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 چکیده  

 25459َي زؾتَضالٗولي ثِ قوبضُ  1396ّب زض ؾبل  آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي 41ٍظاضت ٦كَض زض ضاؾتبي هٟبز هبزُ 
ّب ثب ّسٜ اضت٣بء قٟبٞيت ٍ اًًجبٌ هبلي اظ  ا٢سام ثِ تسٍيي زؾتَضالٗول ذعاًِ زاضي زض قْطزاضي 20/2/1396هَضخ 

سُ زض ضاؾتبي ثَزجِ ههَة ٍ ههطٜ هٌبثٕ يبز قٌبثٕ هبلي هَطي١ توط٦ع ٍجَُ حبنل اظ زضآهس ٍ ؾبيط هٌبثٕ تبهيي 
ّبي اثالٚي ٍظاضت ٦كَض زض  آى ّب اظ جولِ هجوَِٖ زؾتَضالٗولّبي   ّب ٍ ٢َاًيي ٍ ه٣طضات حب٦ن ثط ٞٗبليت قْطزاضي

ّب ًٓيط قيَُ ًبهِ ٦ويتِ ترهيم اٖتجبض زض قْطزاضي اثالٚي  آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي اظضاؾتبي هٟبز هَاز هرتلٟي 
 ًوَزُ اؾت. 11/5/1396هَضخ  16919ثِ قوبضُ 
٦ِ اظ ظهبى اثال٘ زؾتَضالٗول يبزقسُ قْطزاضي ّبي ٦كَض پطؾف ّبيي ضا زض اضتجبٌ ثب ضٍيِ ّبي اجطايي ٍ  اظ آًجبيي

زض ضاؾتبي ضؾبلت ٍ  ّبي ٦كَض ؾبظهبى قْطزاضي ّب ٍ زّيبضياضي هُطح ًوَزُ اًس ز اؾت٣طاض ؾيؿتن حؿبثساضي ذعاًِ
ّبي  اظ قْطزاضي ثط اؾبؼ ثبظذَضزّبي زضيبٞت قسُ ٢بًَى قْطزاضي ٍ 62هبزُ هؿتٌس ثِ  هبهَضيت ّبي ٢بًًَي ذَز

 هَثطي ضٍيِ ّبي اجطايي زؾتَضالٗول يبز قسُ ٍ ّوچٌيي َطاحي ٍ تسٍيّب زض  ثطذي ضٍي٦ِكَض ا٢سام ثِ انالح ؾطاؾط 
 ًوَزُ اؾت.  زض قْطزاضيزض اضتجبٌ ثب ٍْبيٝ ذعاًِ زاضي ٍ ٖوليبت هطثٌَ ثِ آى 

 

 مقدمه

گطزيسُ  هؿت٣طثط هجٌبي پبؾرگَيي   بي ثرف ٖوَهي اظ جولِ قْطزاضيًٓبم حؿبثساضي ٍ گعاضقگطي هبلي زض ًْبزّ
بؼ ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ٍ اضتجبٌ ثب تحهيل هٌبثٕ ثط اؾطاى قْطي زض يزض ايي هيبى هؿئَليت پبؾرگَيي هبلي هس ٦ِ

زض هحل ّبي تٗييي قسُ ٍ ضزيٝ ّبي ثَزجِ اي اظ اّويت ٍيػُ اي ثطذَضزاض اؾت. اظ ايي ضٍ َطاحي   ههطٜ آى
ّب زض چبضچَة ثَزجِ ههَة ٍ ٢َاًيي ٍ  آى ههطٍٜ ؾبيط هٌبثٕ تبهيي اٖتجبض ٍ  هسّبآّبي الظم ثطاي تجويٕ زض قيَُ

حب٦ن ثط ٞٗبليت ّب زض ٦بًَى تَجِ ًْبزّبي ٖوَهي اظ ٢جيل قْطزاضي ّب ٢طاض گطٞتِ اؾت ٍ ٍظاضت ٦كَض ًيع ه٣طضات 
ا٢سام ثِ تسٍيي زؾتَضالٗول ذعاًِ زاضي  ،ّب آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي 41ٍ  22هَاز  زض زض ضاؾتبي ٍْبيٝ ٢بًًَي ههطح

ًؿجت ثِ َطاحي ًبهِ  قيَُزض ضاؾتبي ايي ّب هٌَْٟس  زض ّويي ضاؾتب ٦ليِ قْطزاضي اؾت.ًوَزُ  ًبهِ اجطايي آى قيٍَُ 
 اي ثَزجِّبي  ٍ ايجبز ٢بثليت ثجت ه٧بًيعُ ثجت َّقوٌسؾبظيؾيؿتن حؿبثساضي ٍ گعاضقگطي هبلي ذعاًِ ثب تب٦يس ثط 

 .ٞطاّن ًوبيٌس هجعا ضا اي ثَزجِضزيٝ ّبي ّب ثب  ّب ٍ اًُجب٠ پطزاذت ظهيٌِ الظم ثطاي ٦ٌتطل ٦ليِ پطزاذت
 

 اهداف

زاضي قْطزاضي ثطاي اٖوبل  ذعاًِزض تكطيح ٍ تجييي ٍْبيٝ ٍ ٦بض٦طزّبي هَضز اًتٓبض  ،ًبهِ قيَُايي تسٍيي ّسٜ اظ 
 زاضي  ذعاًِ ٖوليبت، ًٓبضت ٍ ٦ٌتطل ثط تبهيي اٖتجبضهسيطيت نحيح ثط ٍجَُ ٣ًس ٍ ؾبيط هٌبثٕ 

 

 مباني قانوني

 ٢بًَى تك٧يالت، ٍْبيٝ ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي قْط ٍ اًتربة قْطزاضاى، 
 ٢بًَى قْطزاضي، 

 ، /هطا٦ع اؾتبىآييي ًبهِ هبلي ٍ هٗبهالتي قْطزاضي
  زض قْطزاضي، زؾتَضالٗول ذعاًِ زاضي
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  پؽ اظ آى،ثَزجِ ٍ انالحبت زؾتَضالٗول 
 ّب بالًِ قْطزاضيؾثَزجِ ثركٌبهِ 

 

 دامنه شمول

 ؾطاؾط ٦كَض ّبي  قْطزاضي
 

كلیات -فصل اول   

  تعاريف -1

ّبي اجطايي  ؾبيط زؾتگبُ ّوبًٌسيب پيوبًي ) ثبثت ، ضؾوي هؿترسهيي : ریحسابی هقاهاى قائن/ریحساب -1-1
 پؽ اظ َي هطاحل ٢بًًَي اًتربة ٦ِ ّؿتٌس قْطزاضي زض ٢بًَى انالح هَازي اظ ٢بًَى هحبؾجبت ٦كَض(

 ٍ ه٣طضات اجطاي زض الظم ّبي ّوبٌّگي تبهيي ٍ ًٓبضت اٖوبل ثوٌَٓض قْطزاض ح٧ن نسٍض ثب
 .گطزز هي هٌهَة ؾوت ايي ثِ اثالٚي ّبي زؾتَضالٗول ؾبيط ٍ ّب قْطزاضي هبلي ّبي ًبهِ آييي

 ٦ليِ ٦ٌتطل ٍ هسيطيت ثوٌَٓض ٦ٌتطلي ٍ ٢بًًَي ضٍي٧طزّبي ثطاؾبؼ ٦ِ اؾت ٍاحسيخضاًِ شْشداسي :  -1-2
 اٍاض٠ ًگْساضي ، ّب پطزاذت ٍ ّب زضيبٞت ٍ ٦ٌتطل ٍ هسيطيت ، ّب قْطزاضي ههَة ثَزجِ زض هٌسضج هٌبثٕ
 .گطزز هي تك٧يل قَز هي ثيٌي پيف زؾتَضالٗول ايي زض ٦ِ ٍْبيٟي ؾبيط ٍ ثْبزاض

 ٢بثل هبلي هٌبثٕ ؾ٣ٝ آى زض ٍ نبزض قْط اؾالهي قَضاي تَؾٍ ٦ِ اؾت هجَظياػتباسات هصَب :  -1-3
 تجييي قْطزاضي ؾبالًِ ثَزجِ زض هٌَٓض ٞٗبليتْبي ٍ ّب ثطًبهِ اجطاي ٍ اّساٜ ثِ زؾتيبثي ثطاي ههطٜ

 ّب ٞٗبليت ٍ ّب ثطًبهِ ايي اجطاي ثِ هطثٌَ پطزاذتْبي ٍ ّب ّعيٌِ ، هربضج آى چبضچَة زض تب قَز هي
 .قَز اًجبم

 ه٣بَٕ زض ٦ِ اؾت ؾبالًِ ههَة اٖتجبض اظ هكرهي هيعاى اظ اؾتٟبزُ جبظُااػتباسات تخصيص یافتِ :  -1-4
 ثِ هطثٌَ ّبي پطزاذت ٍ ّب ّعيٌِ يب هربضج ، آى هحل اظ تب قَز هي اثال٘ هبلي ؾبل اظ هٗيي ظهبًي
 .قَز اًجبم ٍ تبهيي قْطزاضي ّبي ٍٞٗبليت ّب ثطًبهِ اجطاي

 ٦16919ِ ثِ اؾتٌبز قيَُ ًبهِ ٦ويتِ ترهيم اٖتجبض ثِ قوبضُ  اؾت اي ٦ويتِكويتِ تخصيص اػتباس :  -1-5
 قَز. زض قْطزاضي تك٧يل هيجْت اذص تهويوبت ٍ اٍلَيت ّبي ترهيم هٌبثٕ  11/5/96هَضخ 

 ثَزجِ ضزيٝ زاضاي اجطايي ٍاحسّبي  ثَؾيلِ ٦ِ زضذَاؾتي اظ اؾت ٖجبضت :اػتباس تخصيص دسخَاست -1-6
 ؾبيط ٍ ٦بض اًجبم هحل ا٢ليوي قطايٍ ٢طاضزازّب، ٍيٕ ،(ٞيعي٧ي ٍ ضيبلي)٦بض پيكطٞت ثيٌي پيف ثطاؾبؼ

 (هكبثِ ٌٖبٍيي ) قْطزاضي اًؿبًي ؾطهبيِ تَؾِٗ ٍ ضيعي ثطًبهِ هٗبًٍت ثِ ٍ تْيِ هَئَ ذهَنيبت
 .قَز هي اضؾبل

 پطزاذت ّطگًَِ ثطاي ٍجِ زضيبٞت ثوٌَٓض ايكبى ه٣بم ٢بئن يب شيحؿبة ٦ِ اؾت ؾٌسي :ٍجِ دسخَاست -1-7
 ٍ ٢َاًيي چبضچَة زض ذعاًِ زض قسُ هتوط٦ع ٍجَُ هحل اظ ٢بًَى ثوَجت ّب پطزاذت اًجبم يب ٍ ٢بًًَي

 .ًوبيس هي نبزض زاضي ذعاًِ ْٖسُ ثِ هطثََِ ه٣طضات
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ّبي  هٌب١َ، ؾبظهبى ّبي ٍاثؿتِ، َٖاضو ٍ ؾَز ؾْبم ؾبظهبى ّب ٍ قط٦ت زضآهسدسآهذّاي ػوَهی :  -1-8
 ثِ ٍثيٌي  تبثِٗ ٍ ؾبيط زضآهسّبيي ٦ِ زض ثَزجِ ؾبالًِ قْطزاضي تحت ٌَٖاى زضآهسّبي ٖوَهي پيف

 .ضؾس هي قْط اؾالهي قَضاي تهَيت

 يب ههطٜ ثطاي قْط ّط اؾالهي قَضاي ههَثبت ٍ ثوَجت ٢بًَى ٦ِ زضآهسّبييدسآهذّاي اختصاصی :  -1-9
 اؾالهي قَضاي تهَيت ثِ ّبي تبثِٗ يب ؾبظهبى ّب ٍ قط٦ت قْطزاضي ؾبالًِ ثَزجِ زض ذبل ههبضٜ

 .ضؾس هي قْط ّط

 ّاي تابؼِ: شْشداسي(، هَسسات ٍ ششكتقاًَى  84ّاي ٍابستِ )هَضَع هادُ  دسآهذ خاص ساصهاى -1-11
 اَال٠ّب  ٚيط حب٦ويتي( ؾبظهبى ّب ٍ قط٦ت ٍّبي ذبل )ثبظضگبًي  ثِ زضآهسّبي ًبقي اظ ٞٗبليت

 قَز. هي

 ٍ ؾپطزُ ، زضآهس اظ اٖن قْطزاضي زضيبٞتي ٍجَُ ٦ليِّبيي ٦ِ  حؿبة : خضاًِ ٍجَُ توشكض ّاي سابح -1-11

  .قَز هي ٍاضيع ذعاًِ زض ّب آى ثِ ًْبيت زض هٌبثٕ ؾبيط

 ،اي  ّبي ؾطهبيِ ٖجبضت اؾت اظ هٌبثٗي ٦ِ تحت ٌَٖاى ٍاگصاضي زاضاييسایش هٌابغ تاهيي اػتباس :  -1-12
ّبي  هبلي اظ ٢جيل ٍام، اًتكبض اٍضا٠ هكبض٦ت يب ن٤َ٧، ثطگكتي اظ پطزاذتي ؾبلّبي  ٍاگصاضي زاضايي

 زضآهس ًساضًس.ثيٌي قسُ ٍ هبّيت  ٢جل ٍ ٌٖبٍيي هكبثِ زض ثَزجِ قْطزاضي پيف

ٖجبضتٌس اظ ٦ليِ ٍجَّي ٦ِ تحت ٌَٖاى زضآهس ٖوَهي ٍ يب اذتهبني ٍ يب ؾبيط ّاي شْشداسي :  دسیافت -1-13
گطزًس ٍ ؾبيط  ثٌبء ّسايبيي ٦ِ ثطاي ههبضٜ ذبني اّساء هيتّسايب ثِ اؾ ،ّب  ؾپطزُ ،هٌبثٕ تبهيي اٖتجبض 

 قًَس. ّبي ذعاًِ هتوط٦ع هي ٍجَُ ٢بًًَي زض حؿبة

اظ هحل اٖتجبضات هطثََِ ثط اؾبؼ  ثب ضٖبيت هٟبز تجهطُ شيل ٖجبضت اؾت اظ پطزاذتي ٦ِپيش پشداخت :  -1-14
ّب ٍ ؾبيط ٢َاًيي شيطثٍ ٢جل اظ  ّبي هبلي ٍ هٗبهالتي قْطزاضي ًبهِ اح٧بم ٍ ٢طاضزازّب َج١ ه٣طضات آييي

 .هي گيطزايجبز زيي ثط شهِ قْطزاضي اًجبم 

ثب  تْٗسثوٌَٓض ازاي ٢ؿوتي اظ  ثب ضٖبيت هٟبز تجهطُ شيل پطزاذتي ٦ِٖجبضت اؾت اظ ػلی الحساب :  -1-15
 .گيطز هينَضت  ضٖبيت ٢َاًيي ٍ ه٣طضات هطثََِ

ٖجبضت اؾت  اظ ٍجَّي ٦ِ َج١ ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ثوٌَٓض تبهيي يب جلَگيطي اظ تًييٕ ح٠َ٣  سپشدُ : -1-16
اًيي ٍ ه٣طضات هطثََِ اؾت. قْطزاضي زضيبٞت قسُ ٍ اؾتطزاز يب يجٍ آى تبثٕ قطايٍ ه٣طض زض ٢َ

ّوچٌيي ٍجَّي ٦ِ ثوَجت ٢طاضّب ٍ يب اح٧بم نبزضُ اظ َطٜ هطاجٕ ٢ًبيي اظ اقربل ح٣ي٣ي ٍ 
 گيطز. ٢بثل اؾتطزاز هي ثبقس ًيع زض قوبض ؾپطزُ ٢طاض هي ثط اؾبؼ ٢َاًيي يبز قسُگطزز  ح٢َ٣ي زضيبٞت هي

ّبي  ، هَؾؿبت ٍ قط٦ت، ؾبظهبى ّبي ٍاثؿتِهٌب١َّب،  هٗبًٍت ،هٌَٓض اظ ٍاحس اجطاييٍاحذ اجشایی :  -1-17
ًوبيٌس ٍ زضآهسّب ٍ  ٦ِ اظ ثَزجِ ٖوَهي قْطزاضي اؾتٟبزُ هي ّؿتٌس ٍ ٍاحسّبي ؾتبزي قْطزاضي تبثِٗ

 گطزز. ّب ثِ ذعاًِ ٍاضيع هي ؾبيط هٌبثٕ تبهيي اٖتجبض آى

 حهَل ّسٜ ثب ٦ِ ّؿتٌس ّبيي حؿبة هجوَِٖ اي، ثَزجِ ّبي حؿبة اظ هٌَٓضاي :  حساب ّاي بَدجِ -1-18
 ّبي حؿبة. قًَس هي َطاحي ثَزجِ اجطاي ٞطآيٌس ثب اًُجب٠ زض زاضي ذعاًِ هبلي ٖوليبت اًجبم اظ اَويٌبى

 ٞطآيٌس ٦ٌتطل ثِ ًيع حؿبثساضي ٍاحس زاضاي اجطايي ٍاحسّبيؾبيط  زض ذعاًٍِاحس  ثط ٖالٍُ اي ثَزجِ
ٍ زض ًبهِ  ( ايي قي1َُپيَؾت قوبضُ ) زٍمزاضي ثوَجت ٞهل  ٦ِ زض ٍاحس ذعاًِ پطزاظز هي ثَزجِ اجطاي

 گطزز. تكطيح ٍ تجييي هيپيَؾت هص٦َض ؾبيط ٍاحسّبي اجطايي ثوَجت ٞهل ّٟتن 
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  : ٍ تابؼِ ٍابستِ ّاي ، هَسسات ٍ ششكتبّ ؾبظهبى -1-19

 ثَزجِ ٍ ح٢َ٣ي قرهيت زاضاي ٍ قسُ تبؾيؽ قْطزاضي ٢بًَى (54) هبزُ ثوَجت ٦ِ ّبيي ؾبظهبى -الف
پؽ  قْطزاضي ٖوَهي ثَزجِثِ ٌَٖاى ثركي اظ  ؾبظهبى ّب ٢جيلايي  ثَزجِ .ثبقٌس ًوي اظ قْطزاضي هؿت٣ل

  .ضؾس هي قْط اؾالهي قَضايپيكٌْبز قْطزاضي ثِ تهَيت  اظ
 ثيف ٍ قسُ تبؾيؽ قْطزاضي ٢بًَى (111) ٍ( 84) هَاز ثوَجت ٦ِ ّبيي قط٦ت ٍ هَؾؿبت ّب، ؾبظهبى -ب
 ثَزجِ زؾتَضالٗول ضاؾتبي زض ّب ؾبظهبى ٢جيل ايي ثَزجِ. ثبقس هي قْطزاضي ثِ هتٗل١ آًْب ؾْبم زضنس 50 اظ

 ثهَضت قْطزاضي ثَزجِ ثب تلٟي١ ثهَضتٍ انالحيِ ّبي پؽ اظ آى  1397 ؾبل اثالٚي ٦كَض ٍظاضت اثالٚي
 .هيطؾس تهَيت ثِ قْط اؾالهي قَضاي زض ّوعهبى

 

 

 فرآيندها -2

اي  پطزاذت زض ضزيٝ ّبي ثَزجِ زضيبٞت ٍ ضٍيِ ّبي ٍاحس ذعاًِ، ثب٧ًي ّبي حؿبة ٦لي ؾبذتبض ثرف ايي زض
 . گطزز هي ٍ تجييي تكطيح يطٍضي هٟبّين ؾبيط ٍ اٖتجبضاتّعيٌِ ٦طز  ٞطآيٌس ،ترهيم يبٞتِ

 

ٍ ثٌبم ّط  قْطزاضي زاضي ثب هجَظ ذعاًِ ّؿتٌس ٦ِ ّبي ثب٥ً زضآهسي حؿبة  ّاي دسآهذي:  حساب -2-1
 ثب٥ًّبي  ضات پَلي ٍ ثب٧ًي هٌجولِ ثركٌبهِضٖبيت ؾبيط ٢َاًيي ٍ ه٣طٍاحس اجطايي يب ؾتبزي  ثب 

 ، اٞتتبح هٌسضج زض ثَزجِ ؾٌَاتي ٦ل ٦كَض تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبيِ اي اٖتجبضات هَضز هط٦عي زض
٢بًَى تك٧يالت، ٍْبيٝ ٍ اذتيبضات قَضاّبي اؾالهي  80هبزُ  12هؿتٌس ثِ تجهطُ شيل ثٌس  ٍ قسُ

 ضؾس. هي تبييس قَضاي اؾالهي قْط ثٍِ انالحبت پؽ اظ آى  1375قْط ٍ اًتربة قْطزاضاى ههَة 
 ٍذَاٌّس ثَز  ٍاحس اجطايي ّط اهَض هبليهؿئَل  ٍثبالتطيي ه٣بم اجطايي ّب  حؿبة ايينبحجبى 

ّبي تبثِٗ  ، هَؾؿبت ٍ قط٦تي ٍاثؿتٍِاحسّبي ؾتبزي ، هٌب١َ ، ؾبظهبى ّب ،ّب  زضآهسّبي هٗبًٍت
 84)هبزُ  ّب حؿبة زضآهس ذبل ؾبظهبى ثِ اؾتثٌبء ّبي يبز قسُ حؿبة قَز. ٍاضيع هي ّب  ىآثِ  هؿت٣يوبً

 ّب توبهي آىهٛبيطت گيطي  ٚيط ٢بثل ثطزاقت ثَزُ ٍ هؿئَليت ّب قط٦تهَؾؿبت ٍ ٍ  ٢بًَى قْطزاضي(
اجطايي ٍ زض ٍاحسّبي ؾتبزي ثط ْٖسُ اهَض هبلي هط٦ع ذَاّس ثَز.   ثِ ْٖسُ اهَض هبلي ّوبى ٍاحس

ّب ٍ  ٍ زضآهسّبي ذبل ؾبظهبى اذتهبني ّبي زضآهس ،ٖوَهي   زؾتِ زضآهس ؾِضآهسي ثِ حؿبة ّبي ز
 س.ًقَ ت٣ؿين هي ّب قط٦ت

 
زضآهسّبي  ٍثَزُ  ي٧تبثهَضت زض ّط ٍاحس اجطايي  ثب٧ًي ايي حؿبة :هذ ػوَهی آحساب دس -2-1-1

ٍاضيع    ثِ آى ٍ انالحيِ ٍ اثالٚيِ ّبي هطثََِ ٖوَهي قْطزاضي ثِ قطح زؾتَضالٗول ثَزجِ
  .گطزز هي

ثِ حؿبة  ٍاحسّبي اجطايي يب ؾتبزيزض اهَض هبلي ّبي يبز قسُ  ٍجَُ ٍاضيعي ثِ حؿبةتبصشُ: 
زض  ذعاًًِعز  ٖوَهي ثِ حؿبة ّبي توط٦ع ٍجَُ ٍجَُ آى اًت٣بلپؽ اظ  هٌَٓض ٍ ٖوَهي زضآهس
 گطزز. ثب ٌَٖاى حؿبة زضيبٞت ٖوَهي ثجت هي زاضي ذعاًٍِاحس 
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ثب  ثبيؿتي ّب ىآّؿتٌس ٦ِ ٍجَُ ٍاضيعي ثِ  ّبي ثب٧ًي حؿبة :هذ اختصاصیآّاي دس حساب -2-1-2
ٍ يب ههَثبت قَضاي اؾالهي  ثَزجِزؾتَضالٗول اثالٚي هٟبز ٍ تَجِ ثِ هَاظيي ٢بًًَي حب٦ن 

 ،ثِ قطح ٠َٞ اذتهبني زضآهسثٌبثطايي ثطاي ّط  طؾٌس.ثزض هَيَٖبت هكرم ثِ ههطٜ  ،قْط
 . زاقت ذَاّين ّط ٍاحس اجطاييًعز  هجعاي٥ حؿبة 

ثِ حؿبة  ٍاحسّبي اجطايي يب ؾتبزياهَض هبلي ّبي يبز قسُ زض  ٍجَُ ٍاضيعي ثِ حؿبة تبصشُ:
پؽ اظ اًت٣بل آى ٍجَُ ثِ حؿبة ّبي توط٦ع ٍجَُ اذتهبني هٌَٓض ٍ  اذتهبنيزضآهس 

 س.ًگطز ثب ٌَٖاى حؿبة زضيبٞت ّبي اذتهبني ثجت هي زاضي ذعاًِ ٍاحسزض  هطثََِ ًعز ذعاًِ
 

قاًَى شْشداسي(، هَسسات  84)هَضَع هادُ ي ٍابستِ ّا ساصهاى خاصدسآهذ   ّاي حساب -2-1-3

 ذبلّبي  ًبقي اظ ٞٗبليت زضآهسّبي٦ِ  ّؿتٌس هجعايي ثب٧ًي ّبي  حؿبة ّاي تابؼِ: ٍ ششكت
  گطزز. ٍاضيع هي ّب  ثِ آى هؿت٣يوبً اجطايي ٠َٞ ٍاحسّبي )ٚيط حب٦ويتي ٍ ثبظضگبًي(

 ي اجطايياهَض هبلي ٍاحسّبزض ثِ ٌَٖاى زضآهس ّبي يبز قسُ  ٍاضيعي ثِ حؿبة ٍجَُ :1 تبصشُ
ثجت قط٦ت  يب ؾبظهبى آىًيع ثب ٌَٖاى زضيبٞت  قْطزاضي زاضي ذعاًٍِاحس هٌَٓض ٍ زض  ٠َٞ
اٞتتبح ايي ّبي پطزاذت ًيع تل٣ي گطزًس.  تَاًٌس ثِ ٌَٖاى حؿبة ايي حؿبة ّب هي .قَز هي

زض اي اظ نَضت حؿبة هص٦َض ضا  ًؿرِ ثتَاًس ذعاًٍِاحس اي ثبقس ٦ِ  ّب ثبيس ثِ گًَِ حؿبة
  .ًوبيس ّبي الظم ا٢سام ٍ ًؿجت ثِ ٦ٌتطل اظ ثب٥ً هطثََِ زضيبٞتَٞانل ظهبًي هكرم 

زضيبٞت ٍ پطزاذت   حؿبة ثِزض ذعاًِ  ثبيؿتي زضيبٞت ٍ پطزاذت ايي ٍاحسّبي اجطايي :2تبصشُ 
 .گطزز ٍ ٦ٌتطل ذبل ّوبى ؾبظهبى يب قط٦ت ثجت

 

زاضي زض ّط ي٥ اظ  ّبي ذعاًِ گَيٌس ٦ِ جْت پطزاذت هي ّبي ثب٧ًي حؿبةّاي پشداخت : بِ  حساب -2-2
ؿبة ّبي پطزاذت ثِ ؾِ زؾتِ ّعيٌِ اي ، تول٥ پقَز. ح ٍاحسّبي اجطايي قْطزاضي اٞتتبح هي

ّبي ّعيٌِ اي  . قبيبى ش٦ط اؾت ثجت حؿبةگطزًس ّبي ؾطهبيِ اي ٍ ضز ٍجَُ ؾپطزُ ت٣ؿين هي زاضايي
ّبي هبلي ثب تَجِ ثِ ًَٔ ٞٗبليت آى ّب ثِ  ي اجطايي زض ؾيؿتنّبي ؾطهبيِ اي ٍاحسّب ٍ تول٥ زاضايي

 ٖوَهي ٍ اذتهبني ٢بثل ت٧ٟي٥ ذَاّس ثَز. 
ثب٧ًي   ّبي هبلي، هطاتت ثبيس العاهبً اظ َطي١ حؿبة زض ذهَل پطزاذت اٖتجبضات تول٥ زاضايي تبظره:

 ضت پصيطز.زاضي نَ توط٦ع ٍ ثبظپطزاذت ٍجَُ اؾت٣طايي ًعز ذعاًِ ٍ تَؾٍ ٍاحس ذعاًِ
 

ثطاي اًَأ زاضي  ٦ِ ثب هجَظ ذعاًِ ّؿتٌسثب٧ًي   ّبي حؿبةباًكی سد ٍجَُ سپشدُ :   ّاي حساب -2-3
اًجبم تْٗسات، ثيوِ ٍ ...( تحت ٌَٖاى ي٥ ّبي ٢بًًَي )قط٦ت زض هٌب٢هِ ٍ هعايسُ، حؿي  ؾپطزُ

زض  ّب نبحجبى ايي حؿبة .سًقَ زض ٍاحسّبي اجطايي اٞتتبح هي حؿبة ثب ٌَٖاى حؿبة ضز ٍجَُ ؾپطزُ
 س ثَز. ٌذَاّ ٍاحس اجطاييثبالتطيي ه٣بم اجطايي ثِ ّوطاُ هؿئَل اهَض هبلي آى  ٍاحسّبي اجطايي

هؿت٣ين ثِ ثبيس گطزز  اي ٦ِ ثِ هَجت هَاز ٢بًًَي اظ اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي زضيبٞت هي ٍجَُ ؾپطزُ
 ي هطاحل ٢بًًَي زض ٌّگبم آظازؾبظي جْتذعاًِ ٍاضيع ٍ پؽ اظ َ ًعزتوط٦ع ٍجَُ ؾپطزُ  ثب٧ًي  حؿبة

. ّوچٌيي الظم اؾت گطززٍاضيع  الص٦ط ًعز ٍاحسّبي اجطايي ي ٠َّٞب اًجبم ا٢ساهبت ثٗسي ثِ حؿبة
زاقتِ ثبقٌس. ًيع ّبي هبلي ٍ ه٧بًيعُ قْطزاضي اه٧بى ت٧ٟي٥ اًَأ ؾپطزُ ّبي ٠َٞ ضا  ؾيؿتن
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ٍ زض  ّب آىثط ْٖسُ هؿئَليي اهَض هبلي ي زض ٍاحسّبي اجطاي  هٛبيطت گيطي ايي حؿبة هؿئَليت

  .ثَز ذَاّسهط٦ع  هبلي اهَض ْٖسُ ثط ٍاحسّبي ؾتبزي

٦ليِ ٍجَُ زضيبٞتي قْطزاضي اٖن اظ زضآهس ، ؾپطزُ ٍ ؾبيط  توشكض ٍجَُ خضاًِ : باًكی ّاي حساب -2-4
 گطزًس.  هي ذعاًِ ٍاضيع ًعز توط٦ع ٍجَُ ثب٧ًي ّبي ّبيي هَؾَم ثِ حؿبة  هٌبثٕ زض ًْبيت ثِ حؿبة

  :ايي حؿبة ّب ٖجبضتٌس اظاًَأ 

 هحل تجوٕ زضآهسّبي ٖوَهي توط٦ع ٍجَُ زضآهسّبي ٖوَهي : ثب٧ًي حؿبة -الف
 هحل تجوٕ زضآهسّبي اذتهبنيهسّبي اذتهبني : آتوط٦ع ٍجَُ زض ثب٧ًي ّبي حؿبة -ب
 اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي هحل تجوٕ ٍجَُ ؾپطزُ توط٦ع ٍجَُ ؾپطزُ : ثب٧ًي ّبي حؿبة -ج
هٌبثٕ زضيبٞتي اظ َطي١ ٍام ّب، اٍضا٠ تجويٕ  توط٦ع ٍ ثبظپطزاذت ٍجَُ اؾت٣طايي : هحل ثب٧ًي  حؿبة -ز

 ّب ىآ زاذت تْٗساتطثبظپهكبض٦ت ٍ .... ٍ 
 

 ٍ شيحؿبة زاض ذعاًِثب اهًبي هكتط٤  حسا٢ل )توط٦ع ٍجَُ ذعاًِ( ّبي هص٦َض اظ حؿبة اؾتٟبزُ تبظره:
 يب پيوبًي ٦بضهٌس ثبثت )ضؾوي( العاهبً ٦ِ ه٣بهبت هجبظ اظ َطٜ اٍيب قْطزاض  ذَاّس ثَز. قْطزاضي
ثٌَٗاى نبحت اهًبي  تَاًٌس هيزض نَضت نسٍض ح٧ن ٢بًًَي اظ ؾَي قْطزاض  ّن ثبقٌس ًيع قْطزاضي

ثيف اظ ؾِ  هتوط٦ع زض ذعاًِ نبحجبى اهًبي هجبظ ّط حؿبةّط نَضت زض  هجبظ يبز قسُ تٗييي گطزز.
 گطزز. ًويّبي ٢بًًَي ٍي  ليت اظ َطٜ قْطزاض، ضإٞ هؿئَليتٍاگصاضي ايي هؿئًَٟط ًرَاٌّس ثَز ٍ 

 

ثب زضذَاؾت ٍاحسّبي زاضي  ّؿتٌس ٦ِ ذعاًِ ثب٧ًيّبي  حؿبة: پشداختتٌخَاُ  باًكیحساب ّاي  -2-5
هُبث١ ثب اح٧بم نبزضُ ٍ  گطزاى تٌرَاًُحَُ ٍاگصاضي، هيعاى ٍ ٍاضيع ثِ زؾتَضالٗول س ؿتٌاجطايي ٍ ه

ثب زؾتَضالٗول يبز  هُبث١پطزاذت ٍجَُ تٌرَاُ آى ٍاحسّب اٞتتبح ٍ ًؿجت ثِ زض ههطٞي تٌرَاُ زاضاى 
ّبي تٌرَاُ پطزاذت ثِ ٖبهليي پطزاذت ّط ٍاحس  ٦ٌتطل ٖوليبت ثب٧ًي حؿبة. ًوبيس هيا٢سام  قسُ

 يي ذَاّس ثَز.اجطاي ثِ ْٖسُ ٢بئن ه٣بم شيحؿبثي هؿت٣ط زض آى ٍاحس اجطا
ضز ٍجَُ اي ٍ  ّبي ّعيٌِ ٍاضيع ٍجَُ تٌرَاُ حؿبثساضي ٍ ضز ٍجَُ ؾپطزُ ثِ تطتيت ثِ حؿبة :1تبصشُ 

  .پصيطز هي نَضتٍاحس اجطايي ؾپطزُ ّط 
ٍ ًحَُ ٦ٌتطل ٍ ًٓبضت  ّبي حؿبثساضي ٍ پطزاذت ٍاحسّبي اجطايي گطزاى  ؾ٣ٝ هجبلٙ تٌرَاُ :2تبصشُ 

 ذَاّس ثَز. زؾتَضالٗول يبز قسُ ثِ قطح ٢بئن ه٣بم شيحؿبة ٍاحسّبي اجطايي
ٍاحسّبي اجطايي ثب اهًبي هجبظ ثبالتطيي ه٣بم اجطايي ٍ  ٍجَُ ؾپطزُ زضضز گطزاى  تٌرَاُ :3تبصشُ 

ثِ  ًيع ٢بثل پطزاذت ذَاّس ثَز ٍ ؾ٣ٝ هجلٙ آى ٍاحس شيحؿبة يب ٢بئن ه٣بهبى شيحؿبثي هؿت٣ط زض آى
هٌٌَ ثِ تبييس اؾٌبز هثجتِ  ،تٌرَاُ ضز ٍجَُ ؾپطزُ هجسز قبيبى ش٦ط اؾت قبضغثبقس.  هيقطح شيل جسٍل 

ٍ نسٍض زضذَاؾت ٍجِ اظ ؾَي  هطثََِ تَؾٍ شيحؿبة يب ٢بئن ه٣بهبى شيحؿبثي هؿت٣ط زض ٍاحس اجطايي
 .ذَاّس ثَزايكبى ثط ْٖسُ ذعاًِ 
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 گشداى سد ٍجَُ سپشدُ تٌخَاُ هبالغ سقف -1جذٍل شواسُ 

 هجلٙ قطح گطٍُ

 ثطاثط ًهبة هٗبهالت جعء 6 9 تب 7قْطزاضي ّبي زضجِ  الٝ

 ثطاثط ًهبة هٗبهالت جعء 8 11ٍ  10قْطزاضي ّبي زضجِ  ة

 ثطاثط ًهبة هٗبهالت جعء 10 ثِ ثبال12قْطزاضي ّبي زضجِ  ة
 

)زضجِ  ٍجَز ًساضز يٍ يب ٍاحسّبي اجطايي زيگط ٍاثؿتِ ّبيي ٦ِ ه٣ٌُِ، ؾبظهبى زض قْطزاضي :4تبصشُ 
ّبي حسّبي ٚيط ٢بثل ثطزاقت زض ٍا ّوچٌيي اٞتتبح حؿبة، تجهطُ يبز قسُ ههسا٠ ًرَاّس زاقت. (6تب 1

ثَز ٍ الظم اؾت ٞب٢س هٌٗب ذَاّس  ّب، ٍاحسّبي اجطايي زض ايي گًَِ قْطزاضي ع ثسليل ٖسم ٍجَزياجطايي ً
ّبي توط٦ع ٍجَُ  ةهؿت٣يوبً ثِ حؿب ّب آىثب تَجِ ثِ ًَٔ  ٍ يب ؾبيط هٌبثٕ تبهيي اٖتجبض زضآهسّبي ٍنَلي

 قَز. ٍ پؽ اظ َي هطاحل ٢بًًَي ّعيٌِ ٍاضيعًبهِ  قيَُايي  3-2ثِ قطح ثٌس  ًعز ذعاًِ هطثََِ
 

هٌسضج زض ّبيي ٦ِ ثوٌَٓض اؾتٟبزُ اظ هٌبثٕ  قبيبى ش٦ط اؾت تطتيجبت اٞتتبح ٍ اؾتٟبزُ اظ حؿبة :5تبصشُ 
ذبل هطثٌَ ثِ ٢َاًيي ٍ يَاثٍ  تَجِ ثِثب  ،گطزز اٞتتبح هي زض قْطزاضي ٦كَض٦ل ّبي ؾٌَاتي  ثَزجِ
هطتجٍ ثب اؾتٟبزُ قْطزاضي اظ ثَزجِ ٦ل ٦ليِ ًيبظّبي اَالٖبتي قْطزاضي هَْٝ اؾت ٍ  ثَزُذَز 

هبلي هٌجولِ تٟطيٙ ثَزجِ اظ شيحؿبة َطح ّبي ٖوطاًي زض ٦كَض ضا ثوٌَٓض تْيِ اًَأ نَضت ّبي 
  قْطزاضي زضيبٞت ًوبيس.

 
 

 ًظام هالی شْشداسي دس پشداخت گشداى پشداخت تٌخَاُفشآیٌذ  -1 ًوَداس شواسُ

 
 هالی شْشداسي گشداى حسابذاسي دس ًظام فشآیٌذ پشداخت تٌخَاُ -2شواسُ ًوَداس 

 

 
 

 

 ٦بضپطزاظاى ٍاحسّب ٍ هبهَضيي هجبظ شيحؿبثبى ٍاحسّبي اجطايي ذعاًِ قْطزاضي

 شيحؿبثبى ٍاحسّبي اجطايي ذعاًِ قْطزاضي

ِ اي  اٖتجبضات ّعيٌ

 اٖتجبضات تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبيِ اي
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در خزانه داري منابع دريافت–فصل دوم   

هٌب١َ  زض ّبي ٢بًًَي ؾپطزُ ٍ زض ايي ٞهل ٞطآيٌس زضيبٞت هٌبثٕ قبهل اًَأ هرتلٝ زضآهسّب اٖن اظ ٣ًس ٍ ٚيط ٣ًس
ٍ ٢بًَى قْطزاضي( ٍ هَؾؿبت  84ٍ يب  54 هبزُ قْطزاضي )اٖن اظاثؿتِ ٍ ٍاحسّبي ؾتبزي، ؾبظهبى ّبي ٍ

 گطزز.  قْطزاضي تكطيح ٍ تجييي هي ّبي تبثِٗ قط٦ت
ايي  (1)ثِ قطح پيَؾت قوبضُ  ي ٠َّٞب زضيبٞتاًَأ  هطثٌَ ثِ پيكٌْبزي ثجت ّبي حؿبثساضي اؾتقبيبى ش٦ط 

ًبهِ ٦ِ ٦بًَى توط٦ع آى ثط ضٍي ٞطآيٌس  قيَُ اظ تسٍيي اييثِ ّسٜ  تَجِاؾت ثب  . ثسيْيثَز ذَاّسبهِ ً  قيَُ
ٍاحسّبي  ي ّبي حؿبثساضي هطثٌَ ثِ قٌبؾبيي زضآهس ٍ ّعيٌِ اًجبم ثجت ،قْطزاضي ّبؾتجبضي ٍاحس ذعاًِ زض 

ثِ هَجت  (قط٦ت ّبي تبثِٗهَؾؿبت ٍ ٍ  ي ٍاثؿتِّب ، ؾبظهبى ، هٌب١َ ّب، ٍاحسّبي ؾتبزي هٗبًٍت) اجطايي
 تْيِآييي ًبهِ هبلي قْطزاضي ّب  43ثوَجت اذتيبضات ٍظاضت ٦كَض زض هبزُ زؾتَضالٗول حؿبثساضي ذَاّس ثَز ٦ِ 

 ٍ اثال٘ ذَاّس قس.
٦ٌٌسگبى اظ گعاضـ ّب ٍ نَضت ّبي هبلي ثِ اَالٖبت هطتجٍ ثب زضيبٞت ّب ٍ پطزاذت ّبي  ًيبظ اؾتٟبزُ ثِثب ٌٖبيت 

ثط قٌبؾبيي ٍ ثجت زضيبٞت ّب ٍ پطزاذت  ٍ ّعيٌِ نط زضآهسبثجبي ٌٖ ،زاضي زض ذعاًِ ّبي ٣ًسي قْطزاضي ٍ جطيبى
 43ٍ  ١ٍٞ42 هَاضز  زضآهس ٍ ّعيٌِ ٦ِ ثب اؾتٟبزُ اظ حؿبثساضي تْٗسيگطزز. ثسيْي اؾت قٌبؾبيي  ّب تب٦يس هي

ضٍي٧طز اًساظُ گيطي جطيبى هٌبثٕ ا٢تهبزي  ّب هتٗب٢جبً تَؾٍ ٍظاضت ٦كَض اثال٘ ذَاّس قس، آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي
 . ذَاّس پصيطٞتنَضت  قْطزاضي ط٦ع ٍ ٍاحسّبي اجطاييهزض اهَض هبلي 

ثِ ؾجت يطٍضت تْيِ ٍ تٌٓين ه٧بًيعُ گعاضـ تٟطيٙ ثَزجِ زض ٍاحس ذعاًِ ٍ ثب ٌٖبيت ثِ ايي هَئَ  ٍاظ ايي ضٍ 
( ٍ هَاضز هجبظ هُبث١ ثب زؾتَضالٗول يبز قسُ زؾتَضالٗول ثَزجِ 7-1ثٌس )ثِ قطح گصاض زض هَاضز گًَبگَى  ٦ِ ٢بًَى

زاضي  ّب زض ؾيؿتن ذعاًِ ًؿجت ثِ ا٧ًٗبؼ هٌبؾت آى ،اؾت هجبظ قوطزُ زض هَاضزي ّبي ٚيط ٣ًسي ضا ًيع زضيبٞت
 .ثيبى ذَاّس قسثِ تٟهيل  ًبهِ قيَُايي  (1)پيَؾت قوبضُ  زضا٢سام ذَاّس قس ٦ِ ايي هَئَ 

ثِ  ؾپؽٍ  ٍاضيع ٍاحسّبي اجطاييزض حؿبة ّبي زضآهسي  هؿت٣يوبًٍجَُ ٍاضيعي  ،زضيبٞت ّبي ٣ًسي ثرفزض 
 قًَس. ّبي زضيبٞت ٣ًسي ذعاًِ ثجت هي ٍ زض حؿبةيبٞتِ اًت٣بل  زض ذعاًِ حؿبة توط٦ع ٍجَُ

ّبي الظم ثط اؾبؼ زؾتَضالٗول  اٖوبل ٦ٌتطل يوي ه٧لٌٟسٍاحسّبي اجطايي اهَض هبلي  ،هٌبثٕ ٚيط ٣ًسزض اضتجبٌ ثب 
ًؿرِ انل اؾٌبز هبل٧يت ا٢سام ٍ  هطثََِ ّب، ًؿجت ثِ قٌبؾبيي زضآهس قٌبؾبيي ٍ پال٤ ٦َثي اهَال زض قْطزاضي

 س.ًٌوبي اضؾبل ٍاحس ذعاًِ ثِ ّبي اًتٓبهي ثوٌَٓض ثجت زض حؿبة ثِضا ي٧ي اهَال تول
 

  خزانه در مديآهاي در حساب -3

( ًعز ي٧ي اظ ثب٥ً ّبي هجبظ ثِ ذعاًِ ٍ توط٦ع ٍجَُ ٍاحسّبي اجطايي زضآهسيذعاًِ )ٍاحس زضآهسي حؿبة ّبي 
  .سًگطز اٞتتبح هيًبهِ  قيَُ ّويي( 2ثٌس )قطح 

٢بًَى تك٧يالت، ٍْبيٝ ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي قْط ٍ  80هبزُ  12ثِ اؾتٌبز تجهطُ شيل ثٌس  :9 تبظره
 هي قْط ًيع ثطؾس.الؾا يثبيس ْٞطؾت حؿبة ّبي هص٦َض ثِ تبييس قَضا ،اًتربة قْطزاضاى

٢بًَى اح٧بم  20هبزُ  )الٝ(٢بًَى ثطًبهِ قكن تَؾِٗ ٍ ثٌس  17هبزُ  )ة(ثٌس زؾتَضالٗول ثِ اؾتٌبز  :2تبظره 
٦ِ ثيف اظ  ّب آى تبثِّٗبي  هَؾؿبت ٍ قط٦ت ،ّب  ثب٧ًي قْطزاضي حؿبة ّبي، ٦كَضّبي تَؾِٗ  زائوي ثطًبهِ

ًعز ثب٥ً هط٦عي اٞتتبح  ثبيؿت هياٖتجبضات زٍلتي  حسٍزنطٞبً زض  ،ّب هتٗل١ ثِ قْطزاضي ثبقس % ؾْبم آى50
  گطزًس.
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ثيي ٦بضهٌساى  اظثبيؿتي العاهبً نبحجبى اهًبء هجبظ، ذعاًِ، زض ّبي توط٦ع ٍجَُ  حؿبة ذهَلزض  :9تبظره 
ثب تَجِ ثِ ٍاحسّبي اجطايي  ذعاًِ زض ّبي پطزاذت حؿبةذهَل ٍ زض ثبقس  قْطزاضي ضؾوي يب پيوبًي

 ،اجطايي ٍاحس ّط اجطايي ، ثبالتطيي ه٣بمّبي ههَة ّب زض ؾبذتبض ؾبظهبًي ٍ پؿت هحسٍزيت ثؿيبضي اظ قْطزاضي
 س ثَز.ٌذَاّاهًبء هجبظ آى حؿبة ّب جعٍ نبحجبى  اظ ًَٔ اؾترسام ٘ٞبض

 

 

 داري خزانه در  دريافت هاي فرآيند -4

  دريافت هاي نقذي خسانه : -4-9

ّب ٍ ٍاحسّبي ؾتبزي  هٌب١َ، هٗبًٍتهطؾَم ثطاي جوٕ آٍضي ٍ توط٦ع هٌبثٕ  ّبي زض ايي ثرف ضٍيِ
 ي گطزز. ايي هٌبثٕ زضثطگيطًسُ ّبي تبثِٗ تكطيح ٍ تجييي هي هَؾؿبت ٍ قط٦ت ،ي ٍاثؿتِّب ؾبظهبى ،قْطزاضي

 ذَاّس ثَز. قْطزاضيزض  ثَزجِ تجبض ثِ قطح زؾتَضالٗولٍ ؾبيط هٌبثٕ تبهيي اٖ ٍ اذتهبني زضآهسّبي ٖوَهي
 
 دريافت هاي نقذي خسانه از محل منابع پيش بيني شذه در بودجه عمومي شهرداري: -4-9-9

  دريافت درآمذهاي عمومي : -الف

ًكبى  ضا قْطزاضي ٖوَهي ٍجَُ هبلي ّبي جطيبى ٞطآيٌس (3)قوبضُ  ًوَزاض٦ِ زض  َُضّوبً
 ّبي هسّبي ٖوَهي قْطزاضي )هٌب١َ، هٗبًٍت ّب، ٍاحسّبي ؾتبزي ٍ ؾبظهبىآزّس، زض اثتسا زض هي

ي حؿبة ّبي زضآهس ٖوَهي ٚيط ٢بثل ثطزاقت ٍاحسّب هؿت٣ين ث٢ِبًَى قْطزاضي(  54هبزُ ) ٍاثؿتِ
بيبى ضٍظ ثِ زض پ ،ثب ثب٥ً ٖبهل ذعاًِقْطزاضي ّبي ه٣ٌٗسُ  ٍاضيع ٍ ثط اؾبؼ هَا٣ٞت ًبهِ اجطايي

يبثس. ايي حؿبة زض ٍا٢ٕ هحل تجويٕ ّوِ زضآهسّبي  اًت٣بل هي زض ذعاًِ ٖوَهيٍجَُ حؿبة توط٦ع 
قبيبى ش٦ط اؾت ّطگًَِ اؾتٟبزُ اظ حؿبة هص٦َض  .ذَاّس ثَزقْطزاضي  ٍاحسّبي اجطايي ٖوَهي

 هٌٌَ ثِ ههَثِ ٦ويتِ ترهيم اٖتجبض ذَاّس ثَز.
 

  شْشداسي دس ٍجَُ ػوَهی هالی ّاي جشیاى  -3 ًوَداس شواسُ

 
 

زضآهسّبي ٖوَهي 
 ٍاحسّبي اجطايي

حؿبة توط٦ع ٍجَُ ٖوَهي 
خسانهًعز   

ِ اي  حؿبة اٖتجبضات ّعيٌ
 واحذهاي اجرايي

 پطزاذت

حؿبة اٖتجبضات تول٥ 
ِ اي  زاضايي ّبي ؾطهبي
 واحذهاي اجرايي

 پطزاذت

حؿبة توط٦ع ٍ ثبظپطزاذت 
نسد ٍجَُ اؾت٣طايي 

 خسانه

پطزاذت ثِ حؿبة ّبي 
تول٥ زاضايي )هطثََِ 

(ّبي هبلي  
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  دريافت درآمذهاي اختظاطي : -ب

ٍاحسّبي اجطايي  زضآهسّبي اذتهبنيگطزز  ( ًيع هكبّسُ هي4ّوبًَُض ٦ِ زض ًوَزاض قوبضُ )
 ٍاحسّب ٍاضيع ٍزض آى  حؿت هَئَ هسي ٚيط ٢بثل ثطزاقتآتٗسازي حؿبة زض ثِ قْطزاضي هؿت٣يوبً

 ،ثب ثب٥ً ٖبهل ذعاًِقْطزاضي ّبي ه٣ٌٗسُ  هَا٣ٞت ًبهٍِ ثب ضٖبيت ٢َاًيي ٍ ه٣طضات هَيَِٖ  ؾپؽ
ذَاّس ٍاضيع  ّب ثب تَجِ ثِ هبّيت آى ًعز ذعاًِ زض پبيبى ّوبى ضٍظ ثِ حؿبة توط٦ع ٍجَُ اذتهبني

ثب تَجِ ثِ  قْطزاضي ٍاحسّبي اجطايي ّب زض ٍا٢ٕ هحل تجويٕ زضآهسّبي اذتهبني ايي حؿبة .قس
ّبي  تب ؾ٣ٝ ضزيٝ ٍ هكرم هَاضز ٢بًًَيهص٦َض زض  ّبي حؿبةّب ذَاّس ثَز ٍ اؾتٟبزُ اظ  ًَٔ آى

ّب زيگط ًيبظي ثِ ههَثِ ٦ويتِ ترهيم ًرَاّس زاقت ٍ ترهيم يبٞتِ  اٖتجبضي ههَة ثطاي آى
 گطزز. تل٣ي هي

 

 شْشداسي دس اختصاصی ٍجَُ هالی ّاي جشیاى  -4 ًوَداس شواسُ

 

 

 شْشداسي استقشاضی دس ٍجَُ هالی ّاي جشیاى  -5 ًوَداس شواسُ

 

 

 

 

زضآهس اذتهبني  
 ٍاحسّبي اجطايي

حؿبة توط٦ع ٍجَُ 
خسانهاذتهبني ًعز   

ِ اي  حؿبة اٖتجبضات ّعيٌ
 واحذهاي اجرايي

 پطزاذت

حؿبة اٖتجبضات تول٥ 
ِ اي  زاضايي ّبي ؾطهبي
 واحذهاي اجرايي

 پطزاذت

حؿبة توط٦ع ٍ ثبظپطزاذت 
نسد ٍجَُ اؾت٣طايي 

 خسانه

پطزاذت ثِ حؿبة ّبي 
تول٥ زاضايي )هطثََِ 

(ّبي هبلي  

هٌبثٕ حبنل اظ ٍاگصاضي 
 زاضايي ّبي هبلي

حؿبة توط٦ع ٍ ثبظپطزاذت 
نسد ٍجَُ اؾت٣طايي 

 خسانه

حؿبة اٖتجبضات تول٥ 
ِ اي  زاضايي ّبي ؾطهبي
 واحذهاي اجرايي

 پطزاذت
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 شْشداسي اي دس ّاي سشهایِ ٍاگزاسي داسایی حاصل اص ٍجَُ هالی ّاي جشیاى  -6 ًوَداس شواسُ

 

 

 

  هاي ناشي از وجوه سپرده : دريافت -ج

 ،ٍجِ الًوبى ٦ِّبي ايي ثرف  زضيبٞتگطزز  ( ًيع هكبّسُ هي7ّوبًَُض ٦ِ زض ًوَزاض قوبضُ )
ٍ ؾبيط ٢َاًيي   ِ ّبي هبلي قْطزاضيآييي ًبه (9)هبزُ  ّبي اهبًي ٦ِ ثوَجت ٍ يب ؾبيط زضيبٞت ٍثبي١
)قط٦ت زض هٌب٢هِ يب هعايسُ، حؿي اًجبم تْٗسات  ّب ىآثبيس هتٌبؾت ثب ًَٔ  ،قًَس زضيبٞت هي هطتجٍ

 .گطزًس ٍاضيعحؿبة توط٦ع ٍجَُ ؾپطزُ ًعز ذعاًِ  ثِ ٍ حؿي اًجبم ٦بض(
 

 شْشداسي دس ٍجَُ سپشدُ  هالی ّاي جشیاى  -7 ًوَداس شواسُ
 

 
 

 

 44)ماده  ي وابستهها موسسات و سازمان ،ها بودجه شركتهاي نقذي خسانه از محل  دريافت -4-9-2

 :قانون شهرداري(

 

  درآمذهاي ناشي از اجراي وظايف حاكميتي: -الف

  ٢بًَى قْطزاضي ٦55ِ ًبقي اظ ٍْبيٝ هحَلِ ثِ قْطزاضي ّب ثِ اؾتٌبز هبزُ  ايي زؾتِ اظ زضآهسّب
ّب،  ، هَؾؿبت ٍ قط٦تّب ؾبظهبى ٖوَهي ٍ يب اذتهبني حؿبة زضآهسّبيپؽ اظ ٍاضيع ثِ  ثَزُ

 ذعاًِ هطثََِ ًعز حؿبة ّبي توط٦ع ٍجَُثِ  ثوبًٌس ؾبيط زضآهسّبي ٍاحسّبي اجطايي زض پبيبى ضٍظ
 .يبثس  هي ًت٣بلا

هٌبثٕ حبنل اظ ٍاگصاضي 
ِ اي  زاضايي ّبي ؾطهبي

حؿبة توط٦ع ٍجَُ ٖوَهي 
خسانهًعز   

حؿبة اٖتجبضات تول٥ 
ِ اي  زاضايي ّبي ؾطهبي
 واحذهاي اجرايي

حؿبة توط٦ع ٍجَُ اذتهبني  
خسانهًعز   

حؿبة اٖتجبضات تول٥ 
ِ اي  زاضايي ّبي ؾطهبي
 واحذهاي اجرايي

ٍجَُ ؾپطزُ اقربل 
 ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي

حؿبة توط٦ع ٍجَُ 
خسانه نسدؾپطزُ   

حؿبة ضز ٍجَُ ؾپطزُ 
 واحذ اجرايي

 اؾتطزاز ثِ شيٌٟٕ 

(اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي)  

خسانهيجٍ ٍ ٍاضيع ثِ حؿبة توط٦ع ٍجَُ ٖوَهي ًعز   
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  : /بازرگانيخاصدرآمذهاي ناشي از انجام فعاليتهاي  -ب

، ٢بًَى قْطزاضي( 84)هبزُ  ّب ؾبظهبى ذبل پؽ اظ ٍاضيع ثِ حؿبة زضآهسايي زؾتِ اظ زضآهسّب 
 يب ، هَؾؿِؾبظهبى آى ٢بًًَي ّبي پطزاذت ثوٌَٓضّوبى َطي١ ًيع  تَاًس اظ هيّب،  ٍ قط٦ت هَؾؿبت

٦ٌتطل ٍ  هؿئَليت .اؾتٟبزُ ٢طاض گيطز هَضزّب  ّبي اٖتجبضي ثَزجِ ههَة آى تب ؾ٣ٝ ضزيٝ قط٦ت
٢بئن ه٣بم شيحؿبثي هؿت٣ط زض  ْٖسُ ثط هطتجٍ ٢َاًيي تَجِ ثِ هُبث١ ثب  ّب حؿبة ايي گيطي هٛبيطت

 اض٦بى ٢بًًَي آى قط٦ت يب هَؾؿِ ذَاّس ثَز. آى ٍاحس اجطايي ٍ
 

  ّا ٍ ششكت ، هَسساتّا خاص ساصهاى ٍجَُ دسآهذ هالی ّاي جشیاى  -8 ًوَداس شواسُ

 
 

 

 دريافت هاي غير نقذي خسانه :  -4-2

 

  دريافت اسناد مالي: -4-2-9

ّب ثبثت ت٣ؿيٍ َٖاضو  آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي 32ايي اؾٌبز هبلي ٦ِ زض چبضچَة ْطٞيت ّبي ٢بًًَي هبزُ 
پؽ اظ قٌبؾبيي ثِ  ،قًَس زضيبٞت هي زض قْطزاضي ٢بًًَيّبي  ٍ يب ؾبيط اؾٌبز هبلي ٦ِ زض چبضچَة ْطٞيت

جْت ِ اجطايي هطثََِ ٍ اضؾبل انل اؾٌبز جْت ٍنَل ثِ ثب٥ً، ضًٍَقت آى ثٌَٖاى زضآهس زض ٍاحسّبي 
اضؾبل ٍ ثِ تطتيجبتي  زاضي تْيِ ثطًبهِ ٣ًسي هبّبًِ قْطزاضي اظ َطي١ ؾبظ ٍ ٦بضّبي ؾيؿتوي ثِ ٍاحس ذعاًِ

ؾيؿتن  ثِ آى پطزاذتِ هي قَز زض ًبهِ قيَُ( ايي 1)ثِ قطح پيَؾت قوبضُ  ضي ذعا٦ًِِ زض ثرف حؿبثسا
 قَز.  حؿبثساضي ذعاًِ ثجت ٍ ٦ٌتطل هي

حؿت هَضز ثط اؾبؼ  ،يسّبي هكرم ثِ حيُِ ٍنَل زض ًيبيٌسضؾزض ؾط٦ِ  اي ثسيْي اؾت اؾٌبز يبز قسُ
ح٢َ٣ي ٍ اجطاي اح٧بم  ثِ ازاضات زاضي ذعاًِ ، اظ ؾَيقْطزاضيهجبًي ٢بًًَي ٍ قطح ٍْبيٝ ٍاحسّبي اجطايي 

  س قس.اٖالم ذَاّ ّبي ثٗسي ثطاي پيگيطي ،ٍاحسّبي اجطايي
 

 
 

، (84هبزُ )ٍجَُ زضآهسي ؾبظهبى ّب 
 هَؾؿبت ٍ قط٦ت ّب

ؾبظهبى،  خاصحؿبة توط٦ع ٍجَُ 
خسانههَؾؿِ يب قط٦ت ًعز   

٢بثل اؾتٟبزُ تب ؾ٣ٝ اٖتجبضات 
 ههَة هَؾؿِ، ؾبظهبى يب قط٦ت

قْطزاضي ًعز عمومي حؿبة توط٦ع ٍجَُ 
 خسانه

ٍاضيع ثِ حؿبة ّبي پطزاذت ؾبظهبى، 
هَؾؿِ يب قط٦ت ثط اؾبؼ تهويوبت 

 ٦ويتِ ترهيم اٖتجبض

 اختظاطيحؿبة توط٦ع ٍجَُ 
خسانهقْطزاضي ًعز   

ٍاضيع ثِ حؿبة ّبي پطزاذت اذتهبني 
 ؾبظهبى، هَؾؿِ يب قط٦ت



13 
 

 : )غير نقذي( بع غيرماليادريافت ساير من -4-2-2

 زؾتَضالٗول 1-7ّب ثِ قطح هبزُ  هٌبثٕ زض چبضچَة ْطٞيت ّبي هَاز ٢بًًَي حب٦ن ثط قْطزاضيايي گطٍُ اظ 
پؽ اظ ثجت  يب ؾبيط هٟبز هجبظ اثالٚي زض زؾتَضالٗول يبز قسُ زضيبٞت ٍثَزجِ ٍ انالحيِ پؽ اظ آى  اثالٚي

ّب جْت ثجت  اؾٌبز هبل٧يت آىانل ثبيؿتي هس ٍ زاضايي، آزض ؾيؿتن حؿبثساضي ٍاحسّبي اجطايي ثِ ٌَٖاى زض
 .گطزز  ٍاحس ذعاًِ زاضي اضؾبل زض ثرف زضيبٞت ّبي ٚيطهبلي ٍ حؿبة ّبي اًتٓبهي

 

 

  خزانه هاي پرداختمصرف منابع و  -فصل سوم

 خزانه پرداخت هاي حساب -5

 ٍاحسّبي اظ ي٥ ّط زض زاضي ذعاًِ ّبي پطزاذت جْت ٦ِگَيٌس  هي ّبيي حؿبة ّوبًَُض ٦ِ گٟتِ قس ثِ
( ؾٌتي) زؾتي زاضي ذعاًِ ؾيؿتن زض ّب حؿبة ايي هجبظ اهًبّبي نبحجبى. قَز هي اٞتتبح قْطزاضي اجطايي
 شيحؿبثي ه٣بم ٢بئن يب شيحؿبة ّوطاُ ثِ اجطايي ٍاحس ّط اجطايي ه٣بم ثبالتطيي يب ٍ ه٣ٌُِ قْطزاض اظ ٖجبضتٌس
 تَاًس هي ًيع اجطايي ٍاحس ّط هبلي ه٣بم ثبالتطيي لعٍم نَضت زض اؾت ش٦ط قبيبى. اجطايي ٍاحس آى زض هؿت٣ط

 . ثبقس اجطايي ٍاحسّبي زض پطزاذت ّبي حؿبةهجبظ اهًبي  نبحجبى جعٍ
ّبي ٦لي ٦كَض  ثب ٌٖبيت ثِ پيچيسگي ٍ حجن ثبالي ٖوليبت ثب٧ًي ٍاحس ذعاًِ ٍ زض ضاؾتبي ؾيبؾتتبظره: 

ٍ ّبي ال٧تطًٍي٥ ٍ تؿطيٕ زض اًجبم اهَض اجطايي  اؾت٣طاض قْطزاضيَّقوٌس ؾبظي اظ َطي١ هجٌي ثط 
ّبي ٦الًكْط ٍ  زاضيقْط ثِ ال٧تطًٍي٥،ثطذَضزاضي اظ هٌبٕٞ ؾَزهٌس حبنل اظ اجطاي ؾيؿتن ذعاًِ زاضي 

ّوچٌيي ّبي الظم جْت ًيل ثِ اّساٜ ٠َٞ ٍ اؾت٣طاض ايي ؾيؿتن ٍ  ضيعي قَز ثطًبهِ تَنيِ هيهطا٦ع اؾتبى 
ّبي نبزضُ اظ َطي١ ؾيؿتن ّبي ال٧تطًٍي٧ي ثب٧ًي ضا هٗوَل ٍ نسٍض  پطزاذت ال٧تطًٍي٧ي زضذَاؾت ٍجِ

اظ ٢بًَى قْطزاضي  79ٍ شيحؿبة يب ٢بئن ه٣بهبى ٍي ١ٍٞ هبزُ ثب لحبِ حّٟ هطاتت ًٓبضت تَؾ چ٥ ضا
  ّبي ذَز حصٜ ًوبيٌس. ٞطآيٌس پطزاذت

 

  داري خزانه در  پرداخت هايفرآيند -6

  هاي نقذي خسانه : پرداخت -6-9

٦ليِ ٍاحسّبي اجطايي قْطزاضي قبهل هٌب١َ، هٗبًٍت ّب، ٍاحسّبي ؾتبزي، ؾبظهبى ّب ٍ  ايي هٌَٓض زض ثطاي
ٍ يب ثب٥ً  زض ذهَل اٖتجبضات زٍلتي قط٦ت ّبي تبثِٗ اظ َطٜ ذعاًِ زاضي حؿت هَضز زض ثب٥ً هط٦عي

ي ّب حؿبة ثب٧ًي ثطاي پطزاذت ،تٗساز هَضز ًيبظثِ  ،اٖتجبضات زاذلي قْطزاضيزض ذهَل  ٖبهل ذعاًِ
 گطزز.  اٞتتبح هي هطثََِ

 ايي 5هبزُ ثِ قطح ّب  آىي هجبظ ّبايي حؿبة ّب ثٌبم ٍاحسّبي اجطايي ثَزُ ٍ ثب اهًبي نبحجبى اهًب
  س ثَز.ٌاؾتٟبزُ ذَاًّبهِ ٢بثل  قيَُ

ٍ پؽ اظ ؾيط هطاحل ٢بًًَي  َضهص٦ ّبي ثب٧ًي ي هٌحهطاً اظ َطي١ حؿبة٦ليِ پطزاذت ّبي ٍاحسّبي اجطاي
آييي ًبهِ هبلي ٍ زؾتَضالٗول ثَزجِ ٍ قيَُ ًبهِ ٦ويتِ ترهيم  ٢33بًَى قْطزاضي،  79هٌسضج زض هَاز 
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زضذَاؾت ٍجِ تَؾٍ ّبي ٢بًًَي اظ َطي١ نسٍض  اٖوبل ًٓبضتٍ  اٖتجبض ٍ ؾبيط ٢َاًيي ٍ ه٣طضات هطثََِ
 ، هجبظ ذَاّس ثَز ٍ هَاضز زضي اجطايي ثِ ْٖسُ ذعاًِشيحؿبة يب ٢بئن ه٣بهبى شيحؿبثي هؿت٣ط زض ٍاحسّب

 ٍاضيع هعثَض ّبي حؿبة ثِ ذعاًِ تَؾٍ  (شيحؿبثي ٍ هبلي اهَض تَا١ٞ اؾبؼ ثط)  هكرم هَاٖس يب هَٖس

هسّبي ٖوَهي، آؾبظهبى ّب ٍ قط٦ت ّبي تبثِٗ )اٖن اظ زض اظ ايي ضٍ ٦ليِ هٌبثٕ قْطزاضي، .گطزز هي

ؾبيط هٌبثٕ تبهيي اٖتجبض( ثبيس اظ حؿبة ّبي توط٦ع ٍجَُ ذعاًِ ثِ حؿبة ّبي  اذتهبني، ضز ٍجَُ ؾپطزُ ٍ
 . گطززٍاضيع  حؿت هَضز ) ّعيٌِ اي، ؾطهبيِ اي ٍ ضز ٍجَُ ؾپطزُ( ٍاحسّبي اجطايي پطزاذت

شيحؿبة يب ٢بئن  اظ ؾَي ذعاًِ ثِ حؿبة ّبي پطزاذت ٍاحسّبي اجطايي، اٖتجبضثوٌَٓض ٍاضيع  الظم ثص٦ط اؾت
ضا نَضت  ٢بًَى قْطزاضي 79هبزُ زض ه٣طض  ي٦ليِ ٍْبيٝ ًٓبضت هؿت٣ط زض ٍاحسّبي اجطايي ه٣بهبى شيحؿبثي

زض  ًؿجت ثِ اضؾبل زضذَاؾت ٍجِ پطزاذت ثط اؾبؼ ًَٔ اٖتجبضات ٍ هَا٣ٞت ًبهِ ّبي هجبزلِ قسٍُ زازُ 
 38 هبزُ هٟبز ضاؾتبي زض اؾت َْٝه ًيع ذعاًٍِ  سٌا٢سام ًوبي ثط ْٖسُ ذعاًِٞطهت زضذَاؾت ٍجِ ال٧تطًٍي٧ي 

 اهًبّبي انبلت ٍ نحت ٍ ٍجِ ٦ٌٌسُ زضيبٞت اّليت ٍجِ، ٍاضيع اظ ٢جل ّب قْطزاضي هبلي ًبهِ آييي
 .ًوبيس زضيبٞت شيٌٟٗبى اظ ؾبظز، ثطي زيي اظ ضا قْطزاضي شهِ ٦ِ اهًبّبيي ٍ اؾٌبز ٍ ال٧تطًٍي٧ي

 .هؤٌَ ذَاّس ثَز نسٍض زضذَاؾت ٍجِ تَؾٍ ٍاحس ذعاًِ زاضي :9تبظره 
زاضي ال٧تطًٍي٥ ًيع پطزاذت ّب ثب ضٖبيت ضٍيِ ّبي ايوي )هُبث١ ثب ٢بًَى تجبضت  ذعاًِ زض ؾيؿتن :2تبظره 

اظ  نبزضُ ال٧تطًٍي٧ي( زض اًجبم ال٧تطًٍي٧ي ٦ليِ هطاحل پطزاذت، پؽ اظ تبييس زضذَاؾت ٍجِ ال٧تطًٍي٧ي
ؾَي شيحؿبة يب ٢بئن ه٣بم شيحؿبثي هؿت٣ط زض ٍاحس اجطايي ثِ ْٖسُ ذعاًِ ٍ تبييس قْطزاض يب ثبالتطيي ه٣بم 

 . پصيطٞتذَاّس  نَضتثَُض هؿت٣ين تَؾٍ ذعاًِ زض ٍجِ شيٌٟٗبى  ،اجطايي ّط ٍاحس
زاضي ٍ زض  ًِزاضي ال٧تطًٍي٥، پيف پطزاذت ٍ ٖلي الحؿبة تَؾٍ ذعا زض نَضت اؾت٣طاض ذعاًِ: 9تبظره 

زض ذعاًِ، ٖلي الحؿبة ٍ پيف پطزاذت تَؾٍ اهَض هبلي ٍاحسّبي  (زؾتي)نَضت اؾت٣طاض ضٍيِ ّبي ؾٌتي 
ًبهِ پطزاذت  قيَُّب ٍ ايي  اجطايي، پؽ اظ تبييس ٢بئن ه٣بم زيحؿبة ٍ ثب ضٖبيت هٟبز آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي

 ذَاّس قس.
ال٧تطًٍي٥ زض قْطزاضي، ّعيٌِ ّبي يطٍضي ٍاحسّبي اجطايي اظ زاضي  : زض نَضت اؾت٣طاض ذعا4ًِتجهطُ 

ٍظيط هحتطم  18/12/1395هَضخ  173501َطي١ حؿبة ّبي ثب٧ًي تٌرَاُ ١ٍٞ زؾتَضالٗول اثالٚي قوبضُ 
 ٦كَض اًجبم ذَاّس قس.

 تبثِٗي ّب ٍ قط٦تهَؾؿبت  ،٢بًَى قْطزاضي( 84)هبزُ  ّب ؾبظهبى ،قْطزاضي يزضآهسّبي اذتهبن: 5تجهطُ 
 اؾتٟبزُترهيم يبٞتِ تل٣ي قسُ ٍ ٢بثل  ،٢بًَى قْطزاضي 55حب٦ويتي هٌسضج زض هبزُ  ٍْبيٝ ًبقي اظ

  س ثَز.ٌذَاّ
ثط اؾبؼ نطٞبً  سثبي قْطزاضي ٍاحسّبي اجطايي اظ هحل زضآهسّبي ٖوَهي٦ليِ  پطزاذت اٖتجبضات: 6تجهطُ 

 ّبي ّبي ٣ًسي حؿبة جطيبىت ٦ويتِ ترهيم اٖتجبض ٍ تَجِ ثِ ٍ ههَثبزض ثَزجِ ؾ٣ٝ اٖتجبضات ههَة 
 .پصيطزنَضت  ّبي پطزاذت ٍ اٍلَيت ذعاًِ

٦ليِ ٍجَُ ههطٜ ًكسُ ًبقي اظ  ،اضزيجْكت هبُ ؾبل ثٗس 15: پؽ اظ پبيبى زٍضُ ٖول ثَزجِ زض 7تجهطُ 
ؾبل  تب پبيبى اضزيجْكت هبُ ( ثبيسي تبثِّٗب ّب ٍ قط٦ت ثَزجِ ؾبالًِ قْطزاضي )ٍاحسّبي اجطايي ٍ ؾبظهبى

 ذعاًِ هؿتطز گطزز.حؿبة ّبي هطثََِ ًعز ثِ  ثٗس
تَاًٌس ًؿجت ثِ  هي ّب قْطزاضيّب ،  آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي 39هبزُ ٍ هؿتٌس ثِ  ايُطاضي: زض هَاضز 8تجهطُ 

اؾت٣طاو اظ ي٥ حؿبة ثِ حؿبة  اؾتٟبزُ اظ ٍجَُ اذتهبني زض ههبضٜ ٖوَهي ٍ ثبل٧ٗؽ اؾتٟبزُ ًوبيٌس.
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ثبيؿت حسا٦ثط تب پبيبى  زيگط هٌٌَ ثِ هَا٣ٞت )تَٟيى اذتيبض( قَضاي اؾالهي قْط ثَزُ ٍ هجبلٙ هص٦َض هي
اضزيجْكت ؾبل ثٗس( ثِ حؿبة ّبي هجسا هؿتطز گطزًس. توسيس هْلت يبز قسُ هٌٌَ ثِ  15زٍضُ ٖول ثَزجِ ) 

 ّبي الظم زض ثَزجِ ؾبالًِ قْطزاضي ذَاّس ثَز. ٌيتبييس قَضاي اؾالهي قْط ٍ اًجبم پيف ثي
 هبُ ؾِ ّط هٌَْٟس ّب آى ٍ ثَز ذَاّس قْطزاضي زاذلي حؿبثطؾبى ثب ثٌس ايي اجطاي حؿي : هؿئَليت9تجهطُ 

 ضييؽ 31/3/1396 هَضخ 11373 قوبضُ اثالٚيِ هَئَ حؿبثطؾي ٦ويتِ ثِ ضا هَئَ ضٖبيت گعاضـ ي٧جبض
 .ًوبيٌس اضؾبل زض قْطزاضي هسيطيتي هٌبؾت ؾَُح يب ٍ ّب زّيبضي ٍ ّب قْطزاضي ؾبظهبى هحتطم

 
 

 هشحلِ ٍاحذّاي اجشایی دس ّش اػتباسات كشد ٍ هؼادل ساصي ّضیٌِ هختلف هشاحل  -9 ًوَداس شواسُ

 

 
 

 

 : اعتباراتهاي غير نقذي  تخظيض -6-2

ٚيط ٣ًس ٍ ثب ضٖبيت ؾبيط يَاثٍ  ، هٌٌَ ثِ ٍجَز ٍ تح١٣ هٌبثّٕبي اٖتجبضات ههَة ٚيط ٣ًس ترهيم٦ليِ 
ٍ پؽ  ٍ ؾبيط هٟبز هجبظ اثالٚي زؾتَضالٗول هَضز اقبضُ زؾتَضالٗول ثَزجِ اثالٚي 7-1هطثََِ ثِ قطح ثٌس 

 اظ تهَيت زض ٦ويتِ ترهيم اٖتجبض اًجبم ذَاّس قس.
 

 صورت هاي مالي خزانه داري -7

 ثَز :ّبي هبلي ٍاحس ذعاًِ زاضي ثِ قطح شيل ذَاّس  اًَأ نَضت

 هبلي ٍيٗيتنَضت  -1

 ّب ّب ٍ پطزاذت نَضت زضيبٞت -2

 نَضت گطزـ ٍجَُ ٣ًس  -3

 س :ًزض ذهَل جطيبى ٣ًس ًيع هيجبيؿت جطيبًبت ثِ قطح شيل اٞكب قَ -3-1

 ٞٗبليت ّبي ٖوليبتي -الٝ
 ٞٗبليت ّبي تبهيي هبلي - ة
 گصاضي ّبي ؾطهبيِ ٞٗبليت - ت

 

ٞطآيٌس ّعيٌِ 
 ٦طز اٖتجبضات

 اثال٘ ثَزجِ تهَيت ثَزجِ
هجبزلِ ه٣َٞت 

 ًبهِ
 ترهيم اٖتجبض

پطزاذت 
 اٖتجبض

ٍاحس 
 اجطايي

 قَضاي اؾالهي قْط

هٗبًٍت ثطًبهِ 
ٌٖبٍيي )ضيعي 

(هكبثِ  

٦ويتِ ترهيم 
 اٖتجبض

 ذعاًِ
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ٍ اٖتجبضات  ّب حب٦ن ثط قْطزاضي هجبًي ٢بًًَيّط گًَِ زضيبٞت يب پطزاذت ٚيط ٣ًسي ٦ِ زض چبضچَة  تبظره:

( ثبيس ثهَضت هٌسضج زض زؾتَضالٗول ثَزجِ  7-1)ثِ قطح ثٌس قَز  ّب اًجبم هي ههَة ترهيم يبٞتِ آى

 ّبي تَييحي ّوطاُ نَضت گطزـ ٍجَُ ٣ًس اٞكب گطزز.  يبززاقتزض جساگبًِ 

 )تٟطيٙ ثَزجِ( نَضت ه٣بيؿِ ثَزجِ ٍ ٖول٧طز -4

 ه٣بيؿِثط ّويي اؾبؼ،   .قَز اضائِ ثَزجِ ثب ه٣بيؿِ ٢بثل ثطهجٌبي ثبيس ٖول٧طز ٍ ثَزجِ ثيي ّبي ه٣بيؿِ توبم

 هبلي زٍضُ ٍ گعاضقگطي قرهيت ثٌسي، َج٣ِ هجٌبّبي هرتلٝ هٌجولِثط زض ذعاًِ ثبيس  ٖول٧طز ٍ ثَزجِ
 زض ثَزجِ ضٖبيت پيطاهَى اَالٖبت اٞكبي ٦ِ زّس هي اَويٌبى ٦بض، ايي اًجبم. گطزز  اضائِ ثَزجِ ثب هكبثِ

 اؾت. ثَزُ ثَزجِ ثب هكبثِ هجٌبيي ثط هبلي نَضتْبي
ثب اثال٘ زؾتَضالٗول حؿبثساضي قْطزاضي ثِ . ثبقس هتٟبٍت ثَزجِ هجٌبي ثب اؾت هو٧ي ًيع حؿبثساضي هجٌبي

 تْيِ ثطاي تْٗسي اظ حؿبثساضي تَؾٍ ٍظاضت ٦كَض، ّب  آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي 43ٍ  42اؾتٌبز هبزُ 
زض  ايي ثط ٖالٍُ. قَز هي اؾتٟبزُ ّب ؾٌَاتي قْطزاضي ثَزجِ تْيِ ثطاي ٣ًسي ثَزجِ ٍ هبلي نَضتْبي

 ٍ گعاضقگطي قرهيت ثب ثَزجِ ثٌسي َج٣ِ ٍ گعاضقگطي قرهيت زؾتَضالٗول اثالٚي هو٧ي اؾت
 ثَزجِ هجٌبي ثطاؾبؼ ٖول٧طز ثِ هطثٌَ اَالٖبت هَاضزي، چٌيي زض. ثبقس هتٟبٍت هبلي نَضتْبي ثٌسي َج٣ِ
ه٣بيؿِ تْيِ نَضت ه٧لٝ اؾت زض  ًيع زاضي ذعاًِ .قَز هي اضائِ ٖول٧طز ٍ ثَزجِ ه٣بيؿِ نَضت زض ٍ تْيِ

ثَزجِ تْيِ ٍ تٌٓين ٍ اجطاي زؾتَضالٗول ٞطم ّبي پيَؾت يوي تَجِ ثِ هَاضز يبز قسُ اظ  ثَزجِ ٍ ٖول٧طز
 .اؾتٟبزُ ًوبيس

 ذَاّس ثَز. ًبهِ قيَُايي  (1)ثِ قطح پيَؾت قوبضُ ّبي هبلي زض ٍاحس ذعاًِ  ضٍـ تْيِ نَضت :9  تبظره

 هبّبًِ ّبي پطزاذت ٍ ّب زضيبٞت نَضتحؿبةٖالٍُ ثط نَضت زضآهس ٍ ّعيٌِ،  اؾت ه٧لٝ ذعاًِ: 2تبظره  

پؽ اظ ثطضؾي اجوبلي  ٍ ام هبُ ثٗس تْيِ 10تب  حسا٦ثط ، حؿبة اًَأ ت٧ٟي٥ ثِ ضا ذعاًِ زض هتوط٦ع ّبي حؿبة

 ٢بًَى قْطزاضي 71هبزُ ت٧بليٝ هٌسضج زض اجطاي  ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي هطاتت ضا جْتاَالٖبت يبز قسُ زض 

  س.هطثََِ( اضؾبل ًوبي اؾتبًساضي ّبيٍظاضت ٦كَض ) ٍ ثِ قَضاّبي اؾالهي قْط

 

 ساير ضوابط اجرايي -8

 ثَزجِ ؾبالًِ، زض ههَة ٖوَهي زضآهسّبي ؾ٣ٝ اظ اجطايي ٍاحسّبي ٖوَهي زضآهسّبي هبظاز ٍنَلي -8-1

ضيعي ٍ تهَيت ٦ويتِ ترهيم اٖتجبض اظ ؾَي ذعاًِ زاضي ثِ قطح تجهطُ شيل ٢بثل  ثطًبهِ هٗبًٍت پيكٌْبز ثب

 ذَاّس ثَز : ههطٜ

ٍاحس اجطايي ثب اٍلَيت تؿَيِ زيَى ٍ  ّوبى ثِ ٠َٞ زضآهسّبيٍنَلي  هبظاز اظ%( 50) زضنس پٌجبُ :تبظره

 اذتيبض زض اٖتجبض هبث٣ي ٍ يبٞتذَاّس  ترهيماي  ّبي ؾطهبيِ تْٗسات ؾٌَاتي ٍ ؾپؽ اٖتجبضات تول٥ زاضايي

 ثيي ذسهبتي ّبي قبذم اضت٣بء ٍ ثركي تٗبزل ضاؾتبي زض تب گيطز هي ٢طاض ٦ويتِ ترهيم اٖتجبض قْطزاضي
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 ترهيم قْطزاضيؾبيط ٍاحسّبي اجطايي بي هَضز اقبضُ زض ايي تجهطُ زض ّ ٍاحسّبي اجطايي ثب ّوبى اٍلَيت

 .يبثس

 اظ يياجطا ٍاحسّبي اذتهبني زضآهسّبيٍنَلي  هبظاز٦ويتِ ترهيم اٖتجبض ثبيؿتي زض ذهَل  -8-2

ًؿجت ثِ ترهيم  ضيعي ثطًبهِ هٗبًٍت پيكٌْبز ثب ؾبالًِ، ثَزجِ زضه٣طض  ههَة اذتهبني زضآهسّبي ؾ٣ٝ

 ه٣تًيؿتزض ايي ذهَل  .ا٢سام ًوبيس ّبي اذتهبني ثِ ّوبى پطٍغُ ٠َٞهبظاز ٍنَلي زضآهسّبي 

قَضاّبي اؾالهي قْط  اظ زض ٌّگبم تهَيت ثَزجِ ّب قْطزاضي آييي ًبهِ هبلي 28هبزُ ثِ  ّبي هطثٌَ هجَظ

 اذص گطزز.

ثبيؿت تب پبيبى اضزيجْكت هبُ ؾبل ثٗس ثِ  هيٍجَُ ههطٜ ًكسُ اذتهبني ٦ليِ ٍاحسّبي اجطايي  تبظره:

ّبي هطثََِ ًعز ذعاًِ ٍاضيع ٍ هجسزاً زض ثَزجِ ؾبل ثٗس پؽ اظ َي هطاحل ٢بًًَي ثطاي هَيَٖبت  حؿبة

 اذتهبني هطثََِ ترهيم يبثس.

ثَزجِ  اٖتجبضات ههَة زض ؾ٣ٝ اظ ّب ؾبظهبى ّب ٍ قط٦ت ذبل )ثبظضگبًي( زضآهسّبيٍنَلي  هبظاز -8-3

% ؾْبم آى قط٦ت هتٗل١ ثِ 100ثبقس زض نَضتي٧ِ  ٦ِ زض ٍا٢ٕ ؾَز آى ؾبظهبى يب قط٦ت هي ؾبالًِ آى ّب

ثبيؿت ثِ حؿبة توط٦ع ٍجَُ ٖوَهي زض  ّب هي آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي 29زض ٢بلت هٟبز هبزُ  قْطزاضي ثبقس

ي ًجبقس ثط اؾبؼ تهويوبت هجوٕ ذعاًِ ٍاضيع گطزز ٍ زض نَضتي٧ِ هبل٧يت آى قط٦ت توبهبً هتٗل١ ثِ قْطزاض

 ثبيؿت ٖول گطزز. ٖوَهي آى هَؾؿِ يب قط٦ت هي

ّب ثب٢ي هبًسُ ٍ زض ٢بلت  ّبي هطثََِ ثِ آى ّب زض حؿبة ّب ٍ قط٦ت ٍجَُ ههطٜ ًكسُ ؾبظهبى تبظره:

 اٖتجبضات ؾبل آيٌسُ آى ؾبظهبى يب قط٦ت پؽ اظ َي هطاحل ٢بًًَي ٢بثل اؾتٟبزُ ذَاّس ثَز.

  هٌٌَ ثِ ّب آى پطزاذت ٍ تْٗس ،اي ٍاحسّبي اجطايي ّبي ؾطهبيِ ات تول٥ زاضايياٖتجبض ترهيم -8-4

 ٍ ٖوليبت قطح ضٖبيت ثِ هكطٌٍ ٍ )ثكطح زؾتَضالٗول ثَزجِ( اجطايي ّبي زؾتگبُ ثب هتجبزلِ ّبي هَا٣ٞتٌبهِ

تْيِ  (زض چبضت ؾبظهبًيٌٖبٍيي هكبثِ )ٍ ثَزجِ  ضيعي ثطًبهِ هٗبًٍت تَؾٍ ٦ِ هَا٣ٞتٌبهِ هَئَ ّبي ٞٗبليت

 هؿئَليت حؿي .ثبقس ؾبالًِ قْطزاضيههَة ثَزجِ  هٛبيط ًجبيس قسُ يبز قطٌٍ. ثَز ذَاّس ،گطزز هي ٍ اثال٘

شيحؿبة يب شيحؿبثبى هؿت٣ط زض ٍاحسّبي اجطايي ذَاّس  ٍ اجطايي ٍاحس ه٣بم ثبالتطيي ْٖسُ ثط ثٌس ايي اجطاي

 .ثَز

 زيگط هحل ثِ هحلي اظ يب زيگط ٍاحس ثِ ٍاحسي اظ اذتيبضات ٍ ٍْبيٝ ،ثَزجِ اجطاي ََل زض ّطگبُ -8-5

ّب زيگط  آى ٦طز ّعيٌِ ،آى ٍْبيٝ ٍاگصاضي ثِ تَجِ ثب ٦ِ يٍاحس اي ّعيٌِ اٖتجبضات اظ ثرف آى قَز، ٍاگصاض

آييي ًبهِ هبلي قْطزاضي ٍ ؾبيط  28ضٖبيت هٟبز هبزُ  ٍضيعي  هٗبًٍت ثطًبهِ پيكٌْبز ثب ،ًساضز هَيَٖيت

 .قَز هي ٍاگصاض هَضز حؿت زيگط ّب يب ٍاحسّبي اجطايي هٗبًٍت ثِ ،هطتجٍ ثِ قطح زؾتَضالٗول ثَزجِيَاثٍ 
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 ٍاحسّبي اجطايي، ٍاحسّبي ٖليِ ... ٍ ثجتي االجطاي الظم اٍضا٠ ٍ ّب زازگبُ ٢ُٗي اح٧بم هَضز زض -8-6

ّب ضا زض  آى  پيف ثيٌي هٌبثٕ الظم ثطاي پطزاذت ،ضيعي ٍ ثَزجِ هٗبًٍت ثطًبهِ اظ َطي١اًس  هَْٝ هص٦َض

 اٖوبل ًوبيٌس. قْطزاضي ّبي ؾٌَاتي ثَزجِ

 ثَزجِ زض هٌَٓض )ٖوَهي يب اذتهبني( اي ٍ هبلي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبيِ ٍ اي ّعيٌِ اٖتجبضات ٦ليِ -8-7

٢بثل  اضزيجْكت هبُ ؾبل ثٗس( 15) تب پبيبى زٍضُ ٖول ثَزجِ ٍ تْٗس ٢بثل هبلي ؾبل پبيبى تبههَة ؾبالًِ 

 ؾبل هبُ اضزيجْكت پبيبى تب حسا٦ثط ثبيؿتي ؾبل ّط ًكسُ ههطٜ اٖتجبضات ٍجَُ هبًسُ  ٍ ذَاّس ثَز پطزاذت

 ِ ٍهطثََ هبلي ؾبل آذط تب ٦ِ تْٗساتيزض ّويي ضاؾتب  .قَز زازُ َٖزت ذعاًِّبي هطثََِ ًعز  حؿبة ثِ ثٗس

هٟبز  قطح ثِ ثٗس ّبي ؾبل زض سٌثبق ًكسُ پطزاذت ٍ قسُ ايجبز ههَة اتاٖتجبض حسٍز زض ه٣طضات ضٖبيت ثب

 ٢بثل تْٗسات ٚيط ٢ُٗي اًت٣بلي ثِ ؾٌَات ثٗس( يب ؾٌَاتي ٍ قسُ ْسات ٢ُٗيٗزض زؾتَضالٗول ثَزجِ )ت هٌسضج

 .ثَز ذَاّس پطزاذت

 ههَة اظ ثَزجِ حسٍز زض ثتَاًٌس تبثِٗ قط٦تْبيهَؾؿبت ٍ  ٦ِ اتربش ًوبيس يتطتيج اؾت ه٧لٝ ذعاًِ -8-8

 .ًوبيٌس اؾتٟبزُ ًعز ذعاًِ ذَز ٍجَُ

( تٗبًٍي يب ذهَني ) زٍلتي ٚيط ثرف ثِ آًْب ؾْبم اظ ٢ؿوتي ٦ِ تبثِٗ قط٦تْبيهَؾؿبت ٍ  هَضز زض :تبظره 

 ؾْبم نبحجبى هَا٣ٞت ثب هٛبيط ثبقس ًبهِ قيَُ ايي هَاز اظ ي٥ ّط ثب آًْب اؾبؾٌبهِ ٦ِ نَضتي زض ثبقس هتٗل١

 االجطا الظمقْطزاضي  ثِ هطثٌَ ؾْبم ثِ ًؿجت ايي ٢بًَى هَاز نَضت ايي ٚيط زض ٍ ثبقس هي اجطا ٢بثل هص٦َض

 .اؾت

 پبيبىتب ه٧لٌٟس حسا٦ثط  تبثِٗهؤؾؿبت قط٦تْبي  ّب، ثِ ّوطاُ ؾبظهبى ٍاحسّبي اجطايي ٍ ؾتبزي٦ليِ  -8-9

شيٌٟٕ ا٢سام ًكسُ اؾت ثِ حؿبة  ٍ ًؿجت ثِ ضز آى ثِ ّبيي ضا ٦ِ زضيبٞت گطزيسُ ؾپطزُ ٍج٦َُليِ  ؾبل هبلي

 .هص٦َض ضا ثِ ذعاًِ اٖالم ًوبيٌس ّبي ذعاًِ هٌت٣ل ٍ ْٞطؾت هكرهبت ٦بهل ؾپطزًُعز  توط٦ع ٍجَُ ؾپطزُ

 

  اظ ايي تبضيد جْت اجطا زض  تبظره و يك سيٍ  هشت ماده ، سه فظلًبهِ زض  قيَُايي

 گطزز. ّبي ؾطاؾط ٦كَض اثال٘ هي قْطزاضي

 

 


