

 ضًد.  ضذٌ در ادارٌ رسیذگی تایگاوی می

 

 اعتثاس اسىادي ي فایىاوس َاي حساب  سشفػل -2

 َا سطًح تفػيلي حساب حساب معيه حساب كل
 حساب ماَيت

 تستاوكاس تذَكاس

 غيشجاسيَاي  داسایي
 

 پیشپرداختاعتباراسنادی هایثابتمشهوددارایی
مشخصات اشخاص، سال، منابع(، سایر اختصاصی/ )عمومی/ منابع تفكیكنوع به

 /نوعسایرمنابعپروژهوردیف(-طرحبرنامه/اعتبار)مصوب/ابالغی،
* 



 َاي جاسي تذَي


هاواسنادپرداختنیحساب

1ایحاصلازعملیاتمبادله
 اعتباراسنادی-هاواسنادپرداختنیحساب

موضوعبذهی،بهتفكیكنوعمنابع)عمومی/اختصاصی/سایرمنابع(،سال،اشخاص

 /نوعسایرمنابعردیف(پروژهو-طرحبرنامه/ومشخصاتاعتبار)مصوب/ابالغی،
*

 ضًد. ميتىذي  َا ي اسىاد پشداختىي تلىذمذت طثمٍ حسابتلىذمذت تاضذ، دس  كٍ ماَيت تعُذات اعتثاس اسىادي دس غًستي -1
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 فایىاوساعتثاس اسىادي ي حساتذاسي  -3

 .ضًد ميه ي پشداختَاي مشتًط دس سال جاسي تا دس غًستي كٍ اعتثاس الصم تشاي خشیذ سفاسشالف( 

َاي اعتثاس اسىادي ي طي  پس اص يغًل مثلغ سیالي لشاسداد مىعمذٌ تا تاوک مشكضي جمًُسي اسالمي ایشان تاتت سفاسش(: 1ثثت ضماسٌ)

َاي ثثت سفاسش اص  پشداخت، كاسمضد ي سایش َضیىٍ ...(، تٍ ميضان مثلغ پشداختي تاتت پيص مشاحل لاوًوي الصم )اوجام سفاسش,گطایص اعتثاس ي

 گشدد. مشتًط ضىاسایي ميياحذ گضاسضگش دس دفاتش  ثيل تيمٍ كاال، تشخيع كاال ي ...ل

 .تاضذاي لاتل استفادٌ ميَاي سشمایٍحساب مزكًس حسة مًسد تشاي اعتثاس َضیىٍ یا اعتثاس تملک داسایي -1    

 غًستي دس ضًوذ، مي واميذٌ متماضي دستگاٌ كٍ ديلتي ضشكتُاي ي ديلتي مؤسسات ي َا يصاستخاوٍ ياسداتي كاالَاي ي خذمات خشیذ تشاي   

 ریشتط َاي َضیىٍ سایش ي تاصسگاوي سًد ي گمشكي عًاسؼ ي حمًق ي تاوكي َاي َضیىٍ ي آن مثلغ كل معادل كٍ ضذ خًاَذ افتتاح اسىادي اعتثاس

 مشكضي تاوک تٍ متعلمٍ تاوكي َاي َضیىٍ ي اسصي َاي َضیىٍ سیالي معادل ي ميهتا مشتًط مالي سال یافتٍ تخػيع مػًب اعتثاس محل اص

 تاضذ. ضذٌ پشداخت مًسد حسة عامل تاوک  یا ایشان اسالمي جمًُسي

  فًقتٍ َىگام دسیافت سفاسش  (:2ثثت ضماسٌ ) 

 

 

 

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   **  تامیه ضذٌ 1...اعتثار 

 ** تخصیص یافتٍ    ...اعتثار   

 

   ** پیص پزداخت اعتثار اسىادی

 ** ...تـاوـک پـزداخـت   

 

   ** َای غیز قطعی تاتت پزداخت ...اعتثار 

 ** تـامیـه ضـذٌ     ...اعـتـثـار   

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** َا دارایی وامٍ ضیًٌتىذی  تٍ تفكیک طثقٍ َا مًجًدی

   ** تىذی اقتصادی ديلت طثقٍَا تٍ تفكیک  دارایی

 ** پـیـص پـزداخـت اعـتثار اسىادی  

 ** ...تـاوـک پـزداخـت   

 

   ** مـصـزف ضـذٌ ...اعـتـثـار 

 ** َای غیز قطعی تاتت پزداخت ...اعتثار   

 ** تـامیـه ضـذٌ     ...اعـتـثـار   
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 ميه اعتثاس ي تسًیٍ ضًد،َاي تعذ تا چىاوچٍ مًضًع سفاسش دس سال جاسي دسیافت ي تعُذات آن دس سالب( 

 پس اص دسیافت مًضًع سفاسش(: 1ثثت ضماسٌ)

 
َاي تعدذ   جا دس سال كٍ تٍ مًجة لشاسدادَاي مىعمذٌ تُاي آوُا تایذ تذسیجا ي یا تٍ طًس یک دس مًسد آن لسمت اص خذمات ي كاالَاي ياسداتي   

دسیافت تُاي كاالَا ي خذمات مضتًس تا  تٍ فشيضىذٌ پشداخت ضًد، افتتاح اعتثاس اسىادي تًسط تاوک مشكضي جمًُسي اسالمي ایشان تذين پيص

دس غدًست تسدًیٍ   َمچىديه   تاضدذ.  َاي مشتًط مجاص مدي  ي اعتثاس الصم دس تًدجٍ سالتيى تش پيصمطعش  كطًستشوامٍ ي تًدجٍ ساصمان تعُذ 

تسدًیٍ  دس خػدًظ  مدًسدورش  اي  تًدجٍَاي  حسابع یافتٍ سال)َاي( تعذ، سيیذادَاي مالي ي يتعُذات اعتثاس اسىادي اص محل اعتثاس تخػ

 ضًوذ. ميضىاسایي طثك حساتذاسي عمليات مشتًط مزكًس  َاي تذَي

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** َا دارایی وامٍ ضیًٌتىذی  تٍ تفكیک طثقٍ َا مًجًدی

   ** تىذی اقتصادی ديلت تٍ تفكیک طثقٍَا  دارایی

 ** اعتثار اسىادی -َا ي اسىاد پزداختىی حساب  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دهمدهمهفهفبخش بخش 

 وجوه یارانهوجوه یارانهحسابداری حسابداری 
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 هقذهِ  -1

براي اجرا بٍ يزارت امًر التصادي ي دارايي ابالغ گرديذ، سازمان  8811َا كٍ در سال  َذفمىذ كردن ياراوٍمطابك لاوًن    

َاي لاوًوي مربًط )حساب سرپرست خاوًارَا ي ...( شذٌ است.  مكلف بٍ پرداخت يجًٌ ياراوٍ بٍ حسابَا  ياراوٍَذفمىذي 

َاي مالي ايه سازمان تُيٍ  مربًط بٍ فرايىذ فًق در صًرتريش حسابذاري حاضر بٍ مىظًر شىاسايي رييذادَاي مالي 

 است. گرديذٌ

 
 
 ها حساب سشفصل -2

 ّا سطَح تفصيلي حساب حساب هعيي حساب كل
 هاّيت حساب

 تستاًكاس تذّكاس

 ّاي جاسي داسايي
 

 * های بانکی  به تفکیك مشخصات حساب بـانك پرداخت وجـوه يـارانـه موجودی نقذ
 

 دسآهذّا
 

 به تفکیك مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغی و برنامه/ رديف( دريافتی بابت وجوه يارانه خسانه از محل اعتبارات تخصیص يافته از دريافتی
 

* 

 

 ٍجَُ ياساًِحساتذاسي  -3

 .شَد تِ ٌّگام دسيافت ٍجَُ ياساًِ اص خضاًِ، ثثت ريل شٌاسايي هي(: 1ثثت شواسُ )

 تستاًكاس تذّكاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعيي هثلغ حساب هعييعٌَاى 

   ** بــاوـك پـرداخـت يجــًٌ يــاراوــٍ

 ** دريــافتي بـابـت يجـًٌ يـاراوـٍ  

 
صهاى تا قطعي شذى آى  ّا سا ّن پس اص تاهيي اعتثاس الصم، تعْذات هشتَط تِ ياساًِ تايستيّا  ساصهاى ّذفوٌذي ياساًِ(: 2ثثت شواسُ )

 تِ صَست ريل شٌاسايي ًوايذ.  )تحول ّضيٌِ(

 تستاًكاس تذّكاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعيي هثلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** بىذي التصادي ديلت َا بٍ تفكيك طبمٍ َسيىٍ

 ** َا ي اسـىاد پرداخـــــــتىي حساب  
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ّاي  كاّش يافتِ ٍ حسة هَسد حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌي هشتَط پس اص پشداخت تعْذات شٌاسايي شذُ، حساب(: 3ثثت شواسُ )

 .شًَذ اي الصم ًيض شٌاسايي هي تَدجِ

 تستاًكاس تذّكاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعيي هثلغ عٌَاى حساب هعيي

  ** َا ي اسـىاد پرداخـــــــتىي حساب
 

 ** بــاوـك پـرداخـت يجــًٌ يــاراوــٍ  

 

   ** اعتبار َسيىٍ مصرف شذٌ

 ** تاميه شذٌاعتبار َسيىٍ   

 

ّاي ريل  ..(، ثثتّا ٍ . دس صَست استشداد تخشي اص ٍجَُ ٍاسيضي تِ حساب تاًك هشتَط )تِ دليل هسذٍد تَدى حساب(: 4ثثت شواسُ )

 شَد. شٌاسايي هي

 تستاًكاس تذّكاس

 هثلغ عٌَاى حساب هعيي هثلغ عٌَاى حساب هعيي

   ** َـسيـىــٍبــاوـك پـرداخـت 

 ** اسـىاد پرداخـــــــتىيَا ي  حساب  

 

   ** اعتبار َسيىٍ تخصيص يافتٍ

 ** اعتبار َسيىٍ مصرف شذٌ  

است؛  اي فَق تا ثثت هعكَس شٌاسايي خَاٌّذ شذ. تذيْي ّاي هالي ٍ تَدجِ ي هزكَس پشداخت گشدد، حساب چِ تعْذات شٌاسايي شذُ چٌاى

اي هشتَط دس سطح تفصيلي تا عٌَاى اًتقالي شٌاسايي  ّاي تَدجِ تاشٌذ، حسابدس صَستي كِ تسَيِ تعْذات فَق هشتَط تِ سال قثل 

 خَاٌّذ شذ.

 



 

 

 

 

 

 

  

  همهمهجدهجدبخش بخش 

 ماليات بر ارزش افسودهماليات بر ارزش افسودهحسابداری حسابداری 
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 َا سشفصل حساب -1

 َا سطًح تفصيلي حساب حساب مؼيه حساب كل
 ماَيت حساب

 تستاوكاس تذَكاس

  َاي جاسي داسايي

  * هاي بانكي به تفكيک مشخصات حساب بـانک مـاليـات و عوارض ارزش افـسوده نقذ موجودي

اسناد دريافتني  و ها حساب

 اي حاصل ازعمليات مبادله
  * اشخاص و دوره مالياتي ،به تفكيک سال ماليات و عوارض ارزش افسوده خريذ كاال و خذمات

  َاي جاسي تذَي

پرداختني  اسناد و ها حساب

 اي حاصل از عمليات مبادله
 ماليات و عوارض ارزش افسوده  فروش كاال و خذمات

سال، دوره نوع منابع )عمومي/ اختصاصي/ ساير منابع(،  به تفكيک

 -طرحمالياتي، اشخاص و مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغي و برنامه/ 

 / نوع ساير منابع و رديف( پروشه

 * 

 

 

 ماليات اسصش افضيدٌ ي ػًاسضحساتذاسي  -2

 تاشذ: پزيش مي حساتذاسي ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ دس حاالت ريل امكان

 كٍ مًدي مًضًع لاوًن ماليات تش اسصش افضيدٌ وثاشذ. ياحذ گضاسشگشخشيذ كاال يا دسيافت خذمات تًسط  –حالت ايل 

خشيذ كاال يا دسيافت خذمات تًسط دستگاٌ اجشايي مضتًس پشداخت  گشدد، ماليات ي ػًاسض ياد دس صًستي ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ  تشاي    

 شًد. شذٌ تٍ تُاي تمام شذٌ كاال ي يا خذمات مشتًط اضافٍ مي

 
 كٍ مًدي مًضًع لاوًن ماليات تش اسصش افضيدٌ تاشذ. ياحذ گضاسشگشفشيش كاال يا اسايٍ خذمات تًسط  -حالت ديم

يصًل شًد ي يا يصًل وشًد ي يا تخشي اص آن يصوًل گوشدد،    اسايٍ خذمت، ماليات ي ػًاسض كال چىاوچٍ تٍ َىگام فشيش كاال ي(: 1) ثثت شماسٌ

 .شًد اوجام مي ياحذ گضاسشگشحسة مًسد ثثت صيش )مؼادل ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ فشيش كاال ي خذمات( دس دفاتش 

    

 

 

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** بـانک مـاليـات و عوارض ارزش افـسوده

   ** ها و اسناد دريافتني حساب

 ** ماليات و عوارض ارزش افسوده فروش كاال و خذمات  
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تاتوت ماليوات ي ػوًاسض اسصش    دَىوذٌ توذَي    دس پايان ديسٌ مالياتي ماوذٌ حساب ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ فشيش وشان(: 2) ثثت شماسٌ

 .شًد صيش اوجام مي  َاي مالياتي ي تسًيٍ آن ثثت افضيدٌ تًدٌ كٍ پس اص ياسيض آن تٍ حساب
 

الذام تٍ خشيذ كاال ي خذمات اي  َاي سشمايٍ مًضًع لاوًن ماليات تش اسصش افضيدٌ اص محل اػتثاس طشح تملك داسايي ياحذ گضاسشگشدس مًاسدي كٍ    

 گشدد. مي وظش مىظًس مشمًل ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ ومايذ، ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ مشتًط، تٍ تُاي تمام شذٌ طشح مًسد

 تًضيحات: 

َا  ( لاوًن محاسثات ػمًمي كشًس تًسط اداسٌ كل خضاوٍ ي يا خضاوٍ مؼيه استان76الف( حساب تاوك ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ مطاتك مادٌ )

 گشدد. ميَاي اجشايي تٍ ايه حساب ياسيض  افتتاح ي كليٍ يجًٌ دسيافتي اص محل ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ تًسط دستگاٌ

( لاوًن ماليات تش اسصش افضيدٌ، تمامي مًديان مشمًل لاوًن مًظفىذ دس صمان ممشس وسثت تٍ پشداخت ماليات ي ػًاسض مزكًس 21ب( طثك مادٌ )

 ( لاوًن ماليات تش اسصش افضيدٌ خًاَىذ شذ.23الذام كىىذ ي دسصًست ػذم پشداخت، مشمًل جشيمٍ مادٌ )

كٍ مًدي مًضًع لاوًن ماليات تش اسصش  ياحذ گضاسشگشافت خذمات تٍ مىظًس فشيش تًسط خشيذ كاال يا دسي -حالت سًم 

 افضيدٌ مي تاشذ.

تٍ َىگام خشيذ كاال يا دسيافت خذمات، چىاوچٍ ماليات ي ػًاسض كالً پشداخت شًد ي يا پشداخت وشًد ي يا تخشي اص آن پشداخت (: 1ثثت شماسٌ )

 .شًد اوجام مي ياحذ گضاسشگش)مؼادل ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ خشيذ كاال ي خذمات( دس دفاتش  َاي صيش گشدد، حسة مًسد ثثت

دسيافت كٍ خشيذ كاال يا  تاشذ، تذيُي است دس صًستياي لاتل استفادٌ ميَاي سشمايٍتملك داسايياػتثاس حساب مزكًس حسة مًسد تشاي اػتثاس َضيىٍ يا  -1

 خذمت اص محل سايش مىاتغ صًست گيشد وياصي تٍ ثثت فًق وخًاَذ تًد.

 

 

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** ماليات و عوارض ارزش افسوده فروش كاال و خذمات

 ** افـسودهبـانک مـاليـات و عوارض ارزش   

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** تامين شذه 1...اعـتبـار 

 ** تخصيص يافته... اعـتبـار   

 

   ** ماليات و عوارض ارزش افسوده خريذ كاال و خذمات

 ** ها و اسـناد پرداخـتني حساب  

 ** ... بــانــک   

 

   ** مـصـرف شـذه ...اعـتبـار 

 ** تامين شذه ...اعـتبـار   
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چىاوچٍ تٍ َىگام فشيش كاال ي اسائٍ خذمت، ماليات ي ػًاسض كالً يصًل شًد ييا يصًل وشًد ي يا تخشي اص آن يصًل گشدد (: 2) ثثت شماسٌ

 شًد: اوجام مي ياحذ گضاسشگشحسة مًسد ثثت صيش )مؼادل ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ فشيش كاال ي خذمات( دس دفاتش 
 

 

ماوذٌ حساب ماليات ي دس صًستي كٍ دس پايان ديسٌ مالياتي ماوذٌ حساب ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ فشيش كاال ي خذمات اص (: 3) ثثت شماسٌ

دَىذٌ تذَي تاتت ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ است كٍ پس اص ياسيض ي تسًيٍ آن  ػًاسض اسصش افضيدٌ خشيذ كاال ي خذمات تيشتش تاشذ، وشان

 .شًد ثثت صيش اوجام مي

 

ماوذٌ حساب تاوك ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ تٍ حساب تاوك مشتًط ياسيض ي  پس اص تسًيٍ تذَي مالياتي، يجًٌ تالي(: 4) ثثت شماسٌ

 .شًد صيش اػمال مي َاي ثثت

 

 

 

 

 

 

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** بـانک مـاليـات و عوارض ارزش افـسوده

   ** ها و اسناد دريافتني حساب

 ** ماليات و عوارض ارزش افسوده فروش كاال و خذمات  

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** فروش كاال و خذماتماليات و عوارض ارزش افسوده 

 ** بـانک مـاليـات و عوارض ارزش افـسوده  

 ** ماليات و عوارض ارزش افسوده خريذ كاال و خذمات  

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** ... بــانــک 

 ** بـانک مـاليـات و عوارض ارزش افـسوده  

 

   ** تخصيص يافته... اعـتبـار 

 ** مـصـرف شـذه... اعـتبـار   
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مالياتي ماوذٌ حساب ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ خشيذ كاال ي خذمات اص ماوذٌ حساب ماليات ي دس صًستي كٍ دس پايان ديسٌ (: 5) ثثت شماسٌ

 .شًد است ي تٍ صًست ريل شىاسايي مي ياحذ گضاسشگشدَىذٌ طلة  ػًاسض اسصش افضيدٌ فشيش تيشتش تاشذ، وشان

 شًد. َا ي اسىاد دسيافتىي تٍ تفكيك سال ي ديسٌ مالياتي وگُذاسي مي الصم تٍ ركش است؛ مؼيه سشفصل حساب    

 

شًد، طلة  ( لاوًن ماليات تش اسصش افضيدٌ استشداد17( مادٌ )1اجشايي طثك تثصشٌ ) َاي تاييذ شذٌ دستگاٌدس صًستي كٍ طلة (: 6) ثثت شماسٌ

 شًد. زكًس تٍ صًست صيش شىاسايي ميم

 
 گشدد. تذيُي است پس اص تاييذ طلة مالياتي، يجًٌ حساب تاوك ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ تٍ حساب تاوك پشداخت مشتًط ياسيض مي   

َاي لثل تُاتش  ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ تا طلة ديسٌدس پايان ديسٌ مالياتي، تمام يا تخشي اص تذَي تاتت كٍ  دس صًستي(: 7) ثثت شماسٌ

 .شًد شًد، سييذاد مزكًس تٍ صًست صيش شىاسايي مي

تٍ حساب  تايستيالصم تٍ ركش است كٍ پس اص تسًيٍ تذَي مالياتي ي تؼييه طلة مالياتي، يجًٌ حساب تاوك ماليات ي ػًاسض اسصش افضيدٌ    

 تاوك پشداخت مشتًط ياسيض شًد.

 

 

 

 

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** اسناد دريافتنيها و  حساب

   ** ماليات و عوارض ارزش افسوده فروش كاال و خذمات

 ** ماليات و عوارض ارزش افسوده خريذ كاال و خذمات  

 تستاوكاس تذَكاس

 مبلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** . ک ...ــانــب

 ** ها و اسناد دريافتني حساب  

 

   ** تخصيص يافته... اعـتبـار 

 ** مـصـرف شـذه...  اعـتبـار  

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** ماليات و عوارض ارزش افسوده فروش كاال و خذمات

 ** ماليات و عوارض ارزش افسوده خريذ كاال و خذمات  

 ** ها و اسناد دريافتني حساب  

 ** بـانک مـاليـات و عوارض ارزش افـسوده  
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 َا دس پايان ديسٌ مالي حسابتسته (: 8) ثثت شماسٌ

 تذيُي است، حساب َاي فًق تا ثثت مؼكًس دس اتتذاي ديسٌ تؼذ افتتاح مي شًد.   

 .شًد ريل اوجام مي  اص ساصمان امًس مالياتي دس سال تؼذ ثثت ياحذ گضاسشگشتٍ َىگام دسيافت مثلغ طلة (: 9ثثت شماسٌ )

 

 .شًد مي حساب خضاوٍ ي اخز تاييذيٍ مشتًط ثثت صيش اوجامتٍ َىگام ياسيض طلة يصًل شذٌ تٍ (: 11) ثثت شماسٌ

 

ماوذٌ تذَي مالياتي  مالياتي سال لثل تا تذَي مالياتي سال جاسي تُاتش شًد، تالي دس پايان ديسٌ مالياتي، طلةكٍ  دس صًستي(: 11ثثت شماسٌ )

 .شًد مي تٍ صًست صيش اػمال حسابتسًيٍ ي 

 

 

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** ارزش خـالــص انباشته

 ** ها و اسناد دريافتني حساب  

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** ... بــانــک 

 ** ها و اسناد دريافتني حساب  

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** عمومي منابعوجوه ارسالي بابت 

 ** ... بــانــک   

 تستاوكاس تذَكاس

 مثلغ ػىًان حساب مؼيه مثلغ ػىًان حساب مؼيه

   ** ماليات و عوارض ارزش افسوده فروش كاال و خذمات

   ** عمومي منابعوجوه ارسالي بابت 

 ** ماليات و عوارض ارزش افسوده  خريذ كاال و خذمات  

 ** ها و اسناد دريافتني حساب  

 ** بـانک مـاليـات و عوارض ارزش افـسوده  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دهمدهمنوزنوزبخش بخش 

وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و حسابداری حسابداری 

  های فاقد سند رسمیهای فاقد سند رسمی  ساختمانساختمان
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 مقدمٍ  -1

َاي فاقذ سىذ سسمي،  قاوًن تعييه تكليف يضعيت ثثت اساضي ي ساختمان( آييه وامٍ اجشايي 71عثق مادٌ )   

قثل اص ششيع کاس تًسظ متقاضي تٍ حساتي کٍ تٍ وام اداسٌ کل ثثت اسىاد ي امالک  تايستيَضيىٍ کاسشىاسي مشتًط 

استان وضد ومايىذگي خضاوٍ افتتاح گشديذٌ ياسيض ي تا امضاَاي مجاص معشفي شذٌ اص سًي مذيش کل ثثت قاتل تشداشت 

ه تش اساس تثظشٌ ريل ايه شًد. َمچىي است. ميضان َضيىٍ مزکًس تش اساس معياسَاي مىذسج دس ايه مادٌ تعييه مي

مادٌ، دس طًستي کٍ حسة تشخيض َيات، اوجام کاس کاسشىاسي تٍ کاسشىاس سسمي محًل گشدد، َضيىٍ کاسشىاسي 

 مغاتق تا تعشفٍ کاسشىاسان سسمي پشداخت خًاَذ شذ.

الضحمٍ  اخت حقمثلغي تٍ مىظًس ايجاد صيشساخت الصم ي پشدوامٍ اجشايي يادشذٌ،  ( آييه71عثق مادٌ )تٍ عاليٌ    

 شًد. داسي کل کشًس ياسيض مي ي تٍ حساب خاص دس خضاوٍ مشتًط اخزاص متقاضيان َيات ي کاسکىان،  اعضاي

 

 َا سسفصل حساب -2

 َا سطًح تفصيلي حساب حساب معيه حساب كل
 ماَيت حساب

 بستاوكاز بدَكاز

 َاي جازي يدازای
 

 موجودي نقذ
 بـانـک وجـوه کـارشناسـی ثـبت

 هاي بانكی تفكيک مشخصات حساببه 
* 

 
 * بـانـک وجـوه خذمات ثـبت

 
 َاي جازي بدَي

 
 *  به تفكيک سال، اشخاص و موضوع بذهی ها و اسناد پـرداخـتنی سـايـر حسـاب هاي جاري ساير بذهی

 دزآمدَا
 

 به تفكيک اشخاص دريـافـتی بابت خذمات ثـبتـی ساير درآمذها
 

* 

 

 َاي فاقد سىد زسمي اش كازشىاسي ازاضي ي ساختمان حاصلحسابدازي يجًٌ  -3

 بٍ حساب باوكي مًزدوظس كازشىاسيمستبط با خدمات يجًٌ يازیص (: 1ثبت شمازٌ )

 بستاوكاز بدَكاز

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** کـاسشىاسي ثثتتـاوـك يجـًٌ 

 **  پشداختىيَا ي اسىاد  حسابسـايـش   

 
 كازشىاسي خدماتمستبط با تعُدات  پسداخت(: 2ثبت شمازٌ )

 بستاوكاز بدَكاز

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   **  َا ي اسىاد پشداختىي سـايـش حساب

 ** تـاوـك يجـًٌ کـاسشىاسي ثثت  
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 ثبتي خدماتيجًٌ حاصل اش ازایٍ يازیص (: 3ثبت شمازٌ )

 بستاوكاز بدَكاز

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** ثثت خذماتتـاوـك يجـًٌ 

 ** دسيـافـتـي تـاتـت خـذمـات ثـثـتـي  

چىاوچٍ دز ضمه  شًد. شىاسایي ي مىعكس ميمالي مسبًط بس اساس ماَيت زيیداد استفادٌ اش يجًٌ خدمات ثبتي الشم بٍ ذكس است وحًٌ    

ایه يجًٌ زا بٍ عىًان َصیىٍ  ،ياگراز كىىدٌگصازشگس خدمات ثبتي بساي استفادٌ بٍ سایس ياحدَاي گصازشگس ياگراز شًد، ياحد حاصل اش يجًٌ 

 وماید. َا شىاسایي مي ایه يجًٌ زا بٍ عىًان َدایا ي كمك ،كىىدٌ َاي بالعًض ي ياحد دزیافت  واشي اش كمك

 



 
 

 

  

  

ممبیستبیستبخش بخش    

 تسعير ارزتسعير ارز  حسابداریحسابداری
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 مقسمٍ -1

فٌاٍري اطالعات ٍ  تكٌَلَصي،  ّا اس جولِ ّايي كِ زر كليِ سهيٌِ زر زًياي هسرى اهزٍس تا تَجِ تِ پيطزفت   

ارتثاطات، فزٌّگ، سياست ٍ... تِ ٍجَز آهسُ است؛ زاهٌِ فعاليت ٍ هعاهالت تجاري ٍ اقتصازي ًيش اس هحسٍزُ 

ّا ٍ هَسسات  هزسّاي جغزافيايي كطَرّا فزاتز رفتِ ٍ هثازالت ذارجي سْن قاتل تَجْي اس عوليات هالي ساسهاى

ّاي هذكَر هوكي است تِ صَرت هستقين ٍ يا اس طزيق  اسهاىزّس. س اعن اس زٍلتي ٍ ذصَصي را تطكيل هي

ّاي تجاري ٍ اقتصازي تزٍى هزسي تپززاسًس. اگز  ّاي زيگز تِ فعاليت ٍاحسّاي فزعي ٍ ضعة ذَز ٍ يا سايز ٍاسطِ

ّاي هالي زاذل كطَر تايستي تز حسة  چِ هعاهالت هذكَر تز حسة ٍاحس پَل ذارجي )ارس( است ليكي زر صَرت

ّا ٍ  راييلِ زر ايي تارُ ًحَُ تسعيز ارس است. ّوچٌيي زااَل رسوي )ريال( گشارش ضًَس. تٌاتزايي ًرستيي هسٍاحس پ

التفاٍت  تسعيز ٍ هاتِ هجسزا تايستياًس ًيش تِ زليل ًَساًات ًزخ ارس  ًيش تِ ريال گشارش ضسُ تسّي ّاي ارسي كِ قثال

  تغييزات تِ ريال زر زفاتز ضٌاسايي ٍ گشارش گززز.

ًيش ّواًٌس ترص ذصَصي تزاي اًجام عوليات هالي ٍ اقتصازي ذَز ًيش ًاگشيزًس ٍاحسّاي گشارضگزترص عوَهي    

تِ هثاحث هزتثط تا ارس ٍ تسعيز آى ٍ ًحَُ حساتساري ٍ گشارضگزي آى تَجِ ًوايٌس، تٌاتزايي لشٍم ايجاز رٍضي 

 ًاپذيز است. اجتٌابيكٌَاذت تزاي تزذَرز تا ايي هَضَع زر حساتساري زٍلتي 

 ضَز: ّاي ذارجي ٍ ارسي تِ زٍ زستِ تقسين هي حساتساري فعاليت

 حساتساري معامالت ارزي -الف

زر ايي قسوت ٍاحس گشارضگز زر زاذل كطَر فعاليت هي ًوايس ٍ كليِ عوليات هالي ذَز را تزحسة پَل رسوي    

زارز كِ زر تاريد هعاهلِ ٍ تِ ٌّگام ضٌاذت اٍليِ تز حسة ًوايس ٍ زر كٌار آى هعاهالت ارسي ًيش  )ريال( گشارش هي

 ريال زر زفاتز ثثت هي ًوايس.

 حساتساري عمليات ذارجي  -ب

زر ايي ترص ٍاحس گشارضگز ٍ يا يك ٍاحس فزعي ٍ يا ضعثِ آى زر ذارج اس كطَر تِ فعاليت هي پززاسز ٍ عوليات    

زّس( زر زفاتز ثثت ٍ گشارش  ر آى فعاليت اقتصازي را اًجام هيهالي ذَز را تز حسة ارس )كطَر يا هٌطقِ اي كِ ز

هي ًوايس لذا زر ايي حالت تزاي گشارضگزي هالي زاذل كطَر تز حسة پَل رسوي )ريال( السم است تا كليِ اقالم 

 ّاي هالي ذَز را تسعيز ٍ گشارش ًوايس.  صَرت

 تِ حساتساري هعاهالت ارسي پززاذتِ ضسُ است.ترص ايي زر    
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 تعریف اصالحات -2

 ًزخ رٍس زر تاريد تزاسًاهِ ورخ جاري:

 هثازلِ يك ٍاحس پَلي تا يك ٍاحس پَلي زيگزتثسیل: 

 : فزآيٌسي است كِ اس طزيق آى اطالعات هالي هثتٌي تز ارس، تز حسة ٍاحس پَل گشارضگزي تياى هي ضَز.تسعير

 ارس تِ ٍاحس پَل گشارضگزي تا ًزخ ّاي تسعيز هرتلف. اٍت ًاضي اس تسعيز هيشاى هعيٌي اس: تفتفايت تسعير

 ًزخ تثسيل زٍ ٍاحس پَلي تِ يكسيگز كِ زر فزآيٌس تسعيز تِ كار گزفتِ هيطَز. ورخ تسعير:

 : ٍاحس پَلي غيز اس ٍاحس پَل گشارضگزي.ارز

 هعاهلِ اي كِ تا ارس اًجام هيطَز ٍ هستلشم تسَيِ تا ارس است. ضاهل: معاملٍ ارزي:

 ضَز. زيس ٍ فزٍش كاال ٍ ذسهات كِ تْاي آى تِ صَرت ارس پززاذت يا زريافت هيذ -1

 تسْيالت زريافتي يا اعطايي ارسي كِ تسَيِ آى تِ ارس صَرت هي گيزز. -2

 هعاهالت ًاضي اس قزارزازّاي ارسي زر جزياى كِ يك طزف آى ٍاحس گشارضگز تاضس. -3

 ّا تِ ارس زاراييْا ٍ تقثل تسَيِ تسّيهعاهالت هزتَط تِ تحصيل يا فزٍش  -4

ّايي است كِ قزار است تِ هثلغ ثاتت ٍ يا قاتل تعييي اس ٍجِ ًقس زريافت ٍ  ّا ٍ تسّي ٍجِ ًقس ٍ زارايياقالم پًلي: 

 پززاذت ضَز.

 ضَز. : هٌظَر تاريري است كِ يك هعاهلِ ارسي اًجام ٍ زر سَاتق حساتساري ثثت هيتارید معاملٍ
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 سرفصل حساب َا -3

 َا سطًح تفصيلي حساب حساب معيه حساب کل
 ماَيت حساب

 تستاوکار تسَکار

  َاي جاري زارایي

  * هاي بانكي و نوع ارز به تفكيک مشخصات حساب بانک ارزي موجودي نقذ

ها و اسناد دريافتني حاصل از  حساب

 اي عمليات مبادله
 دريافتني ارزيها و اسناد  حساب

سال، اشخاص، نوع درآمذ )عمومي/ اختصاصي/ ساير(، به تفكيک 

 نوع ارز و وضعيت مطالبات ،( بنذي بودجه )شماره طبقهمشخصات درآمذ 
*  

ها و اسناد دريافتني حاصل از  حساب

 اي عمليات غيرمبادله
 ها و اسناد دريافتني ارزي حساب

  َاي غير جاري زارایي

  * و تسهيالت مشخصات قراردادنوع ارز و اشخاص،  سال، به تفكيک تسهيالت مالي دريافتني ارزي بلنذمذت هــا دارايـــيســايــر 

  َاي جاري تسَي

ها و اسناد پرداختني حاصل از عمليات  حساب

 اي مبادله

 ها و اسناد پرداختني ارزي حساب

نوع  سال، اشخاصنوع منابع )عمومي/ اختصاصي/ ساير منابع(،  به تفكيک

 -طرح، موضوع بذهي و مشخصات اعتبار )مصوب/ ابالغي و برنامه/ ارز

 و رديف( / نوع ساير منابع پروژه

 * 

 *  نوع ارز و سال، اشخاص ماهيت سپرده،به تفكيک  سپرده هاي پرداختني ارزي

  تسَي َاي غير جاري

 *  نوع ارز و مشخصات قرارداد و تسهيالت ،تاريخ سررسيذ به تفكيک سال، اشخاص، پرداختني ارزي بلنذمذتتسهيالت مالي  حساب ها و اسناد پرداختني بلنذ مذت

  ارزش ذالص

 *  ___ تفاوت تسعير ارز هاي تسعير عمليات خارجي  تفاوت
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 تسعير ارز حساتساري -4

تاريد  تاريد )اًجام( هعاهلِ تِ ريال ثثت ضَز.هعاهالت ارسي زر سهاى ضٌاذت اٍليِ تايس تز اساس ًزخ تسعيز زر    

كٌس ٍ اغلة اس ًزذي استفازُ  هعاهلِ تاريري است كِ هعاهلِ تزاي اٍليي تار زر آى تاريد ضزايط ضٌاذت را احزاس هي

، تا ايي حال اگز ًَساًات ًزخ ارس قاتل تَجِ تاضسضَز كِ تقزيثي اس ًزخ ٍاقعي زر تاريد اًجام هعاهلِ تاضس.  هي

استفازُ اس ًزخ هياًگيي تزاي يك زٍرُ هٌاسة ًيست ٍ تِ جاي آى تايس اس ًزخ ٍاقعي زر تاريد اًجام هعاهلِ استفازُ 

تايس زر  ّاي هالي تسَيِ ًطَز چٌاًچِ هثلغ هزتَط تِ اقالم پَلي ) زارايي ٍ يا تسّي( ارسي تا تاريد تْيِ صَرت ضَز.

 التفاٍت هاتِگشارش ضَز. زر تاريد صَرت ٍضعيت هالي تسعيز ٍ تاريد گشارضگزي هالي تز حسة ًزخ جاري ارس 

 تحت عٌَاى حساب تفاٍت تسعيز ارس، ّاي ارسي )اقالم پَلي ارسي( زر صَرتي كِ هاساز تاضس تسّييا  ّا زاراييارسش 

 ،  تسعيز ارس را ًطاى زّسكسزي  ،زر صَرتي كِ هحاسثاتزرضوي ضَز.  ضٌاسايي هيتِ عٌَاى يك حساب زايوي 

ضَز. زر عول السم است تا تِ  يافتِ تِ حساب ّشيٌِ زٍرُ هٌظَر هي اصل هحافظِ كاري تِ عٌَاى سياى تحقق تٌاتز

هاًسُ حساب تفاٍت تسعيز ارس  اًتقالي اس زٍرُ ّاي قثل ) تِ عٌَاى حساب زايوي(  ،ٌّگام هحاسثات تسعيز ارس

 ضَز. شيٌِ زٍرُ ضٌاسايي تعسيل ٍ تعسيالت هذكَر حسة هَرز تِ عٌَاى زرآهس يا ّ
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 َاي ارزي تسعير حساب زارایي (:1ثثت ضمارٌ )

 افسایص ورخ ارز (:1-1)ضمارٌ ثثت 
 تستاوکار تسَکار

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** ك ارسيــاًــت

   ** ي ارسيـٌـتـافـاز زريـّا ٍ اسٌ سابـح

   ** زريافتٌي ارسي تلٌس هستتسْيالت هالي 

 ** ز ارسـيـعـسـتتـفـاٍت   

 ** تٌسي هزتَط زرآهسّا تِ تفكيك طثقِ  

کٍ حساب تفايت تسعير ارز زاراي ماوسٌ از زيرٌ َاي قثل تاضس الزم است تا تفايت محاسثاتي واضي از تعدسیل ماودسٌ تاتدت     زر صًرتي   

  تسعير ارز مىظًر ضًز.سًز  -سایر زرآمسَا ترگطت زیان زيرٌ َاي قثل تٍ حساب

 کاَص ورخ ارز (:1-2)ضمارٌ ثثت 
 تستاوکار تسَکار

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** تـفـاٍت تـسـعـيـز ارس

   ** تٌسي اقتصازي زٍلت ّا تِ تفكيك طثقِ ّشيٌِ

 ** تاًك ارسي  

 ** حساتْا ٍ اسٌاز زريافتٌي ارسي  

 ** تسْيالت هالي زريافتٌي ارسي تلٌس هست  

َدا اتتدسا از محدل ماودسٌ تفدايت       حساب تفايت تسعير ارز زاراي ماوسٌ از زيرٌ َاي قثل تاضس الزم است کاَص ارزش زارایي چٍ چىان   

تسدعير  زیدان   -َا سایر َسیىٍتسعير ارز جثران ي زر صًرت عسم تکافًي آن، تفايت محاسثات تٍ عىًان زیان تسعير ارز زيرٌ تٍ حساب 

 ضًز. َا قاتل اوتساب تٍ زارایي مطرصي تاضس، تٍ تُاي تمام ضسٌ آن زارایي اضافٍ مي ایه َسیىٍکٍ  عاليٌ، زر صًرتي تٍ ضًز. ارز مىظًر 
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 تسعير حساب تسَي َاي ارزي (:2ثثت ضمارٌ )

 افسایص ورخ ارز (:2-1)ضمارٌ ثثت 
 

 تستاوکار تسَکار

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** تـفـاٍت تـسـعـيـز ارس

   ** تٌسي اقتصازي زٍلت ّا تِ تفكيك طثقِ ّشيٌِ

 ** حساتْا ٍ اسٌاز پززاذتٌي ارسي  

 ** سپززُ ّاي پززاذتٌي ارسي  

 ** تسْيالت هالي پززاذتٌي ارسي تلٌس هست  

 

زر صًرتي کٍ حساب تفايت تسعير ارز زاراي ماوسٌ از زيرٌ َاي قثل تاضس الزم است افسایص ارزش تسَي َا اتتسا از محل ماوسٌ تفايت    

زیان تسعير  -َا سایر َسیىٍتسعير ارز جثران ي زر صًرت عسم تکافًي آن، تفايت محاسثات تٍ عىًان زیان تسعير ارز زيرٌ تٍ حساب 

 ضًز. مىظًر  ارز

 

 کاَص ورخ ارز (:2-2) ضمارٌ ثثت
 تستاوکار تسَکار

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** حساتْا ٍ اسٌاز پززاذتٌي ارسي

   ** سپززُ ّاي پززاذتٌي ارسي

   ** تسْيالت هالي پززاذتٌي ارسي تلٌس هست

 ** تـفـاٍت تـسـعـيـز ارس  

 ** هزتَطتٌسي  زرآهسّا تِ تفكيك طثقِ  

حساب تفايت تسعير ارز زاراي ماوسٌ از زيرٌ َاي قثل تاضس الزم است تا تفايت محاسثاتي واضي از تعسیل ماوسٌ تاتت ترگطت چٍ  چىان   

 مىظًر ضًز.سًز تسعير ارز  -سایر زرآمسَازیان زيرٌ َاي قثل تٍ حساب 

ي کٍ زر تارید ارزورخ تر حسة تا استفازٌ از ورخ تسعير زر تارید ترازوامٍ ي اقالم غير پًلي  تایستيالزم تٍ شکر است؛ اقالم پًلي ارزي    

 س.وتعييه ارزش مىصفاوٍ تسعير ضًتارید یا اوجام معاملٍ 
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 حساب سپرزٌ َاي ارزي  -5
 صًرت زیر ذًاَس تًز. تٍ َا( اعمال حساب عمليات سپرزٌ َاي ارزي )تراي مثال يجًٌ ارزي تًقيفي زازگستري استان   

 

 تٍ َىگام زریافت يجًٌ ارزي: (1ثثت ضمارٌ )

 تستاوکار تسَکار

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** ك ارسيـاًـت

 ** سپززُ ّاي پززاذتٌي ارسي  

 

 تٍ َىگام استرزاز يجًٌ ارزي :(2ثثت ضمارٌ )

 تستاوکار تسَکار

 مثلغ عىًان حساب معيه مثلغ عىًان حساب معيه

   ** سپززُ ّاي پززاذتٌي ارسي

 ** ك ارسيـاًـت  

َاي پًلي ارزي تسعير ي اعمال  َا ي تسَي شکر ایه  وکتٍ ضريري است کٍ زارایي ي تسَي پًلي ارزي ایه مًضًع ماوىس سایر زارایي   

 ضًوس. حساب مي

 

 َا تسته ي افتتاح حساب -6

تٍ َمراٌ مالي ي زر پایان زيرٌ گسارش زر طثقٍ ارزش ذالص صًرت يضعيت مالي حساب زایمي تٍ عىًان یك حساب تفايت تسعير ارز    

َاي  َا ي تسَي َاي زایمي صًرت يضعيت مالي تستٍ ي زر اتتساي زيرٌ تعس ويس افتتاح مي ضًز. الثتٍ تٍ َىگام تسعير زارایي سایر حساب

تٍ التفايت محاسثٍ ضسٌ طي زيرٌ تا ماوسٌ حساب ماتٍ التفايت ورخ ارز اوتقالي از زيرٌ  قثل، حسة مًرز تٍ عىدًان  اذتالف تيه ما ،ارزي

مرتًط تٍ عمليات ارزي زر پایان سال تدٍ َمدراٌ سدایر     يَاي زایم ماوسٌ کليٍ حسابزرضمه  ضًز. ميضىاسایي زرآمس ي یا َسیىٍ زيرٌ 

 ضًوس. ال تعس ويس افتتاح ميَاي زایمي تستٍ ي زر اتتساي س حساب

 



 
 

 

 

 

 

 بیست و یکمبیست و یکمبخش بخش 

 امانياماني  هايهاي  داراييداراييحسابداري حسابداري  
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 مقذمٍ -1

ّای تحت هالكيت ٍ كٌتزل خَد را در صَرت  دارايي بايستيبِ عٌَاى يك شخصيت هستقل  ّای گشارشگز ٍاحذ   

را افشاء  هذكَرّای  بز داراييی ًاشي اس هالكيت ٍ اعوال كٌتزل ّا هحذٍديتبايست  هيآًْا ٍضعيت هالي گشارش ًوايٌذ. 

  ٍ گشارش ًوايٌذ.

 سرفصل حسبة َب -2

 َب سطًح تفصیلي حسبة حسبة معیه حسبة کل
 مبَیت حسبة

 ثستبوکبر ثذَکبر

  َبي جبري دارايي

 *بهتفكيكسالواشخاصهانامهداراييبنذيشيوهبهتفكيكطبقههايامانيموجوديهاموجودي

  َبي غیر جبري دارايي

  *بهتفكيكسالواشخاصهانامهداراييبنذيشيوهطبقههايامانيبهتفكيكداراييمشهودثابتهايدارايي

  اوتظبميَبي  حسبة

هايامانيموجودي-حسابانتظاميهايانتظاميحساب
واشخاصهانامهداراييبنذيشيوهبهتفكيكطبقه

*  

 * هايامانيموجودي-طرفحسابانتظاميهايانتظاميطرفحساب

هايامانيدارايي-حسابانتظاميهايانتظاميحساب
واشخاصهانامهداراييبنذيشيوهبهتفكيكطبقه

*  

 * هايامانيدارايي-حسابانتظاميطرفهايانتظاميطرفحساب
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 َبي امبوي دارايي حسبثذاري -3

 وسد سبير اشخبص ياحذگسارشگرامبوي َبي  داراييي َب  مًجًدي -3-1

خصَصي با رعايت ضَابط صَرت اهاًي در اختيار سايز اشخاص اعن اس دٍلتي ٍ يا ِ كِ ب ّايي داراييّا ٍ  هَجَدی   

شَد. بزای گشارش ّا  ٍ دارايي ّا دٌّذُ بِ عٌَاى هَجَدی اهاًت ٍاحذ گشارشگزّای  گيزد بايذ در حساب هزبَط قزار هي

ثٍ تفکیك  َبي امبوي داريي"ٍ  "َب وبمٍ دارايي ثٍ تفکیك شیًٌ امبوي َبي مًجًدي" ّای بايي رٍيذاد كافي است اس حسا شٌاسايي

 ّای هالي افشا شَد. ّای ّوزاُ صَرت در يادداشت بايذايي هَضَع درضوي  استفادُ شَد." َب داراييوبمٍ  شیًٌ

 در دفبتر امبوت دَىذٌحست مًرد امبوي َبي  داراييي  َبشىبسبيي مًجًدي(: 1) شمبرٌ ثجت

 ثستبوکبر ثذَکبر

 مجلغ عىًان حسبة معیه مجلغ عىًان حسبة معیه

   ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی شيَُ تفكيك طبقِّای اهاًي بِ  هَجَدی

 ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی شيَُ بِ تفكيك طبقِّا  هَجَدی  

 

   ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی شيَُ ّای اهاًي بِ تفكيك طبقِ دارايي

 ** ّا ًاهِ دارايي بٌذی شيَُ بِ تفكيك طبقِّا  دارايي  

 ویس ي آنطجقبت اصلي  اطالعبت مرثًط ثٍ وسد سبير اشخبص ثر حستَبي  داراييي َمچىیه امبوي َبي  الزم است حسبة مًجًديالف( 

در مًرد مسئًلیت وگُذاري ي حراست از  ،حفظ حقًق ديلت جُت ثبيستي ياحذَبي گسارشگروگُذاري شًد.  امبوت گیروذٌ اشخبص

ثبشىذ ي در ايه مًضًعبت ثب امبوت گیروذٌ ثٍ صًرت  بفي داشتٍمذت امبوت تًجٍ ک در طًلثیمٍ ثًدن آوُب  اطمیىبن ازي  امبويَبي  دارايي

 .مکتًة تًافك ومبيىذ

 (6)ي َمچىیه استبوذارد حسبثذاري شمبرٌ  "َبي ثبثت مشًُد دارايي"ثخش عمًمي تحت عىًان  (5)طجك استبوذارد حسبثذاري شمبرٌ ة( 

 َبي ؛ الزم است تب اطالعبتي در خصًص يجًد، مجلغ ي میسان محذيديت در راثطٍ ثب مبلکیت دارايي"َب مًجًدي"ثخش عمًمي تحت عىًان 

 َبي ياحذ گسارشگر است، افشبء شًد. َبيي کٍ ثٍ عىًان يثیقٍ ثذَي امبوي ي َمچىیه دارايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



502 
 

 ياحذ گسارشگرامبوي سبير اشخبص وسد  َبي ي داراييَب  مًجًدي -3-2

صَرت اهاًي تَسط سايز اشخاص اعن اس دٍلتي ٍ يا خصَصي با رعايت ضَابط هزبَط در  كِ بِّا  داراييٍ  ّا هَجَدی     

 ،شَدّا گشارش  دارايي ٍ ّا گيزًذُ بِ عٌَاى هَجَدی اهاًتٍاحذ ّای  گيزد ًبايذ در حساب قزار هيٍاحذ گشارشگز اختيار 

صَرت   ًبَدُ ٍ شزط السم بزای شٌاسايي دارايي هحقق ًشذُ است ٍ السم است بِهشبَر ٍاحذ سيزا هالكيت آى هتعلق بِ 

 شًَذ. ّای اهاًي بِ صَرت آهاری ًگْذاری هي ّا ٍ دارايي بٌابزايي هَجَدیشًَذ. گشارش اًتظاهي ّای  حساب

در دفبتر امبوت گیروذٌ حست مًرد امبويَبي  داراييي  شىبسبيي مًجًدي َب:(1) شمبرٌ ثجت

 ثستبوکبر ثذَکبر

 مجلغ عىًان حسبة معیه مجلغ عىًان حسبة معیه

   ** اهاًيّای  هَجَدی -حساب اًتظاهي

 ** ّای اهاًي هَجَدی -طزف حساب اًتظاهي  

 

   ** اهاًيّای  دارايي -حساب اًتظاهي

 ** اهاًيّای  دارايي -طزف حساب اًتظاهي  

 

 



 

 

 

 

 

 

 و دومو دوم  بیستبیستبخش بخش 

وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی حسابداری حسابداری 

 و اختالسی در نیروهای مسلحو اختالسی در نیروهای مسلح
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 مقدمٍ  -1

ذیحسواب  ياار  فاواو ي تیوانیاو  ونريَوال مسوق   یو         30/2/1388موًر    333/88/1001براساس وامٍ شمارٌ      

گرفش کار مًرف مًااقت مقام معظم رَیرل، مقرر گرفیدٌ است يجًٌ امًال ماعق  بٍ ونريَال مسق  کوٍ موًرف سوروت ي    

ٍ   ،چىاوچوٍ مواُم  َمچىنه سارف شًف. اخاالس ورار م  گنرف بٍ حساب خاص  ياریز ي بٍ ساامان مالک م َوال   بوٍ جریمو

 جرایم بٍ حساب خزاوٍ ياریز خًاَد شد.ایه  ،وقدل محکًم شًف

 

 َا  سرفصل حساب  -2

 

 َا سطًح تفصيلي حساب حساب معيه حساب كل
 ماَيت حساب

 بستاوكار بدَكار

 َاي جاري دارايي
 

 * هاي بانكی تفكيک مشخصات حساببه  بانک وجوه اموال سرقتی و اختالسی موجودي نقذ

 
 درآمدَا

 

 __ دريافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختالس ساير درآمذها
 

* 

 

 يجًٌ حاصل از استرداد امًال سرقتي ي اختالسي در ويريَاي مسلح  حسابداري -3

 بٍ َىگام دريافت يجًٌ حاصل از استرداد امًال سرقتي ي اختالسي (:1ثبت شمارٌ )

عملياا  حساابداري   ي رييدادَاي واشي از آن بر اساس بٍ عىًان يجًٌ ساير مىابع تلقي يجًٌ حاصل از استرداد امًال سرقتي ي اختالسي    

 شًد. مربًط شىاسايي مي

 بستاوكار بدَكار

 مبلغ عىًان حساب معيه مبلغ عىًان حساب معيه

   ** باوک يجًٌ امًال سروا  ي اخاالس 

 ** فریااا  اا محل اسارفاف امًال سروا  ي اخاالس  



 

 

 

 

 

 

  

 سومسومبیست و بیست و بخش بخش 

 نيروهای مسلحنيروهای مسلحفروش اراضي فروش اراضي وجوه حاصل از وجوه حاصل از حسابداری حسابداری 
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 مقدمٍ  -1

گاسدش  هااي   و هصسف عوايد حاصله طبق بسناهههسبوط هجوش ستاد كل نيسوهاي هسلح هبني بس فسوش ازاضي بساساس      

به حساب خاصي كه با هجوش خصاناه افتتاا     بايستيحاصله كاز هوزد هوافقت هقام هعظن زهبسي، هقسز گسديده است وجوه 

هاوزد نظاس   پسداخت بانک به حساب اين وجوه با دزخواست ذيحسابي هسبوط ضود. واگراز به ساشهان هالک و گسدد وازيص  هي

 زسد. كاز يادضده به هصسف هي با توجه به ضوابط تعيين ضده دز گسدش وازيص و

 َا  سسفصل حساب  -2

 َا سطًح تفصيلي حساب حساب معيه حساب كل
 ماَيت حساب

 تستاوكاز تدَكاز

 َاي جازي دازايي
 

 موجودي نقذ
 بانک دريافت فروش اراضي

 * هاي بانكي به تفكيک مشخصات حساب

 اراضي بانک پرداخت فروش 

 فسيش ازاضي ويسيَاي مسلحيجًٌ حاصل اش  حساتدازي -3

 فسيش ازاضي مستًط فسيشتٍ َىگام  (:1ثثت شمازٌ )

َوا   شىاسوايي ايیيوٍ دازايوي   چىاوچٍ ازاضي يادشدٌ دز دفاتس ياحد گصازشگس شىاسايي وشدٌ تاشد، اتتدا ازاضي مستوًط دز مقاتول حسواب       

َاي مركًز ويص حسة مًزد توٍ نىوًان    . َمچىيه دز ثثت فًق، سًد يا شيان حاصل اش فسيش دازاييشًد شىاسايي ي سپس ثثت فًق اوجام مي

 شًد. َاي ياحد گصازشگس شىاسايي مي شدٌ اش طسف ديیت )سايس دزآمدَا( يا َصيىٍدزآمدَاي شىاسايي 

 تٍ حساب تاوك پسداخت ياحد گصازشگس يجًٌ حاصل اش فسيش ازاضي مستًطيازيص تٍ َىگام  (:2ثثت شمازٌ )

آن توس اسواع نمليوا     زييودادَاي واشوي اش   تٍ نىًان يجًٌ سايس مىاتع تلقوي ي  شدٌ دفسيش ازاضي يايجًٌ حاصل اش الشم تٍ ذكس است؛    

 شًد. حساتدازي مستًط شىاسايي مي

 تستاوكاز تدَكاز

 مثلغ نىًان حساب معيه مثلغ نىًان حساب معيه

   ** بانک دزيافت فسوش ازاضي

   ** ها و اساناد دزياافاتاني  حساب

   ** هاا دازايايذخاياسه كااهاص ازشش 

   ** ه ...استهالک انباضت

 ** بندي اقتصادي دولت ها به تفكيک طبقه دازايي  

 

   ** هااشاد تاجادياد ازشيااباي

 ** انتقاال اش سااياس اقاالم ازشش خاالاص  

 تستاوكاز تدَكاز

 مثلغ نىًان حساب معيه مثلغ نىًان حساب معيه

   ** بانک پسداخت فسوش ازاضي

 ** بانک دزيافت فسوش ازاضي  



 

  

  
  

  11پیوست پیوست 

نمونه فرم قابل قبول و مدارك پیوست نمونه فرم قابل قبول و مدارك پیوست 

  صورت مغایرت بانکیصورت مغایرت بانکی
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 مقدمه . 1

تانکی شذه و اص این های ینذی است که موجة تشسسی ػملیات اثش گزاس تش حساب آفش مغایشت گیشی مانذه تانک،   

. این موضوع شوداستقای سطح انضثاط مالی موجة  وفشاهم ساخته نقذ سا توانذ صمینه اػمال کنتشل تش وجوه طشیق می

های تانکی اص اهمیت های مالی و تؼذد حسابته واسطه حجم تاالی فؼالیت واحذهای گضاسشگش تخش ػمومیدس 

ته منظوس همچنین و  اػمال کنتشل های داخلی اص دیذگاهلزا تا توجه ته اهمیت موضوع یاد شذه  تیشتشی تشخوسداس است.

  .شذه استاتالؽ  وتهیه حاضش دستوسالؼمل کشوس،واحذهای گضاسشگش مالی دس ایجاد وحذت سویه 

 

  مدارك پيوست صورت مغايرت بانكي. 2

 تاشذ:الضامی می واحذ گضاسشگشهای اسایه ضمائم صیش همشاه تا صوستحساب مغایشت تانکی هش یک اص حساب   

 صوستحساب تانکی؛ .1

 تاسیخ سنذ؛ و شماسه سنذ حساتذاسی؛ و ششح چکمثلؾ  ،گیشنذه ،های تین ساهی ته همشاه شماسه، تاسیخلیست چک .2

 ته همشاه مثلؾ و تاسیخ واسیض؛ نامشخصلیست وجوه  .3

 اب ته همشاه ماهیت، مثلؾ و تاسیخ واسیضی، کاسمضد تانکی و تشداشت اص حس ته تفکیک وجوهتفصیلی  هایلیست .4

 که دس حساب تانک اػمال نشذه است . تین ساهیصوست سیض وجوه  .5

 

  های تانکی  داسای چنذین حساب تانکی تاشذ، صوست مغایشت هش یک اص حساب واحذ گضاسشگشدس صوستی که

مطاتق های تانکی  مغایشتدس صوست موجودی تانک طثق دفتش ریحساتی ای که حاصل جمغ ه شود ته گونهیاساتایذ 

 مشتوط تاشذ .واحذ گضاسشگش دفاتش تانک دس  های حسابتا مانذه 

 

 های داخلی مناسة دس این صمینه  های الکتشونیکی جهت پشداخت، اػمال کنتشلدس صوست استفاده اص سیستم

 ضشوسی است. 
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 صورت مغايرت بانكي . نمونه فرم قابل قبول3

 گزارشگر :واحد عنوان              

 _______شعبه   _______نزد بانك   _____________شماره به ___________  صورت مغایرت بانکی حساب 

 : تاریخ تهیه گزارش             

 طبق صورتحساب بانکی طبق دفتر ذیحسابی شرح

   تانکموجودی 

مشتووط   وجوه ؛شود ته موجودی دفتش ریحساتی اضافه می

انوذ ولوی دس دفتوش     حساب تانک واسیض شذهکه ته  ته مناتغ

، اضوافه واسیوضی و وجووه فا وذ     انوذ  ریحساتی ػمل نشوذه 

 مشخصات و اشتثاه ػذدی تا اسجاع ته سنذ مشتوط

 

 

 

 

 

 

وجووه   ؛حسواب تانوک  صوستته موجوودی   شود اضافه می

انوذ ولوی توه     ساهی که دس دفتوش ریحسواتی ػمول شوذه     تین

 و اشتثاه تانک انذ حساب تانک واسیض نشذه

  

وجووه   ؛حسواب تانوک  صوستشوود اص موجوودی    کسش می

انوذ   که دس دفتش ریحساتی ػمول شوذه  ساهی  های تینچک

 و اشتثاه تانک انذ ولی اص حساب تانک تشداشت نشذه

  

وجووه مشتووط    ؛شود اص موجودی دفتش ریحساتیکسش می

ته کاسمضد توانکی، تشداشوت توه موجوة احکواا و توامین       

که اص حساب تانک  ی  انونیاجتماػی و سایش تشداشت ها

و اشتثاه  انذ انذ ولی دس دفتش ریحساتی ػمل نشذه کسششذه

 ػذدی تا اسجاع ته سنذ مشتوط

  

   موجودی وا ؼی تانک

 

 
 ذيحساب و مديركل امور مالي                         ها دفترداري و تنظيم حساب                               تنظيم كننده    

  



 
 

  

  

  

  22پیوست پیوست 

  های کل و معینهای کل و معین  کذینگ پیشنهادی حسابکذینگ پیشنهادی حساب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



612 
 

 نظام حسابذاری بخش عمومي های کل و معین حسابپیشنهادی کذینگ 

 حساب معیه َای معیه کدیىگ حساب حساب کل َای کل کدیىگ حساب

  اـَ يـدارای 1

 ًمذ هَجَدي 111

 تـاًـه پـشداخـت ّـضیـٌـِ 11111

 اي تـاًـه پـشداخـت سـشهـایـِ 11111

 تــاًـه پــشداخـت اخـتـػاغی ...

 سـایــش هـٌـاتـعتــاًـه ٍجــَُ  ...

 تـاًـه دسیافت ٍجَُ سپشدُ ...

 سپشدُ تاًه سد ٍجَُ ...

 تاًه دسیافت  ...

 دسیافت  پیصتاًه  ...

 تاًه سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی ...

 تـاًه هـالیـات ٍ عَاسؼ اسصش افـضٍدُ ...

 تـاًـه ٍجـَُ وـاسضٌاسـی ثثت ...

 تـاًـه ٍجـَُ خذهات ثثت ...

 تاًه ٍجَُ اهَال سشلتی ٍ اختالسی ...

 اساضیتاًه دسیافت فشٍش  ...

 تاًه پشداخت فشٍش اساضی ...

 ّاي ساصهاًی تاًه دسیافت دسآهذ خاًِ ...

 ّاي ساصهاًی تاًه پشداخت خاًِ ...

 تـاًه پشداخت ٍجـَُ یـاساًـِ ...

 وـاست ّـذیـِ ...

 تاًه اسصي ...

 عولیات جاسي تاتت تٌخـَاُ گــشداى پشداخت ...

 اي پشداخت تاتت عولیات سشهایِتٌخَاُ گشداى  ...

 تٌخَاُ گشداى سد ٍجَُ سپشدُ عاهلیي ریحساب ...

 غـٌـذٍق ...

115 
اسٌاد دسیافتٌی حاغل  ٍ ّا حساب

 اي اصعولیات هثادلِ

 ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب 11511

 حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی اسصي ...

 هطالثات اص سایش ٍاحذّا ...

 رخـیــشُ هــطــالـثــات هـطىـَن الـَغـَل ...

 ّضیٌِاسٌاد ٍاخـَاّی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب ...

 سشهایِ اياسٌاد ٍاخـَاّی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب ...

 وسشي اتَاب جـوعی ّضیٌِ -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب ...

 اي سشهایِوسشي اتَاب جـوعی  -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب ...

 تي غیش ًمذي -ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب ...

 ٍدایــع ...

 حـَالـِ لـیـش –ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی  حساب ...

 ٍجَُ سپشدُ ًضد خضاًِ ...
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 حساب معیه َای معیه کدیىگ حساب حساب کل َای کل کدیىگ حساب

115 
اسٌاد دسیافتٌی حاغل  ٍ ّا حساب

 اي اصعولیات هثادلِ

 دسیافتی تاتت تٌخَاُ سد ٍجَُ سپشدُ ...

 ٍجَُ ًاهطخع اًتمــالی تِ خضاًِ ...

 ّاي تیي ساّی اًتمالی تِ خضاًِ ٍجَُ چه ...

 طلة اص خضاًِ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی ...

 دسیافتی تاتت سد ٍجَُ اضافِ دسیافتی ...

 ًضد خضاًِّاي ساصهاًی  ٍجَُ خاًِ ...

 هالیات ٍ عَاسؼ اسصش افضٍدُ خشیذ واال ٍ خذهات ...

 اسٌاد دسیافتٌی ٍ ّا سـایـش حساب ...

111 
اسٌاد دسیافتٌی حاغل  ٍ ّا حساب

 اي اصعولیات غیشهثادلِ

 حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی 11111

 حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی اسصي ...

 هطالثات اص سایش ٍاحذّا ...

 رخـیــشُ هــطــالـثــات هـطىـَن الـَغـَل ...

 ّـا هـَجَدي 131

 ّا ًاهِ داسایی تٌذي ضیَُ ّا تِ تفىیه طثمِ هَجَدي الي ... 13111

 ّا رخیشُ واّص اسصش هَجَدي ...

 ّا ًاهِ داسایی تٌذي ضیَُ تِ تفىیه طثمِّاي اهاًی  هَجَدي ...

 اٍساق تـْـاداس –ّا  سایـش هَجَدي ...

 اٍساق تـْـاداسگشداى  تٌخَاُ  –ّا  سایـش هَجَدي 

 ّـا پـشداخـت پـیـص 141
 پـیــص پــشداخــت تاتت عولیات جاسي 14111

 پیص پـشداخت هَاد ٍ واال  14111

 ّاي ثاتت هطَْد داسایی 151

  داسایی دس جشیاى تىویل 15111

 ّا ًاهِ داسایی تٌذي ضیَُ تفىیه طثمِّا تِ  داسایی الي ... 15111

 ّا ًاهِ داسایی تٌذي ضیَُ طثمِّاي اهاًی تِ تفىیه  داسایی ...

 استْالن اًثاضتِ ... ...

 ّـا رخـیـشُ وـاّـص اسصش داسایـی ...

 اي پیص پشداخت تاتت عولیات سشهایِ ...

 پیص پشداخت اعتثاس اسٌادي ...

 ًـاهـطـْـَد ّـاي داسایـی 161

 ّا ًاهِ داسایی تٌذي ضیَُ ّا تِ تفىیه طثمِ داسایی الي ... 16111

 استْالن اًثاضتِ ... ...

 ّـا رخـیـشُ وـاّـص اسصش داسایـی ...

 ّاي تلٌذ هذت گزاسي سشهایِ 171
 ّا سشهایِ گزاسي دس ضشوت 17111

 ّا گزاسي سایـش سشهایِ 17111

 ّـا ایــش داسایـیـس 181

 هـطالـثات تلٌذ هذت دٍلت 18111

 تسْیالت هالی دسیافتٌی تلٌذهذت 18111

 تسْیالت هالی دسیافتٌی اسصي تلٌذهذت 18113
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 حساب معیه َای معیه کدیىگ حساب حساب کل َای کل کدیىگ حساب

  َـا دَيـب 2

111 
پشداختٌی حاغل اص  اسٌاد ٍ ّا حساب

 اي عولیات هثادلِ

 ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی ّا حساب 11111

 ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی اسصي حساب ...

 اعتثاس اسٌادي -ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی حساب ...

 ّـضیـٌِ هـالـی آتـی ...

 حمَق ٍ هضایاي پشداختٌی ...

 تذّی تِ سایش ٍاحذّا ...

 ّاي پشداختٌی سپشدُ ...

 ّاي پشداختٌی اسصي سپشدُ ...

 پشداختٌی سَد تضویي ضذُ ...

 هالیات ٍ عَاسؼ اسصش افضٍدُ  فشٍش واال ٍ خذهات ...

111 
پشداختٌی حاغل اص  اسٌاد ٍ ّا حساب

 اي عولیات غیشهثادلِ

 ّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی حساب 11111

 تذّی تِ سایش ٍاحذّا 11111

 دسیافت اعتثاس پیص 131

 دسیافت اعتثاس ّضیٌِ پیص 13111

 اي دسیافت اعتثاس سشهایِ پیص 13111

 دسیافت دسآهـذ پیص 13113

 ّاي جاسي سایش تذّی 141

 تـیـوــِ پـشداخـتـٌـی 14111

 حـك تـاصًـطستـگی پـشداخـتٌی ...

 سـایـش وـسـَسات پـشداخـتـٌـی ...

 هـالـیـات پشداخـــتٌی ...

 غالح رخیشُ احىام غادسُ اص هشاجع ري ...

 ّاي تحمك یافتِ رخیشُ ّضیٌِ ...

 اي رخیشُ تعْذات سشهایِ ...

 ّا ٍ اسٌاد پـشداخـتٌی سـایـش حسـاب ...

 تذّی تاتت ٍجــَُ ًاهطــخع ...

 ّاي تیي ساّــــی تذّی تاتت چه ...

 تذّی تِ اضخاظ تاتت ٍجَُ اضافِ دسیافتی ...

 تـذّی تـاتـت اٍساق تـْـاداس ...

 الـضواى تـذّی تاتت ٍجـِ ...

 حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی تلٌذ هذت 151

 اٍساق هطـاسوــت پــشداخــتـٌـی 15111

 تسْیـالت هـالـی دسیـافـتـی تـلٌـذهـذت 15111

 تسْیالت هالی پشداختٌی اسصي تلٌذهذت 15113

  تــعــْــذات اٍساق اجــاسُ 15114

 هـالـی آتـی اٍساق اجـاسُّـضیـٌـِ  15115

 رخیشُ هضایاي پایاى خذهت واسوٌاى 16111 رخیشُ هضایاي پایاى خذهت واسوٌاى 161

 رخیشُ هشخػی استفادُ ًطذُ واسوٌاى 17111 سایش تذّی ّاي غیشجاسي 171
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  ارزش خالص 3

311 

 
 اًـثـاضـتـِخـالع  اسصش

 خـالع اًـثـاضـتـِ اسصش 31111

 ّـا ٌـاسـایـی اٍلـیـِ داسایـیـض ...

 ّـا ٌـاسـایـی اٍلـیـِ تـذّـیـض ...

 ّـاي اًتمـالـی داسایـی ...

 ّـاي دسیــافـتـی داسایـی ...

 تعذیالت سٌَاتی ...

 خالع تغییش دس ٍضعیت هالی ...

 اٍساق تسَیِ خضاًِ –تسـَیـِ هطالثات ...

 اٍساق تسَیِ خضاًِ –ّا  تسـَیـِ تذّی ...

 خالع اسصش الالم سایش اص اًتمال ...  

 هـاصاد تـجـذیـذ اسصیـاتـی 31111 هـاصاد تـجـذیـذ اسصیـاتـی 311

 تفاٍت تسعیش اسص 33111 ّاي تسعیش عولیات خاسجی  تفاٍت 331

  درآمدَا 4

411 
اص هحل اعتثاسات خضاًِ  اص دسیافتی

 تخػیع یافتِ

 دسیافـتی تاتت عولیات جاسي 41111

 دس دٍسُ هتون دسیافـتی تاتت عولیات جاسي ...

 اي دسیافـتی تاتت عولیات سشهایِ ...

 اي دس دٍسُ هتون دسیافـتی تاتت عولیات سشهایِ ...

 دسیافـتی اص خضاًِ تاتت حمَق ٍ هضایا ...

 تاتت ٍجَُ یـاساًـِدسیـافـتی  ...

 خضاًِ اص هحل دسآهذّاي اختػاغی اص دسیافتی 411
 دسیافـتی اص هحل دسآهذّاي اختػاغی 41111

 دسیافـتی اص هحل دسآهذّاي اختػاغی دس دٍسُ هتون 41111

 ّـا ّــذایــا ٍ وــوـه 43111 ّاي تالعَؼ دسیافتی ووه 431

 ســایـــش دسآهــــذّـــا 441

 دسیـافـتـی اص هحل سـایـش هـٌـاتـع 44111

 ّا دسآهذ حاغل اص ضثط سپشدُ ...

 یدسیـافـتـی تـاتـت خـذهـات ثثت ...

 دسیافتی اص هحل استشداد اهَال سشلتی ٍ اختالس ...

 هحىَم تِ دٍلت ...

  درآمدَای شىاسایي شدٌ از طرف ديلت 5

511 
 دسآهــــذّاي دٍلت

 

 هالیات ٍ عَاسؼدسآهذ حاغل اص  51111

 دسآهذ حاغل اص هالىیت دٍلت  51111

 دسآهذ حاغل اص فشٍش واال ٍ خذهات 51113

 دسآهذ حاغل اص جشاین ٍ خساست 51114

 سایش دسآهذّا 51115

 تـخـفیـفات ٍ تـخطـَدگـی 51116
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 حساب معیه َای معیه کدیىگ حساب حساب کل َای کل کدیىگ حساب

  َـا َـسیـىـٍ 6

 ّـــضیــٌـــِ 611

 ّضیٌِ جثشاى خذهت واسوٌاى 61111

 ّضیٌِ استفادُ اص واالّا ٍ خذهات 61111

 ّضیٌِ اهَال ٍ داسایی 61113

 ّضیٌِ یـاساًـِ 61114

 ّاي تالعَؼ ّضیٌِ ووه 61115

 ّضیٌِ سفاُ اجتواعی 61116

 ّا سایش ّضیٌِ 61117

 ّاي ثاتت هػشف سشهایِ ّضیٌِ 61118

  يجًٌ ارسالي بٍ خساوٍ 7

 ٍجَُ اسسالی تِ خضاًِ 711
 ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتع عوَهی 71111

 ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتع اختػاغی 71111

  َای اوتظامي حساب 8

 اًتظاهی ّاي حساب 811

 ّاي دسیافتی تضویي -حساب اًتظاهی 81111

 ّاي ٍاگزاسضذُ تضویي -حساب اًتظاهی 81111

 الحساب تاتت عولیات جاسي علی -حساب اًتظاهی 81113

 اي الحساب تاتت عولیات سشهایِ علی -حساب اًتظاهی 81114

 وـٌتشل لـشاسدادّا -حساب اًتظاهی 81115

 اسٌاد ٍغَلی اص عاهلیي ریحساب -حساب اًتظاهی 81116

 جوعی تشداضتیوسشي اتَاب  -حساب اًتظاهی  81117

 تیٌی ضذُ هٌاتع پیص  -حساب اًتظاهی 81118

 حـَالـِ لـیـش -حساب اًتظاهی 81119

 اسٌاد خضاًِ اسالهی -حساب اًتظاهی 81111

 ّاي اهاًی هَجَدي -حساب اًتظاهی 81111

 ّاي اهاًی داسایی -حساب اًتظاهی 81111

 ايوٌتشل هٌاتع تَدجِ  -حساب اًتظاهی 81113

 اًتظاهی ّاي طشف حساب 811

 ّاي دسیافتی تضویي -طشف حساب اًتظاهی 81111

 ّاي ٍاگزاسضذُ تضویي  -طشف حساب اًتظاهی 81111

 الحساب تاتت عولیات جاسي علی -طشف حساب اًتظاهی 81113

 اي الحساب تاتت عولیات سشهایِ علی -طشف حساب اًتظاهی 81114

 وـٌتشل لـشاسدادّا -اًتظاهیطشف حساب  81115

 اسٌاد ٍغَلی اص عاهلیي ریحساب -طشف حساب اًتظاهی 81116

 وسشي اتَاب جوعی تشداضتی -طشف حساب اًتظاهی  81117

 تیٌی ضذُ هٌاتع پیص  -طشف حساب اًتظاهی 81118

 حـَالـِ لـیـش  -طشف حساب اًتظاهی 81119

 اسٌاد خضاًِ اسالهی  -طشف حساب اًتظاهی 81111

 ّاي اهاًی هَجَدي -طشف حساب اًتظاهی 81111

 ّاي اهاًی داسایی -حساب اًتظاهیطشف  81111

 اي وٌتشل هٌاتع تَدجِ -طشف حساب اًتظاهی 81113



661 
 

 حساب معیه َای معیه کدیىگ حساب حساب کل َای کل کدیىگ حساب

  بــًدجــٍ 9

 تَدجِ ٍاحــذ گــضاسضــگـش      911

 تَدجِ اعتثاس ّضیٌِ 91111

 اي تَدجِ اعتثاس سشهایِ 91111

 تَدجِ اعتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی 91113

 اًـتمـالـی اي تَدجِ اعتثاس سشهایِ 91114

 اعـتثاس اًـتمـالـی 915
 اعتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی 91511

 اًـتمـالـیاي  سشهایِاعتثاس  91511

 اعتثاس هػَب 911
 اعتثاس ّضیٌِ 91111

 اي اعتثاس سشهایِ 91111

 اسٌاد ٍاخَاّی ضذُ 915

 اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اعتثاس ّضیٌِ 91511

 اي اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اعتثاس سشهایِ 91511

 اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اعتثاس ّضیٌِ اًتمالی 91513

 اي اًتمالی اعتثاس سشهایِاسٌاد ٍاخَاّی تاتت  91514

 اعـتـثـاس تخػیع یافتِ 931
 اعتثاس ّضیٌِ تخػیع یافتِ 93111

 اي تخػیع یافتِ اعتثاس سشهایِ 93111

 وسشي اتَاب جوعی 935

 وسشي اتَاب جوعی تاتت اعتثاس ّضیٌِ 93511

 اي وسشي اتَاب جوعی تاتت اعتثاس سشهایِ 93511

 تاتت اعتثاس ّضیٌِ اًتمالیوسشي اتَاب جوعی  93513

 اي اًتمالی وسشي اتَاب جوعی تاتت اعتثاس سشهایِ 93514

 ّــا حــَالـــِ 941

 حَالِ اعتثاس ّضیٌِ 94111

 اي حَالِ اعتثاس سشهایِ 94111

 حَالِ اعتثاس ّضیٌِ اًتمالی 94113

 اي اًتمالی حَالِ اعتثاس سشهایِ 94114

 اتـالغـیاعـتـثـاس  951

 اعتثاس ّضیٌِ اتالغی 95111

 اي اتالغی اعتثاس سشهایِ 95111

 اعتثاس ّضیٌِ اًتمالی اتالغی 95113

 اي اًتمالی اتالغی اعتثاس سشهایِ 95114

 ٌـتـشل اعـتـثـاســو 961
 ٌـتـشل اعـتـثـاس ّـضیـٌـِ ـو 96111

 اي سـشهـایـٌِـتـشل اعـتـثـاس ـو 96111

 اعتثاس تاهیي ضذُ 971

 اعتثاس ّضیٌِ تاهیي ضذُ 97111

 اي تاهیي ضذُ اعتثاس سشهایِ 97111

 اعتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی تاهیي ضذُ 97113

 تاهیي ضذُ  اًـتمـالـیاي  اعتثاس سشهایِ 97114

 ّاي غیشلطعی اعتثاس پشداخت 981

 ّاي غیش لطعی پشداختبابت  اعتثاس ّضیٌِ 98111

 ّاي غیشلطعی اي تاتت پشداخت اعتثاس سشهایِ 98111

 ّاي غیش لطعی اعتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی تاتت پشداخت 98113

 ّاي غیشلطعی  اي اًـتمـالـی تاتت پشداخت اعتثاس سشهایِ 98114

 اعتثاس هػشف ضذُ 991

 اعتثاس ّضیٌِ هػشف ضذُ 99111

 اي هػشف ضذُ اعتثاس سشهایِ 99111

 اعتثاس ّضیٌِ اًـتمـالـی هػشف ضذُ 99113

 اي اًـتمـالـی هػشف ضذُ اعتثاس سشهایِ 99114

  باشد مي کشًربروامٍ ي بًدجٍ سازمان از سًی مربًط ابالغي دستًرالعمل  بىدی اقتصادی ديلت، طبقٍمالك.  
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