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 گزارشگری مالی

 

آئین نامه مالی  43موضوع ماده  

 ها شهرداری
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 ريزی و بودجه دفتر برنامه
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 عبادهللا .... حاس بوها من قبل ان حتاس بوها

 بندگان خدا .... قبل از آ ن که دیگران شام را حماس به کنند خوداتن خود را حماس به کنید.

 

 (90غه ؛ خطبه )هنج البال
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ری و گزارشگری مالی شهرداری اه   وجوه عمومی –دستورالعمل حسابدا
 

 کلیات –فصل اول 

 مفروضات و تعاريف، هدف، مبانی
 

 :مقدمه -1

 ،با يکديگر  ها حسابت هاي مختلف بخش حسابها، طبقه بندي، نحوه استفاده وارتباط هدف از اين مقدمه تشريح قسم    

ر ارتباط با د ، مباني و میثاق هاي محدود کننده اصول ، تشريح ساختار سرفصل هاي حساب و همچنین ارائه مفروضات

 خواهد بود. "يتعهد"ها برمبناي  شهرداري صورت هاي ماليدر نهايت تنظیم و اجراي قوانین و مقررات 

هاي حساب اصوالً جهت طبقه بندي و تفکیک ارقام و اطالعات مالي براي تهیه و ارائه گزارشات الزم و اعمال  سرفصل

 کنترل هاي داخلي تعیین مي گردد.

 دارا بودن ضمنطرح نظام مالي، قرار داشته و از سوي ديگر مباني و ساختار کلي  ،اين سرفصل ها از يکسو برپايه اصول 

 از انعطاف پذيري کافي برخوردار مي باشد و به سهولت در عمل قابل استفاده خواهد بود.، جامعیت 

به نحوي طراحي شده است که عالوه بر تعیین هزينه هاي انجام شده و انطباق آن با اعتبارات مصوب  ها حسابهمچنین 

مغايرت هاي احتمالي مبني بر انحراف مساعد يا  و ابالغي از طرف شوراي اسالمي شهر، قابلیت کنترل مواد هزينه ها و

را نیز به صورت کلي امکان پذير مي  و در نهايت نیل به بودجه ريزي بر مبناي عملکرد  انحراف نامساعد از بودجه مصوب

 سازد.

، برپايه است شدهدرنظر گرفته سطوح مختلف هر حساب  ،دفاتر  ثبتدر  نرم افزارموضوع استفاده از  ها حساب يحادر طر 

بتوان کلیه عملیات حسابداري را با بهره گیري از سیستم به صورتي طراحي و طبقه بندي شده اند که  ها حساباين اصل 

 . نمود   تنظیمو گزارش هاي مالي مورد نیاز را  اتوماسیون و نرم افزارهاي حوزه امور مالي اجرايي

 

 :اهداف و سياستها-2

 اهداف -2-1

 را مي توان در سه گروه طبقه بندي نمود:شهرداري هاي کشور  ي نظام حسابداري دراهداف اصلبطور کلي 

بر تحصیل ، بکارگیري و  و قانوني کمک به شهرداريها براي ايفا و ارزيابي مسئولیت پاسخگويي عمومي -1-1

 مصرف منابع
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شهر ، شهروندان  تامین نیازهاي اطالعاتي استفاده کنندگان ازگزارشات مالي واحد گزارشگر) شوراي اسالمي -1-2

 و...(

محاسبه دقیق بهاي تمام شده برنامه ها ، فعالیت ها ، خدمات و  ايجاد بسترهاي الزم جهت استخراج و -1-3

 محصوالت در راستاي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

 :سياستها-2-2

 ته شده استسیاستهاي زير درنظر گرف در طراحي و تدوين دستورالعمل حسابداري و گزارشگري مالي شهرداريها

ات مورد با هدف ارائه گزارشها و اطالع حسابداري شهرداري هاي کشورخاص استانداردهاي  و اصولاز  الف:

آن را پشتوانه تئوريک اين دستورالعمل حسابداري پیروي نموده و  قانونيپاسخگويي عمومي و  جهت نیاز

 براي شهرداري ها دانسته و میداند.

 یت هاي فعلي شهرداري امکانات و قابل ،فعالیت  ب:

آن در موارد مختلف  و کاربرد ها ايجاد زمینه هاي الزم جهت استقرار حساب هاي مستقل و گروه حساب ج:

 ها کنترل دارائي

سنجش مسئولیت و کارائي دواير حسابداري از طريق ثبت هزينه به تفکیک فعالیت ها و  ،کنترل هزينه ها  د:

 )حسابداري بودجه(. هودجه شدمقايسه آن با هزينه هاي بامکان 

 

 :ويژگيها-3

اين دستورالعمل بر پايه چهار ويژگي اصلي ، سادگي و سهولت ، جامعیت حسابها ، انعطاف پذيري و ارائه   -3-1

 گزارشهاي جامع ماهانه ، میاندوره اي و ساالنه طراحي و تدوين شده است .

  تدوين شده است. عمومي و قانوني ئولیت پاسخگوييگزارشگري مالي شهرداريها ، بر مبناي مفهوم مس  -3-2

با وظايف مشخصي است که  حسابهاي مستقلمستلزم استفاده از   2-3مورد انتظاردر بند ف اهداتحقق  -3-3

رويدادها و معامالت مربوط به حوزه ماموريت تعیین شده را ثبت ، طبقه بندي و وضعیت عملکرد مالي آن را 

، از تعدادي حساب  )که در سطح شهرداري تعريف شده است( براين ، واحد گزارشگرجداگانه گزارش کند بنا

 مستقل ، متفاوت و متمايز از يکديگر تشکیل میشود.

دستورالعمل هاي وزارت  ،تهیه گزارش هاي مالي اساسي منطبق با قانون و مقررات مالي شهرداري ها  -3-4

رداري ها با و اصول متداول و پذيرفته شده حسابداري شهکشور )سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور( 

 ،نیازهاي اطالعاتي مديران  پاسخگوييبه منظور و قابلیت هاي حسابداري عنايت به اصل تقدم قانون بر اصول 

برنامه ريزي و تصمیم گیري  جهتشوراي شهر و ساير ارگان ها و سازمان هاي ذيربط  ،ي ها ارمسئولین شهرد

 ل امور اجرائيمنابع و تسهی

ايجاد زمینه هاي کنترلي براي هماهنگي الزم با برنامه ريزيهاي سطوح فرادستي عمومي کشور و  -3-5

اي نیل به اهداف اطمینان از عملکرد مناسب عوامل اجرايي شهرداري و اجراي سیاست هاي تضمین شده بر

 راهبردي شهرداريها
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  قانون شهرداريها( 79و  71 ،67ر اساس مواد )ب تهیه و تنظیم گزارش هاي مالي دوره اي -3-6

فراهم نمودن بستري مناسب جهت کسب اطالعات الزم براي تهیه و تنظیم بودجه از طريق انتخاب  -3-7

بندي شده در  هزينه هاي طبقه ،سرفصل حسابداري مطابق با طبقه بندي عملیات و طبقه بندي درآمدها 

ها و هنجارهاي مناسب و قابل قبول به تفکیک هر  نورمستانداردها، دستورالعمل بودجه و در نهايت تعیین ا

 ريزيبودجه  انواع شهرداري وکنترل بودجه از طريق آماري و حسابداري موردعمل در

  مالي هاي رويداد ثبت براي( افزار نرم) الکترونیکي سیستم از استفاده -3-8

 

 

 مباني دستورالعمل: -4

مباني خواهد بود.  "تعهدي"راي ها در ايران روش حسابداري برمبناي در شهردها حسابروش ثبت  -4-1

تعهدی، مباني است که براساس آن معامالت و ساير رويدادها در زمان وقوع  )و نه فقط در زمان دريافت يا 

مالي دوره مربوطه پرداخت وجه( شناسائي و دراسناد و مدارک حسابداری ثبت مي شود و در صورت های 

مبنای تعهدی شامل دارائي ها، بدهي ها، مازاد )ارزش  يابد. عناصر شناسائي شده براساس انعکاس مي

 ص( اعم از مازاد تخصيص يافته و تخصيص نيافته و نيز درآمدها و هزينه ها هستند.لخا

در مورد هزينه ها آن قسمت که در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن به دلیل عدم نقدينگي  -4-2

 "د شدهاتعهدات ايج"ل از کاهش درآمدها تا پايان دوره عمل بودجه صورت نگرفته است در حساب حاص

پادار و به ،  ديونو تعهدات شهرداري( منظور تا از محل اعتباراتي که در بودجه به عنوان پرداخت  ديون)حساب 

 تصويب مي رسد پرداخت شود.

ا پیش آگهي صادر مي شود و يا دين مودي نسبت به آن در مورد درآمدهايي که عمالً برگ تشخیص و ي -4-3

گردد اقالمي از درآمدهاي  مي ثبتتشکیل و در آن ها  "درآمدهاي قابل وصول"ها تحقق پیدا مي کند حساب 

مذکور که در طول سال مالي بحیطه وصول درنیامده آست عنداللزوم در پیش بیني درآمدهاي بودجه سال بعد 

 منظور شود.

و  ارايه خدماتتاسیس آن  و هدف از بودهنجائیکه شهرداري يک موسسه غیرانتفاعي ) فاقد سرمايه ( از آ -4-4

آئین نامه مالي شهرداري ، معادله حسابداري  42انجام بخشي از احکام حاکمیتي مي باشد ، لذا مستند به ماده 

 متمايز بوده وبشرح ذيل میباشد:آنها ازساير موسسات ) انتفاعي ( که هدف کسب سود و حفظ سرمايه دارند ، 

 

 

 تامین نیازهاي اطالعاتيو  از فعالیت هاي مالي شهرداري هابمنظور تهیه آمار مالي جامع ساالنه  -4-5

متحدالشکل  و فرمت هاي حسابداريروش  ف به استفاده ازدستگاههاي بهره بردار ذيصالح ، شهرداريها مکل

مالي شهرداري ها که توسط وزارت کشور  حوزه دستورالعمل هايبراساس مقررات اين دستورالعمل و ساير 

 ، مي باشند.)سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور( ابالغ شده يا مي شود 

 )ارزش خالص( + بدهي ها = دارائي ها مازاد
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 از شده بودجه اعتبارات تأمین وسیله به شده تحصیل( ثابت هاي دارائي) تجهیزات و آالت ماشین اموال، -4-6

 اصول رعايت منظور به لذا. گیرند مي قرار حسابداري کنترل تحت "ثابت هاي دارائي حساب گروه" ايجاد طريق

 که درصورتي دريافت، زمان در منصفانه ارزش يا) شده تمام بهاي به ثابت هاي دارائي حسابداري، شده پذيرفته

 در ثابت هاي دارائي شده تمام بهاي ثبت عدم صورت در. رسد مي ثبت به( باشد اهدائي دريافتي هاي دارائي

 ها دارائي کنترل براي،  حسابداري دستورالعمل تدوين زمان در شده تمام بهاي نبودن مشخص و تحصیل زمان

 ثابت ها دارائي حسابداري و ثبت طريق. نمود ثبت( روز قیمت) برآوردي شده تمام بهاي به را ها دارائي توان مي

 .است آمده تفضیل به "ها حساب ثبت بخش در" ثابت هاي دارائي کنترل منظور هابه حساب گروه از استفاده و

 خالصه يکبار ماهي حداقل توانند مي کنند، مي استفاده  الکترونیکي-مکانیزه سیستم از که يياه شهرداري -4-7

 حداکثر و ثبت روزنامه دفتر در، (کل يها حساب سطح در) اند داده الکترونیکي-مکانیزه سیستم به که را اسنادي

 يا نامه آيین بايد رسیدگي در تسهیل منظور به اين بر عالوه و نمايند منتقل دفترکل به بعد ماه پانزدهم تا

 شهر شوراي منتخب حسابرسان اختیار در را آن يها برنامه و الکترونیکي-مکانیزه  سیستم با کار دستورالعمل

 .دهند قرار

کشور تهیه و جهت اقدام به کلیه  دستورالعمل روش تحرير دفاتر قانوني در شهرداري ها به وسیله وزارت

 شهرداري ها ابالغ شده است. 

شهرداري هايي که داراي مناطق مي باشند از روش حسابداري غیرمتمرکز استفاده نموده و حساب هاي  -4-8

 "وجوه انتقالي"و  "وجوه پرداختي"و  "وجوه دريافتي"رابط بین سازمان مرکزي و مناطق به وسیله حساب هاي 

 مي گردند. پشتیباني

 

 

 تعاريف:-5

عبارت از يکسال کامل شمسي است که از اول فروردين ماه شروع و به روز آخر  –سال مالي شهرداري -5-1

 اسفند ماه همان سال ختم مي گردد.

 15آئین نامه مالي شهرداري ها ، دوره عمل بودجه هر سال تا  24طبق ماده  –دوره عمل بودجه  -5-2

د مي باشد و تعهدات تحقق يافته در طول سال مالي تا آخر دوره عمل بودجه از محل ارديبهشت ماه سال بع

 اعتبارات بودجه مربوطه قابل پرداخت است.

مصارف معین در بودجه شهرداري منظور و به تصويب يا عبارت از مبلغي است که براي مصرف  -اعتبار -5-3

 رسیده است.

 ر ذمه شهرداري به طريق زير ناشي مي شودعبارت است از اقداماتي که ب –تعهد  -5-4

 تحويل کاال يا انجام دادن خدمت الف:

 اجراي قراردادهايي که با رعايت قوانین و مقررات منعقد مي شود. ب:

 شده از مراجع قانوني و ذيصالح  راحکام صاد ج:
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 عبارت است از تعیین میزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته –تسجیل  -5-5

اجازه اي است که کتباً بوسیله شهردار يا کساني که از طرف شهردار تعیین مي شوند. براي تأديه  –حواله  -5-6

مديرمالي( رئیس حسابداري يا عهده ذيحساب )، به تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه 

 در وجه ذينفع صادر مي شود.

است از وجوهي که از محل اعتبارات مصوب براي پرداخت هزينه هاي  عبارت –تنخواه گردان پرداخت  -5-7

در اختیار مأمورين يا واحدهاي ذيربط قرار مي گیرد تا به  مديرمالي(رئیس حسابداري يا )جاري از طرف ذيحساب 

فت وجه دريا ، اسناد هزينه تحويل و مجدداً معادل همان اسناد ،تدريج که هزينه هاي مربوطه انجام مي شود 

 دارند.

براي  عبارت است از وجهي که شهردار )خزانه دار( از محل اعتبارات مصوب –گردان حسابداري  تنخواه -5-8

قابل پرداخت سال هاي قبل در اختیار ذيحساب شهرداري  هاي سال جاري و تعهدات انجام بعضي از هزينه

صادره شده واريز و با صدور درخواست وجه از قرار میدهد تا در قبال حواله هاي  مديرمالي(رئیس حسابداري يا )

 خزانه شهرداري مجدداً دريافت مي گردد.

براي دريافت وجه به منظور  مديرمالي(رئیس حسابداري يا )سندي است که ذيحساب  –درخواست وجه  -5-9

در وجه  و ( و ساير پرداخت هاي قانوني، عهده خزانه شهرداري6-5پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع بند )

 بانک جاري هزينه صادر مي کند.

یش از تعهد پعبارت است پرداختي که از اعتبارات مربوط طبق مقررات و قراردادهاي  –پیش پرداخت  -5-10

 صورت مي گیرد.

 عبارت است از پرداختي که به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي گیرد. –علي الحساب  -5-11

مستقل يک واحد حسابداري و مالي مستقل با  حسابيک  –ها حسابوه حساب هاي مستقل و گر -5-12

ل قباشد حساب هاي مست يمازاد، درآمد و هزينه م ،ها ها، بدهي متوازن شامل داراييي ها حسابمجموعه اي از 

 شهرداري عبارتنداز: ماليبرابر مقررات در نظام 

 مستقل وجوه عموميحساب  الف:

 رمايه اي(مستقل وجوه تجاري )سحساب  ب:

 مستقل وجوه اماني حساب ج:

عبارت است از شماره قراردادي که براي سهولت و نظم درثبت فعالیـت هاي مالي و طبقه بندي  –کد  -5-13

ها و  فرمت اموال و غیره و نیز ،آمدها و هزينه ها برنامه ها و فعالیت ها يا در ،هدف هاي راهبردي  ،وظايف 

 مل درنظر گرفته شده است.گزارشگري مالي اين دستورالع

یدن به هدف مشترک در بهم وابسته مي باشد که براي رس عناصريک سیستم مجموعه اي از  –سیستم  -5-14

 تعامل هستند.
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هزينه هاي انجام شده يا  بابتاعتبار تخصیصي: عبارت است از وجهي که از طرف خزانه شهرداري  -5-15

جاري هزينه )جاري پرداخت( واريز مي گردد تا برابر مقررات و با هزينه هايي که انجام خواهد شد به حساب 

 تنظیم سند و صدور چک در وجه ذينفع پرداخت گردد.

 .ارزش کل دارايي ها منهاي ارزش کل بدهي هاي شهرداري: )ارزش خالص(مازاد -5-16

و  يگذار ، سرمايهمجموعه دارايي هاي غیرنقدي شهرداري شامل دارايي ثابت –مازاد تخصیص يافته  -5-17

 مازاد تخصیص يافته را تشکیل مي دهد. –ساير دارائي ها 

عبارت است از مجموع دارايي هاي جاري شهرداري منهاي مجموع بدهي هاي  –مازاد تخصیص نیافته  -5-18

 جاري و بلند مدت شهرداري 

بي از هردو که منجر به کاهش کاهش در دارايي ها ، افزايش در بدهي ها ، و يا ترکیعبارت از –هزينه  -5-19

قطعي و  1346آئین نامه مالي شهرداريها مصوب تیر ماه  33و بارعايت ماده   شدهارزش خالص طي دوره 

 پرداخت میگردد.

افزايش در دارايي ها ، کاهش در بدهي ها ، و يا ترکیبي از هردو که منجر به افزايش ازعبارت   –درآمد  -5-20

 آئین نامه مالي شهرداريها قطعي و دريافت میگردد. 37و  30و بارعايت مواد  شده ارزش خالص طي دوره 

 عبارت است از هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده )هزينه هاي غیرقطعي( –تعهدات ايجاد شده  -5-21

 شده.نعبارت است از درآمدهاي تحقق يافته و دريافت  –درآمدهاي قابل وصول  -5-22

شخصي است از بین کارکنان رسمي شهرداري بمنظور حفظ و نگهداري کلیه  (امین اموال )جمعدار اموال-5-23

اموال منقول و غیر منقول ، طبق قوانین و مقررات جاري و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال و واحدهاي 

مقام  يا هردارمربوطه و ارائه راهنمايیهاي الزم به کارکنان تحت سرپرستي و تقسیم کار بین آنها، از سوي ش

 .مجاز تعیین میگردد و تحت نظارت ذيحساب شهرداري ) امورمالي ( فعالیت مینمايد.

 مصوب پست يرسم ابالغ اي حکم با يا پیماني شهرداري که موقت ، ثابت ، يرسم مستخدم –کارپرداز  -5-24

 طبق ازین مورد وخدمات ها کاال ديخر به نسبت  و باشد دارا مي يشهردار مصوب يادار سازمان در را کارپرداز

 . دينما مي اقدام ها(  قانون شهرداري 54)از جمله ماده  مقررات تيرعا با مجاز مقام دستور

قانون  54)طبق ماده  يا مقامات مجاز  ماموري است که با مجوز شهردار (ذيحسابعامل مالي )عامل  -5-25

از طرف ايشان تنخواه گردان پرداخت دريافت مي  وب نامه مالي و بودجه مص در انطباق مقررات آيینشهرداري( 

 .نمايد

و با  يشهردار قانون 79 ماده مستخدم رسمي يا ثابت شهرداري که به موجب –ذيحساب شهرداري  -5-26

هاي مالي  نامه هاي الزم در اجراي مقررات و آيین بمنظور اعمال نظارت و تامین هماهنگي شهردار حکم صدور

 .گرد هاي ابالغي به اين سمت منصوب مي ر دستورالعملها و ساي شهرداري

 عبارت است از فزوني درآمدها نسبت به هزينه  –مازاد درآمد بر هزينه  -5-27

 عبارت از فزوني هزينه نسبت به درآمد  –مازاد هزينه بر درآمد  -5-28

 صوب براي هزينه معینعبارت است از اختصاص دادن تمام با قسمتي از اعتبار م –تأمین اعتبار  -5-29
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عبارت از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوطه اعتبار براي آن  – بالمحلديون  -5-30

ها منظور نشده يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت بدون اختیار شهرداري ايجاد شده باشد مانند احکام 

ناشي از خدمات انجام شده آب و برق و گاز حق اشتراک قطعي صادره از طرف مراجع صالحه و با بدهي 

 مخابرات و هزينه هاي مشابه که خارج از اختیار باشد.

تعیین و شناسايي میزان عوارض مودي پیش از صدور پیش آگهي براساس تعرفه  –تشخیص درآمد  -5-31

 مصوب

از تشخیص درآمد و پیش از  اطالعیه مختصري مي باشد که واحد درآمد شهرداري پس -پیش آگهي   -5-32

 سررسید و موعد پرداخت بدهي براي مودي ارسال مي دارد.

 اقداماتي که براي کسب مجوز قانوني جهت وصول عوارض معمول مي گردد –وضع درآمد  -5-33

اموال عمومي شهر اموالي است که متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم  –اموال عمومي شهر  -5-34

افته است مانند مجاري آب و فاضالب، درياچه هاي مصنوعي، اشجار، چمن کاري و معابر عمومي و اختصاص ي

 غیره

مالکانه نسبت به  تصرفاموال اختصاصي اموالي است که شهرداري حق  –اموال اختصاصي شهرداري  -5-35

 جهیزات و نظائر آن ماشین آالت و وسائط نقلیه و ت –اثاثیه اداري  ،آن را دارد از قبیل اراضي وابسته

رونوشت دستور خزانه شهرداري مي باشد که به موجب آن مبلغ معین از  –ري امنامه خزانه شهرداعال -5-36

 بانک عامل حواله مي گردد. طريقدرآمدها برداشت و به حساب جاري هزينه ها از  تمرکزحساب جاري 

از عملکرد شهرداري در قبال اجراي بودجه  تفريغ بودجه گزارشي است جامع و اساسي –تفريغ بودجه  -5-37

 مصوب و ابالغ شده در يک دوره مالي 

 ،به نوعي از دارايي هاي ثابت شهرداري اطالق مي گردد که عالوه بر اختصاصي بودن -امالک  -5-38

 مالکیت ملک و منافع حاصل از ان نیز متعلق به شهرداري باشد.

ثابت شهرداري اطالق مي گردد که عالوه بر اختصاصي بودن،  به نوعي از دارائي هاي –مستغالت  -5-39

رهن و نیز زراعت و واگذاري با حفظ  ،مانند اجاره –آن به غیر واگذار شده باشد  منافعمالکیت ملک حبس و 

 مالکیت و امثال ان در هر حال داراي منافعي قابل شناسائي براي شهرداري باشد.

خريد نقدي به اضافه هزينه هاي نصب و راه اندازي و  قیمترتست از عبا –قیمت تمام شده تاريخي  -5-40

 حمل در تاريخ خريد 

شامل: ، ص مطلعاشخاقیمت ارزيابي بوسیله  ياعبارت است از قیمت روز  – روزقیمت متعارف يا قیمت  -5-41

 (، مدير امور ماليامین اموال جمعدار اموال) کارپرداز،

 شهرداري ها را شامل مي شود. کلیهاز قواعد کلي مي باشد که اصول آن مجموعه اي  –دستورالعمل  -5-42

در مورد ساير اصطالحاتي که در اين دستورالعمل بکار رفته است در صورتیکه ابهامي در تشخیص  -5-43

سبات عمومي و اصطالحات متداول  و فن  امفاهیم آن به نظر برسد از مقررات مالیه عمومي و يا قانون مح

 ي و گزارشگري مالي استفاده خواهد شد.حسابدار
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 ف گزارشگری و صورت های مالي اهدا-6

که در اين دستورالعمل براي گزارشگري مالي و ساختار و محتـواي اطالعـات قابـل ارائـه از      ضوابط ومعیارهايي

ن شده اسـت ، در موردکلیـه حسـابهاي مسـتقل ، شـهرداري و واحـدهاي تابعـه و        يطريق گزارشهاي مالي تدو

هاي مـالي در سـطوح مختلـف    شـ ، کاربرد دارد. در نتیجه بـراي تهیـه گزار   )غیر انتفاعي( سازمانهاي وابسته آن

است. اگرچه صـورتهاي مـالي آن    ، الزم االجرا دستورالعملگزارشگري ، ضوابط و معیارهاي تعیین شده در اين 

د بايد بر اسـاس اسـتانداردهاي حسـابداري    ه به فعالیتهاي بازرگاني مي پردازنکگروه ازواحدهاي تابعه شهرداري 

، اما ترکیب و تلفیق اطالعـات مـنعکس در صـورتهاي مـالي ايـن      ارائه شود مربوط )مصوب سازمان حسابرسي(

واحدها در گزارشهاي مالي جامع شهرداري ، مستلزم رعايت ضوابط و معیارهاي تعیین شده در اين دسـتورالعمل  

 است.

 :تعیین مي گرددالي به شرح ذيل اهداف گزارشگري و صورتهاي م

ضوابط و الگوي گزارشگري مالي شهرداريها با توجه به شرايط و ويژگي هاي محیطي حاکم بر عملکرد  -6-1

آن و بر پايه استفاده از حسابهاي مستقل و گروه حسابها و نیازهاي اطالعاتي استفاده کنندگان از گزارش هاي 

 .ي مسئولیت پاسخگويي عمومي ، قانوني و نظارتيمالي و بودجه اي شهرداريها در اجرا

انواع و میزان منابع در دسترس براي ارائه خدمات در دوره جاري و دوره هاي آتي و کفايت منابع هر سال  -6-2

 .براي مصارف همان سال 

 .میزان ، منشاء و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طي دوره گزارشگري -6-3

 .خدمات ارائه شده طي دوره و محل تامین منابع آنبهاي تمام شده  -6-4

 .نحوه مصرف منابع و انطباق آنها با بودجه مصوب -6-5

خدمات آتي پیش بیني شده از جمله اطالعات راجع به پیش بیني بهاي تمام شده ، میزان و منشاء منابع -6-6

 مورد نیاز براي آن

هرداري به عموم شهروندان در راستاي بهبود جلب انتقال اطالعات مالي از سوي مقامات اجرايي ش-6-7

 .مشارکتهاي عمومي و اجتماعي شهروندان 
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 صورتهای مالي  -7

 مجموعه کامل صورتهاي مالي شامل اجزاي زير است:

 قانون شهرداري  79گزارش ماهیانه موضوع ماده  -7-1

 –ي مي بايست براي اطالع عمومي منتشر شود قانون شهردار 71گزارش میان دوره که در اجراي ماده  -7-2

 شود. مي گفتهوتاه و يا مختصر نیز گزارش ک

 شامل: قانون شهرداريها 67) تفريغ بودجه ( در اجراي ماده  مالي اساسي صورتهاي -7-3

 يک در را شهرداري مالي وضع که باشد مي صورتي "مالي وضعیت صورت" يا ترازنامه صورت -7-3-1

 .دهد يم نشان تاريخ

 که گردد مي اطالق صورتي به "خالص ارزش در تغییرات حساب گردش" يا مازاد صورت -7-3-2

 .نمايد شناسائي مالي دوره يک براي را شهرداري ويژه ارزش يا حقوق

 که گردد مي اطالق صورتي به "مالي وضعیت در تغییرات صورت" يا هزينه و درآمد صورت -7-3-3

 .نمايد مي شناسائي مالي دوره يک براي را درآمدها بر هزينه مازاد يا و هزينه بر درآمد مازاد

 صورت مقايسه درآمدها و هزينه هاي بودجه شده با درآمد و هزينه هاي قطعي شده  -7-3-4

يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي که خالصه اي از اهم رويه هاي حسابداري و ساير  -7-3-5

 يادداشت هاي توضیحي است.

 ارائه صورت جريان وجوه نقد در واحد گزارشگر، اختیاري است -7-3-6
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 شهرداری نمونه

 )صورت وضعيت مالي(صورت تراز نامه

 13×2اسفند ماه  29در تاريخ 

 ارقام به ريال                                                    بدهی ها و مازاد                                                           دارائی ها 

       13×29/12/1      13×29/12/2يادداشت                                             بدهی های جاری:       13×29/12/2      13×29/12/2يادداشت                                     :دارای های جاری

 ××× ××× 11 ينو اسناد پرداختها حساب ××× ××× 1 موجودي نقد و بانک
 ××× ××× 12 يناسناد هزينه هاي پرداخت ××× ××× 2 بانک سپرده

 ××× ××× 13 سپرده اشخاص ××× ××× 3 دريافتنيو اسناد ها حساب
 ××× ××× 14 کسورات قانونيم ××× ××× 4 چک هاي مدت دار

 ××× ××× 15 ينساير حساب هاي پرداخت ××× ××× 5 پیش پرداخت و علي الحسابها
     ××× ××× 6 موجودي مصالح و ملزومات

 ××× ×××  جمع بدهي هاي جاري ××× ×××  جمع دارائي هاي جاري

 :بدهی های غیرجاری :دارائی های غیرجاری

 ××× ××× 16 ي بلند مدتنوام پرداخت ××× ××× 7 سرمايه گذاري بلندمدت
ذخیره مزايا پايان خدمت  ××× ××× 8 اموال ماشین االت و تجهیزات

 کارکنان
17 ××× ××× 

 ××× ××× 18 ساير بدهي هاي غیرجاري ××× ××× 9 امالک و مستغالت
 ××× ×××  جمع بدهي هاي غیرجاري ××× ×××  جمع دارائي هاي غیرجاري

 :مازاد :ساير دارائی ها

 ××× ××× 19 تخصیص يافته ××× ××× 10 شهودمشهود و غیرمدارائي هاي 
 ××× ××× 20 تخصیص نیافته    

 ××× ×××  جمع مازاد ××× ×××  جمع ساير دارائي ها
 ××× ×××  جمع بدهي ها و مازاد ××× ×××  جمع دارائي ها 

 ××× ××× 21 طرف حساب هاي انتظامي ××× ××× 21 انتظامي حساب هاي
 ××× ×××  جمع کل ××× ×××  جمع کل

 

 هاي مالي است. هاي توضیحي ............. تا .......... مندرج در صفحات ............ تا .......... جزء الينفک صورت شتداياد
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 شهرداری نمونه

 )صورت گردش حساب تغييرات ارزش خالص( صورت مازاد

 13×2اسفند  29برای تاريخ 

 ارقام به ريال

 13×29/12/1 13×29/12/2 يادداشت :تخصیص يافته به منظور مازاد

 ××× ××× - دارائي هاي ثابت
 ××× ××× - سرمايه گذاري بلند مدت

 ××× ××× - دارائي هاي اهدائي
 ××× ××× - ودايع و سپرده هاي بلند مدت –ساير دارائي ها 

 ××× ×××  صي يافته در پايان دورهصمازاد تخ

    :مازاد تخصیص نیافته
 ××× ××× - مانده در اول دوره
 - ××× - تعديالت سنواتي

 ××× ××× (1) مازاد تعديل شده

 ××× ×××  مازاد طي دوره
 ××× ×××  برگشت از هزينه
 (×××) (×××)  برگشت از درآمد

 ××× ××× (2) مازاد برمبنای نقدی

 ××× ×××  درآمدهاي قابل وصول
 (×××) (×××)  درامدهاي وصول شده
 ××× ×××  ه و دريافت نشدهدرآمدهاي تحقق يافت

 (×××) (×××)  تعهدات ايجاد شده
 ××× ×××  تعهدات انجام شده

 ××× ×××  هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده

 ××× ××× (3) مازاد برمبنای تعهدی

 ××× ×××  مازاد تخصیص نیافته در پايان دوره
 ××× ×××  جمع کل مازاد

 

 ضیحي ..... تا ..... مندرج در صفحات ...... تا ..... جزء الينفک صورت هاي مالي است.يادداشتهاي تو
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 شهرداری نمونه

 )صورت تغييرات در وضعيت مالي( صورت درآمد و هزينه

 13×2اسفند  29برای تاريخ 

 ارقام به ريال

 13×29/12/2 يادداشت :درآمدها و ساير منابع تأمین اعتبار
درصد 

 درآمدها
درصد  13×29/12/1

 درآمدها
 *% ××× *% ××× 22 درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي-1000درآمد طبقه 
 *% ××× *% ××× 23 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي-2000درآمد طبقه 
 *% ××× *% ××× 24 بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات-3000درآمد طبقه 
 *% ××× *% ××× 25 درآمد حاصل از وجوه شهرداري-4000درآمد طبقه 
 *% ××× *% ××× 26 کمک هاي اهدائي دولت و سازمان هاي دولتي-5000درآمد طبقه 
 *% ××× *% ××× 27 اعانات و هدايا و دارائي ها-6000درآمد طبقه 
 *% ××× *% ××× 28 ساير منابع تأمین اعتبار-7000درآمد طبقه 
 *% ××× *% ×××  جمع درآمد

 کسر مي شود:

 13×29/12/2 يادداشت :نه ها و ساير پرداخت هاهزي
درصد 

 هزينه
29/12/1×13 

درصد 

 هزينه

      از محل هزينه های جاری –الف 
 *% ××× *% ××× 29 هزينه برنامه خدمات اداري

 *% ××× *% ××× 30 هزينه برنامه خدمات شهري
 *% ××× *% ×××  جمع هزينه های جاری

      های عمرانی از محل هزينه –ب 
 *% ××× *% ××× 31 هزينه برنامه، برنامه ريزي توسعه شهري

 *% ××× *% ××× 32 هزينه برنامه هدايت و دفع آب هاي سطحي
 *% ××× *% ××× 33 هزينه برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري

 *% ××× *% ××× 34 هزينه برنامه ايجاد تأسیسات حفاظتي شهرها
 *% ××× *% ××× 35 ه برنامه بهبود محیط شهريهزين

 *% ××× *% ××× 36 هزينه برنامه ايجاد اماکن و فضاي ورزشي، فرهنگي
 *% ××× *% ××× 37 هزينه برنامه ايجاد ساير تأسیسات و تسهیالت

 *% ××× *% ××× 38 هزينه برنامه ايجاد تأسیسات درآمدزا
 *% ××× *% ××× 39 هزينه برنامه پرداخت ديون عمراني

 *% ××× *% ×××  جمع هزينه های عمراني
 *% (×××) *% (×××)  جمع کل هزينه ها

  ×××  ×××  مازاد درآمد بر هزينه طي دوره
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ی نمونهارشهرد  

 صورت مقايسه درآمدها و هزينه های بودجه شده با درآمدها و هزينه های قطعي شده

 13×29/12/2برای تاريخ 

 ارقام به ريال

 شــرح
درآمدهای 

 بودجه شده

درآمدهای 

 وصول شده

اضافه 

 وصولی

 کسر

 وصولی

  ----   درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

 ××× ××× (×××) ××× درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي-1000درآمد طبقه 

 ---- ××× (×××) ××× درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي-2000درآمد طبقه 

 ---- ××× (×××) ××× بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات-3000آمد طبقه در

 ---- ××× (×××) ××× درامدهاي حاصل از وجوه شهرداري-4000درآمد طبقه 

 ---- ××× (×××) ××× هاي دولتي هاي اعطائي دولت و سازمان کمک-5000درآمد طبقه 

 ---- ××× (×××) ××× اعانات و هدايا و دارائي ها-6000درآمد طبقه 

 ---- ---- (×××) ××× ساير منابع تأمین اعتبار-7000درآمد طبقه 

 ××× ××× (×××) ××× جمع درآمدها

  ×××   اضافه )کسري( وصولي در پايان دوره

 کسر می شود:
هزينه های 

 بودجه شده

 ایه هزينه

 قطعی شده

 اضافه

 اعتبار

 کسر 

 اعتبار

     هزينه ها و ساير پرداخت ها

     از محل هزينه هاي جاري –الف 

 ---- ××× (×××) ××× هزينه برنامه خدمات اداري

 ---- ××× (×××) ××× هزينه برنامه خدمات شهري

     از محل هزينه هاي عمراني –ب 

 ---- ××× (×××) ××× هزينه برنامه، برنامه ريزي توسعه شهري

 ---- ××× (×××) ××× هزينه برنامه هدايت و رفع آب هاي سطحي

 ---- ××× (×××) ××× هزينه برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور

 ---- ××× (×××) ××× شهري حفاظتيهزينه برنامه ايجاد تأسیسات و 

 ---- ××× (×××) ××× هزينه برنامه بهبود محیط شهري

 ---- ××× (×××) ××× هزينه برنامه ايجاد اماکن و فضاي ورزشي فرهنگي

  ××× (×××) ××× هزينه برنامه ايجاد ساير تأسیسات و تسهیالت شهري

  ××× (×××) ××× هزينه برنامه ايجاد تأسیسات درآمدزا

  ××× (×××) ××× هزينه برنامه پرداخت ديون عمراني

 --- ××× (×××) ××× جمع کل هزينه

  ×××   اضافه )کسري( اعتبار در پايان دوره

  ×××   ( درآمد طي دورهمازاد )کسری

 هاي توضیحي ........ تا ......... مندرج در صفحات ......... تا .......... جزء الينفک صورت هاي مالي است. يادداشت
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 نمونه يادداشت های پيوست صورت های مالي
 

 موجودي نقد و بانك-1

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 موجودي نقد وبانك به شرح ذير تفكيك ميشود:

 ***  *** تنخواه گردان پرداخت 

 ***  *** بانكها

 ***  *** جمع 

 

 تنخواه گردان پرداخت از اقالم زير تشكيل شده است.-1-1

 

 *** ***  آقاي/خانم 

 *** ***  آقاي/خانم

 *** ***  جمع 

 

 موجودي حساب بانك ها از اقالم زير تشكيل شده است. -2-1
 

 ***  ***  1**********01 رآمدها  به شمارهجاري تمركز د بانك ...

 ***  ***  1**********02 جاري هزينه    به شماره بانك ...

 ***  ***  1**********03 جاري سپرده  به شماره بانك ...

 ***  ***  1**********04 جاري تمركز درآمدها  به شماره بانك ...

 ***  ***  1**********05 جاري تمركز درآمدها  به شماره بانك .....

 ***  ***    جمع

 

 توضيحات در خصوص هريك از موارد  فوق )در صورت نياز(-3-1
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 بانك سپرده -2

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 بانك سپرده به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** كوتاه مدت –تمركز وجوه سپرده 

 ***  *** جمع

 

 

 ه مدت از اقالم زير تشكيل شده است:تمركز وجوه سپرده كوتا -1-2

 

 ***  *** 01*******1بانك ......... جاري سپرده 

 ***  *** 01*******1بانك ......... جاري سپرده 

 ***  *** 01*******1بانك ......... جاري سپرده 

 ***  *** جمع

 

 )توضيحات اضافي در صورت نياز(-2-2

3-2- 

4-2- 

 افتنيحسابها و  اسناد دري-3

 دريافتني به شرح ذيل تفكيك مي گردد: حسابها و اسناد دريافتني

 29/12/2*13  29/12/1*13 

 ***  *** ناشي از اجراي قانون-بدهكاران

 ***  *** وام ضروري كوتاه مدت مديران و ... -بدهكاران
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 ***  *** ساير حسابهاي دريافتني –بدهكاران 

 ***  *** هماليات بر ارزش افزود–بدهكاران 

 ***  *** سنواتي-بدهكاران

 ***  *** 

 

مساعده كاركنان مبلغي است كه طبق مقررات مربوطه در صورت نياز كارمندان در نيمه هر ماه بحساب آنان واريز و همزمان با پرداخت  -1-3

 حقوق در پايان ماه تسويه مي گردد.

 ت گذشته مي باشد كه پس از بررسي سوابق موجود تسويه كامل خواهد شد.ساير حساب هاي دريافتي مربوط به بدهكاران سنوا -2-3

ماليات بر ارزش افزوده مطالباتي مي باشد كه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به اشخاص ذينفع پرداخت و به موجب قانون از حوزه -3-3

 يات بر ارزش افزوده پرداختي حسب مورد دريافت يا پرداخت مي گردد.ماليات هر سه ماه يكبار با تنظيم اظهار نامه مالياتي و محاسبه مال

 توضيحات اضافي در صورت لزوم -4-3

 چكهاي مدت دار -4

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 چكهاي مدت دار به شرح زير تفكيك مي گردد:

 ***  *** چكهاي مدت دار نزد صندوق

 ***  *** چكهاي مدت دار نزد بانك

 ***  *** ر نزد دايره حقوقيچكهاي مدت دا

 ***  *** چكهاي الوصول

 ***  *** جمع

 چك هاي مدت دار از سيستم چكهاي مدت دار برخوردار مي باشد. -1-4
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 پيش پرداخت  وعلي الحساب ها -5

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 پيش پرداخت و علي الحساب ها به شرح زير تفكيك مي شود:

 ***  *** پيش پرداخت ها

 ***  *** علي الحساب ها

 ***  *** 

 

از نظر قانون پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام  -1-5

مقررات صورت ميگيرد. همچنين پيش تعهد صورت ميگيرد و علي الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور اداي قسمتي از تعهد يا رعايت 

پرداخت در مقابل تضمين كافي پرداخت خواهد شد. پيش پرداخت و علي الحسابهاي معوق كه عموما از ادوار گذشته نقل شده اند عمدتا فاقد 

الح و يا بحساب هزينه اص’ ماهيت تعريف شده مي باشند لذا مي بايست به تفكيك هر سرفصل  سند رسي شده ماهيت آنان شناسايي سپس تعديل 

 و تعديالت سنواتي منظور گردد.

 سرفصل علي الحساب مربوط به روش حسابداري نقدي و نقل از سنوات قبل ميباشد كه به تدريج تسويه و حذف ميگردد – 2-5

 

 موجودي مصالح و ملزومات -6

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 موجودي مصالح و ملزومات  به شرح زير تفكيك مي شود:

 ***  *** موجودي مصالح

 ***  *** موجودي ملزومات

 ***  *** 

 

 سرمايه گذاري در ساير موسسات -7

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 سرمايه گذاري در ساير موسسات به شرح زير تفكيك مي شود:
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 ***  *** سرمايه گذاري در ساير موسسات و شركت ها

 ***  *** جمع

 

 ساير موسسات و شركتها از اقالم زير تشكيل شده است: سرمايه گذاري در -1-7

 ***  *** سهام شركت ......

 ***  *** جمع

 

 

سرمايه گذاري در ساير موسسسات در شهرداري به سرمايه گذاري در موسسات وابسته و سرمايه گذاري در ساير موسسات -2-7

يق حساب هاي مستقل و گروه حسابها صورت گرفته و سرمايه طبقه بندي شده است. كنترل حساب هاي سرمايه گذاري شده از طر

گذاري به  قيمت تمام شده تاريخي ثبت مي گردد. طبق دستورالعمل وزارت كشور چنانچه قيمت تمام شده سرمايه گذاري در تاريخ 

 ثبت مشخص نباشد به قيمت برآوردي ارزيابي مي گردد.

 

 ماشين آالت و تجهيزات’ اموال -8

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 و تجهيزات به شرح تفكيك مي گردد:’  شين آالتما’ اموال

 ***  *** زمين و ساختمان و تجهيزات

 ***  *** وسائط نقليه

 ***  *** ماشين آالت

 ***  *** جمع 

 

 .مي گردد ق سيستم دارائي هاي ثابت پشتيبانيماشين آالت و تجهيزات از طري’ اموال -1-8

آئين نامه مالي شهرداري ها يي كه توسط وزارت كشور تهيه و  43موضوع ماده  ستورالعمل حسابداري شهرداري هاموجب دبه  -2-8

كليه اموال منقول و غير منقول شهرداري كه در مالكيت هر شهرداري است بايد صورت برداري شود ،به شهرداري ها ابالغ شده است
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برابر دستورالعمل  ورتيكه قيمت خريد يا قيمت  تمام شده آنها مشخص نباشدبراي هر يك از آنها كارت مشخصات تنظيم و در ص

در كارت ها درج و بترتيب طبقه بندي ضميمه دستورالعمل اموال در دفتر معين اموال غير منقول و دفتر  حسابداري شهرداري ها ،

 شود.معين اموال منقول به ثبت برسد و خالصه آن به حساب مربوط در دفتر كل منتقل مي

در مورد اموالي كه در آينده يا بهر ترتيب بمالكيت شهرداري در آيد كارت  – ها شهرداري حسابداريبه موجب دستورالعمل  -3-8

 اموال )سيستم دارايي ثابت( تهيه و به قيمت خريد يا قيمت تمام شده يا قيمت ارزيابي در دفاتر مربوط ثبت ميشود.

ابالغي از طرف وزارت كشور پس از مشخص شدن قيمت كليه اموال بطرق فوق و جمع  ي حسابداربه موجب  دستورالعمل  -4-8

كل آن ها حساب دارايي ثابت بدهكار و حساب سرمايه گذاري در دارايي ثابت )مازاد تخصيص يافته ( معادل همان مبلغ بستانكار 

 ريق فوق عمل ميشود.ميشود و بتدريج كه اموال جديدي خريداري و يا بتصرف شهرداري درمي آيد بط

ماشين ’   به موجب اصول متداول و پذيرفته شده حسابداري دولتي و موسسات غير اتنفاعي فاقد سرمايه )شهرداري ها( اموال -5-8

درآمد اختصاصي و پروژه هاي سرمايه اي از طريق ايجاد گروه ’ آالت و تجهيزات تحصيل شده به وسيله حساب هاي مستقل عمومي 

سازمان   .... گروه حساب دارائي هاي ثابت عمومي  -6فصل   134ي هاي ثابت تحت كنترل قرار مي گيرد )نشريه  شماره حساب دارائ

 .مديريت بررسي هاي فني و حرفه اي( -حسابرسي

 امالك  و مستغالت شهرداري -9

 امالك و مستغالت شهرداري به شرح ذير تفكيك مي شود:

 

 امالك  شهرداري -1-9

 13*29/12/1  13*29/12/2 هرداري به شرح ذير تفكيك مي شود:امالك ش

 ***  *** امالك با كاربري مسكوني

 ***  *** امالك با كاربري زراعي

 ***  *** امالك با كاربري اموزشي

 ***  *** امالك با كاربري تاسيسات

 ***  *** امالك با كاربري فضاي سبز

 ***  *** امالك با كاربري مسكوني و تجاري

 ***  *** امالكك با كاربري  شهربازي فضاي سبز

 ***  *** امالك با كاربري ورزشي



25 

 

 ***  *** امالك با كاربري فرهنگي و مذهبي

 ***  *** امالك با كاربري باغات

 ***  *** جمع

 امالك شهرداري از طريق سيستم امالك پشتيباني ميشود.  -1-1-9

 

 مستغالت شهرداري -2-9

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 تغالت شهرداري  به شرح زير تفكيك مي شود:مس

 ***  *** ساختمان مسكوني

 ***  *** جمع

 

 مستغالت شهرداري از طريق سيستم مستغالت كنترل و پشتيباني ميشود.  -1-2-9

 

 ساير دارائيهاي مشهود و غير مشهود-10

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 تفكيك مي شود: ساير دارائيهاي مشهود و غير مشهود به شرح زير

 ***  *** ودايع دريافتي بلند مدت

 ***  *** جمع

 

 

 ودايع دريافتي بلند مدت از اقالم زير تشكيل شده است. -1-10

 

 xxx  ـــــ ودايع نزد اداره .... شهرستان.... 

 xxx  xxx ودايع دريافتي بلند مدت
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 xxx  xxx جمع

 

 ناد  پرداختنيحسابها و اس -11

 حسابها و اسناد پرداختي به شرح زير تفكيك ميشود: 

 

 حساب هاي پرداختي -1-11

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 حسابهاي پرداختي به شرح زير تفكيك ميشود: 

 ***  *** حقوق پرداختني

 ***  *** جمع

 

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 بدهي هاي كوتاه مدت پرداختي به شرح زير تفكيك ميشود: 

...... ***  *** 

 ***  *** وجوه نا مشخص بانكي

 ***  *** جمع

 

حساب وجوه نامشخص بانكي ويژه وجوهي ميباشد كه بحساب هاي بانكي شهرداري واريز ولي پرداخت كننده و يا بابت  -2-11

 اعمال حساب اقدام مي گردد. واريزي براي شهرداري مشخص نميباشد .بديهي است بعد از مشخص شدن موضوع نسبت به

 

 اسناد پرداختني -2-11

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 اسناد پرداختي به شرح زير تفكيك ميشود: 
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 ***  *** اسناد پرداختني

 ***  *** جمع

 

 مي باشد. ...... ي مربوط به ناسناد پرداخت -1-2-11

 

 اسناد هزينه هاي پرداختني -12

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 تي به شرح زير تفكيك ميشود.اسناد هزينه هاي پرداخ

 ***  *** اسناد هزينه هاي پرداختي سنواتي

 ***  *** اسناد هزينه هاي پرداختي سال جاري  

 ***  *** جمع

 

زماني براي اين حساب نماينده آن دسته از بستانكاران ميباشد كه مطالبات آنان آني مي باشد يعني به تاريخ روز بوده و -1-12

 پرداخت آن معين نشده است.

 

 

 سپرده اشخاص -13

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 سپرده اشخاص به شرح ذير تفكيك مي شود:

 ***  *** حسن اجراي تعهدات -سپرده هاي پرداختني

 ***  *** حسن انجام كار-سپرده هاي پرداختني

 ***  *** شركت در مناقصه -سپرده هاي پرداختني
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 ***  *** سپرده هاي پرداختني ساير

 ***  *** جمع

 

سپرده اشخاص از جمله حسابهاي مستقل وجوه اماني مي باشد و به موجب قانون شهرداري ها وجوهي كه به نام سپرده يا  -1-13

ز وجوه سپرده امانت به شهرداري داده ميشود بايد در حساب مخصوص)مستقل ( نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد ا

و يا امانات دخل و تصرقفي نمايد. ولي پس از ده سال از تاريخ  استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي تواند 

 وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.

 

 مكسورات قانوني-14

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 مكسورات قانوني به شرح زير تفكيك مي شود:

 ***  *** ماليات پرداختني

 ***  *** بيمه پرداختني

 ***  *** بدهي به بانك سپرده

 ***  *** كسورات كاركنان

 ***  *** جمع

 

مكسورات قانوني عمدتا از دوره يا دوره هاي قبل به سال جاري نقل گرديد و نياز به بررسي و اصالح حساب در پاره اي از -1-14

 در دستور كار حسابداري قرار خواهد گرفت. مواد دارد كه

 

 ساير حساب هاي پرداختني -15

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 ساير حساب هاي پرداختني به شرح زير تفكيك مي شود:

 ***  *** بستانكاران متفرقه
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 ***  *** پيش دريافت ها

 ***  *** حسابها و اسناد پرداختني

 ***  *** بستانكاران كاركنان

 ***  *** جمع

 

سرفصل هاي ساير حساب هاي پرداختي انتقالي از دوره هاي قبل نياز به بررسي و تجديد نظر كلي دارد و احتمال حذف  -1-15

 بعضي از حساب ها امكان پذير خواهد بود.

 

 

 وام  پرداختني بلند مدت -16

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 وام پرداختني  بلند مدت به شرح زير تفكيك مي شود:

 ***  *** اوراق مشاركت پرداختني

 ***  *** وام پرداختني بانكي

 ***  *** وام دريافتي از وزارت كشور

....... ***  *** 

 ***  *** جمع

 

 

 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان: -17

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 به شرح زير تفكيك ميشود:  كاركنان خدمت پايان مزاياي ذخيره

 ***  *** پس انداز كاركنان
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 ***  *** جمع

 

 

 ساير حساب هاي پرداختني: -18

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 به شرح زير تفكيك ميشود:  پرداختني هاي حساب ساير

 ***  *** حسابهاي پرداختني متفرقه

 ***  *** جمع

 

 

 مازاد تخصيص يافته: -19

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 فكيك ميشود: مازاد تخصيص يافته به شرح زير ت

 ***  *** دارائيهاي غير نقدي شهرداري

 ***  *** جمع

 

 

 دارائيهاي غير نقدي شهرداري از اقالم زير تشكيل شده است.-1-19

 

 ***  *** دارائيهاي ثابت

 ***  *** سرمايه گذاري در ساير موسسات

 ***  *** دارائيهاي اهدايي

 ***  *** ساير دارائيها
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 ***  *** جمع

 

 مازاد تخصيص نيافته -20

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 مازاد تخصيص نيافته به شرح زير تفكيك ميشود: 

 ***  *** دارائيهاي  نقدي شهرداري

 ***  *** جمع

 دارائيهاي نقدي شهرداري از اقالم زير تشكيل شده است-1-20

 ***  *** مانده در اول دوره

 ***  *** ت سنواتيتعديال 

 ***  *** مازاد طي دوره

 ***  *** برگشت از هزينه

 ***  *** برگشت از درآمد

 ***  *** درآمدهاي قابل وصول 

 ***  *** درآمدهاي وصول شده

 ***  *** تعهدات ايجاد شده

 ***  *** تعهدات انجام شده

 ***  *** حساب خالصه درآمد وهزينه

 ***  *** جمع

 

2-20- 

3-20- 

4-20-  
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 حساب هاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي -21

 

حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي ماهيت حساب نداشته و فقط جنبه كنترلي دارد و چك هاي تضميني و اسناد دريافتي تضميني و 

 ضمانت نامه هاي بانكي اسناد مالكيت و غيره ... در اين حساب ها ثبت مي گردد.

 

 در آمد ناشي از عوارض عمومي – 1000درآمد طبقه -22

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 درآمد ناشي از عوارض عمومي به شرح ذير تفكيك مي شود:

 ***  *** عوارض وصولي توسط ساير موسسات

 ***  *** عوارض بر ساختمانها و اراضي

 ***  *** عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

 ***  *** ه كسب و فروشعوارض بر پروان

 ***  *** جمع

 

 هر يك از گروه هاي درآمدي بوسيله منابع درآمد پشتيباني ميشوند كه با حساب هاي بودجه مشترك و يكنواخت مي باشند. -1-22

 درآمد هاي ناشي از عوارض اختصاصي-2000درآمد طبقه  -23

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 :درآمد ناشي از عوارض اختصاصي به شرح زير تفكيك مي شود

 ***  *** درآمدهاي وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات

 ***  *** درآمدهاي ناشي از سهميه عوارض وصولي متمركز

 ***  *** جمع

 

هر يك از گروه هاي درآمدي بوسيله منابع درآمد پشتيباني مي شوند كه با حساب هاي بودجه مشترك و يكنواخت مي  -1-23

 د.باشن
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 درآمد ناشي از بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري -3000درآمد طبقه  -24

 

درآمد ناشي از بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري به شرح 

 زير تفكيك مي شود:

29/12/2*13  29/12/1*13 

 ***  *** درآمدهاي ناشي از بهائ خدمات شهرداري

 ***  *** داريدرآمد تاسيسات شهر

 ***  *** جمع

 

 هر يك از گروه هاي درآمدي بودجه حساب هاي مشترك و يكنواخت با بودجه پشتيباني مي شوند. -1-24

 

 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري -4000درآمد طبقه  -25

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري به شرح ذير تفكيك مي شود:

 ***  *** درآمد حاصل از وجوه شهرداري

 ***  *** درآمدهاي ناشي از اموال شهرداري

 ***  *** جمع

 

 هر يك از گروههاي درآمدي بوسييله حساب هاي مشترك و يكنواخت با بودجه پشتيباني مي شوند. -1-25

 كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي  -5000درآمد طبقه  -26

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي به شرح ذير تفكيك ميشود: كمكهاي

 ***  *** در هزار گمركي 12كمك جاري از محل 

 ***  *** جمع
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 اعانات و هدايا و دارائيها  -6000درآمد طبقه  -27

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 درآمد اعانات و هدايا و دارائيها به شرح ذير تفكيك ميشود:

 ***  *** دارائيهايي كه بطور اتفاقي يا بموجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.

 ***  *** جمع

 

 هر يك از گروه هاي درآمدي بوسيله حساب هاي مشترك و يكنواخت با بودجه پشتيباني مي شوند. -1-27

 ساير منابع تامين اعتبار -7000دآمد طبقه  -28

  

 13*29/12/1  13*29/12/2 اعتبار به شرح زير تفكيك مي شود:ساير منابع تامين 

 ***  *** فروش اموال شهرداري

 ***  *** وامهاي دريافتني

 13*29/12/1  13*29/12/2 جمع

 

 هر يك از گروه هاي درآمدي بوسيله حساب هاي مشترك و يكنواخت با بودجه پشتيباني  مي شوند. -1-28

 

 اريهزينه برنامه خدمات اد-29

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 هزينه برنامه خدمات اداري به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** حقوق و دستمزد -1ماده

 ***  *** مزايا و فوق العاده ها و كمك ها  -2ماده

 ***  *** هزينه سفر حمل و نقل و ارتباطات-3ماده

 ***  *** اجاره بها و كرايه -4ماده
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 ***  *** ات قرارداديخريد خدم -5ماده

 ***  *** سوخت آب و برق -6ماده

 ***  *** مواد و لوازم مصرف شدني -7ماده

 ***  *** خريد)ساختمان، زمين،حقوق و امتيازات( -10ماده

 ***  *** خريد ماشين آالت و وسائط نقليه -12ماده

 ***  *** كاالهاي مصرف نشدني -13ماده

 ***  *** يگر به بخش عموميكمك و پرداختهاي د-16ماده

 ***  *** كمك و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي -17ماده

 ***  *** بازپرداخت وام و كارمزد -18ماده

 ***  *** پرداختهاي انتقالي به كاركنان -19ماده

 ***  *** ديون وتعهدات -20ماده 

 ***  *** 

 

 پشتيباني ميشوند كه مشترك و يكنواخت با بودجه پشتيباني  مي شوند. يك از مواد هزينه فوق بودجه رديف هزينههر -1-29

 هزينه برنامه خدمات شهري -30

 13*29/12/1  13*29/12/2 هزينه برنامه خدمات شهري به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** حقوق و دستمزد -1ماده

 ***  *** مزايا و فوق العاده ها و كمك ها  -2ماده

 ***  *** ه سفر حمل و نقل و ارتباطاتهزين-3ماده

 ***  *** اجاره بها و كرايه -4ماده

 ***  *** خريد خدمات قراردادي -5ماده

 ***  *** سوخت آب و برق -6ماده

 ***  *** مواد و لوازم مصرف شدني -7ماده
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 ميشوند كه مشترك و يكنواخت با بودجه مي باشند. هر يك از مواد فوق بوسيله رديفهاي هزينه پشتيباني -1-30

 

 

 هزينه برنامه ريزي توسعه شهري -31

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 برنامه ريزي توسعه شهري به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** طرح تملك اراضي و امالك مورد نياز اجراي توسعه و عمران شهري

 ***  *** طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري

 ***  *** طرح تهيه و تصويب طرح هاي جامع و هادي

 ***  *** طرح توسعه كاربري فن آوري اطالعات و ارتباطات

 ***  *** جمع

 

1-31-  

 

 

 

 ***  *** خريد ماشين آالت و وسائط نقليه -12ماده

 ***  *** كاالهاي مصرف نشدني -13ماده

 ***  *** كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي-16ماده

 ***  *** كمك و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي -17ماده

 ***  *** پرداختهاي انتقالي به كاركنان -19ماده

 ***  *** ديون وتعهدات -20ماده 

 ***  *** 
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 برنامه هدايت و دفع آبهاي سطحي داخل شهر -32

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 هدايت و دفع ابهاي سطحي داخل شهر به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** رح احداث كانال هاي دفع آبهاي سطحيط

 ***  *** جمع

 

 هر برنامه بوسيله طرح و هر طرح بوسيله پروژه هاي مربوط پشتيباني مي شود كه مشترك و يكنواخت يا بودجه مي باشند. -1-32

 برنامه حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهري  -33

 

شهري به شرح زير تفكيك  برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور

 ميشود:

29/12/2*13  29/12/1*13 

 ***  *** طرح زيرسازي جدول گذاري و آسفالت معابر 

 ***  *** طرح پياده رو سازي

 ***  *** طرح احداث و تكميل پل روي رودخانه و احداث و تكميل زيرگذر

 ***  *** طرح بهبود ترافيك

 ***  *** طرح احداث ميادين

 ***  *** جمع

 

 هر برنامه بوسيله طرح و هر طرح بوسيله پروژه هاي مربوط پشتيباني مي شود. كه مشترك و يكنواخت با بودجه مي باشند. -1-33

 برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي شهر -34

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي شهر به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** آالت و تجهيزات آتش نشاني طرح خريد ماشين
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 ***  *** جمع

 

 

 هر برنامه بوسيله طرح و هر طرح بوسيله پروژه هاي مربوط پشتيباني ميشود. -1-34

 

 برنامه بهبود محيط شهري -35

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 برنامه بهبود محيط شهري به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** درختكاري در معابر  –بز ايجاد فضاي س -طرح احداث پارك

 ***  *** طرح احداث مراكز انباشت و بازيافت و دفن و سوزاندن

 ***  *** طرح خريد وسايل نقليه ماشين آالت حمل و دفن

 ***  *** طرح بهبود محيط بافتهاي قديمي شهر

 ***  *** جمع

 

 مربوط پشتيباني ميشود كه مشترك و يكنواخت با بودجه مي باشند.هر برنامه بوسيله طرح و هر طرح بوسيله پروژه هاي  -1-35

 

 برنامه ايجاد اماكن و فضاي ورزشي و فرهنگي -36

 

برنامه ايجاد اماكن و فضاي ورزشي و فرهنگي به شرح زير تفكيك 

 ميشود:

29/12/2*13  29/12/1*13 

 ***  ***  طرح احداث ساير تاسيسات و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي و توريستي 

 ***  *** جمع
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 هر برنامه بوسيله طرح و هر طرح بوسيله پروژه هاي مربوط پشتيباني  مي شود كه مشترك و يكنواخت با بودجه مي باشد.-1-36

 

 برنامه ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري -37

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 برنامه ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** طرح خريد احداث و تكميل و توسعه ساختمان هاي اداري  

 ***  *** طرح احداث و تكميل گورستان و غسالخانه ها

 ***  *** طرح احداث توالت هاي عمومي 

 ***  *** طرح احداث و تكميل ميادين ميوه و تره بار

 ***  *** جمع

 

 ت درآمد زا شهريبرنامه ايجاد تاسيسا -38

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 برنامه يجاد تاسيسات درآمد زا شهري به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** طرح احداث كارخانه آسفالت و تجهيزات مربوط

 ***  *** ماشين آالت عمراني و تعميرات اساسي -طرح خريد ماشين

 ***  *** جمع

 

 ر طرح بوسيله پروژه هاي مربوط پشتيباني مي شود كه مشترك و يكنواخت به بودجه مي باشند.هر برنامه بوسيله طرح و ه -1-54

 برنامه هزينه هاي پيش بيني نشده و ديون و تعهدات-39

 

 13*29/12/1  13*29/12/2 برنامه هزينه هاي پيش بيني نشده و ديون و تعهدات به شرح زير تفكيك ميشود:

 ***  *** حلطرح پرداخت پروژه ديون با م
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 ***  *** جمع

 

 .هزينه برنامه بوسيله طرح و هر طرح بوسيله پروژه هاي مربوط پشتيباني مي شود كه مشترك و يكنواخت با بودجه مي باشند -1-55

 تفريغ بودجه  -حساب هاي بودجه اي-40

 

ل تخصيص بودجه شهرداري بوسيله حساب قانون شهرداريها و اص 79قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي و ماده 55به موجب اصل 

معين و معين ’ هاي مستقل و گروه حساب ها كنترل و مي بايد بعنوان يك فعاليت مالي در دفتر روزنانه ثبت و به حساب هاي دفتر كل 

)تفريغ  تفضيلي نقل گردد. تا تحت عنوان صورت مقايسه درآمدها و هزينه هاي بودجه شده با درآمدها و هزينه هاي قطعي شده

 بودجه( در رديف صورتحساب هاي مالي اساسي ارائه و گزارش شود.
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ها فهرست و ساخت حساب  

 )کدينگ(
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 ها حساب ارساخت -8

 

 ها حساب ارساخت-8-1

 به ترتیب زير معین شده است:ها حسابساخت و سطوح کلي -8-1-1

 گروه اصلي حساب – الف

 رعي حسابگروه ف-ب 

 حساب هاي دفتر کل  – ت

 حساب هاي دفتر معین - ث

 حساب هاي تفضیلي سطح اول – ج

 حساب هاي تفصیلي سطح دوم – چ

 مرکز هزينه  – ه

حساب هاي دفتر کل شامل کلیه حساب هاي منعکس در دفتر کل مي باشد و حاوي اطالعات کلي  -8-1-2

 د.است که برمبناي آن صورت هاي مالي تنظیم مي شو

هاي کلي به حساب هاي جزئي تر و با هدف نشان  حساب هاي دفتر معین به منظور تفکیک حساب -8-1-3

 دادن جزئیات حساب کل برحسب نوع فعالیت و ماهیت و ماهیت خاص هر حساب مورد استفاده قرار مي گیرد.

ده و تفصیل سطح معین را بیان نمو هاي حساب هاي تفصیلي سطح اول جزئیات بیشتري از حساب -8-1-4

و ايجاد ها حسابدوم نیز جزئیات هر فعالیت را تفکیک نموده و به منظور دستیابي به اطالعات جامع تر در 

 شود. هاي دقیق مالي درنظر گرفته مي امکانات الزم جهت گزارشات و تجربه و تحلیل

ندازه گیري با دو روش و سطح دوم مي توان از قیمت تمام شده و نیز روش ا تفضیليهاي  از حساب -8-1-5

شیوه معمول در بودجه عملیاتي، يکي بر پايه بررسي هاي زماني و ديگري برمبناي تجربه و تحلیل آماري يا 

ABC/M .استفاده نمود 

 

 ساخت و کدگذاری حساب های اصلي-8-2

سطوح در حساب هاي پیشنهادي از روش شماره گذاري استفاده مي گردد. به نحوي که هر يک از -8-2-1

بوده و از آن طريق شناسائي مي گردد. بدين ترتیب استفاده  (unique)فوق داراي شماره خاص و واحد 
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ده از ساير مزاياي اين روش جهت شهرداري ها فراهم ابا يکديگر و استفها  حسابمطلوب و امکان عطف و ربط 

 مي باشد.

براي شهرداري ها به صورت ها  حسابذاري باتوجه به موارد فوق اصول کلي رعايت شده در شماره گ -8-2-2

 جدول فهرست حساب به شکل زير مشاهده مي گردد.

 

ارقام اول الی 

 يازدهم

ارقام اول الی 

 نهم

ارقام اول الی 

 ششم

ارقام اول الی 

 چهارم
 رقم اول ارقام اول و دوم

×× ××× ×× ×××× ×× × 

 ه اصليگرو گروه فرعي حساب کل حساب معین تفصیل اول تفصیلي دوم

 

 گروه اصلي حساب ها

مي باشد نمايانگر ماهیت اصلي هر حساب ها حسابکه کلي ترين طبقه بندي ها  حسابگروه اصلي  -8-2-3

 بوده و غالباً براساس عناصر بنیادي صورت هاي مالي اساسي درنظر گرفته شده اند به عنوان مثال:

 ها ( دارائي1گروه )

 ها  ( هزينه5گروه )

 .همواره اولین رقم سمت چپ نشان دهنده گروه اصلي حساب مي باشدها حسابیه در کل -8-2-4

( حساب هاي دائمي يا حساب هاي ترازنامه و 3( الي )1، گروه هاي )هاي اصلي حسابدر گروه بندي -8-2-5

به اقالم کنترلي و انتظامي  9( حساب هاي موقت و عملکرد شهرداري بوده و گروه 7( تا )4گروه هاي )

 صاص يافته است.اخت

 

 گروه فرعي حساب 

به سطوح جزئي تري تفکیک شده اند هر گروه فرعي ها حساببوسیله گروه فرعي ها حسابگروه اصلي  -8-2-6

 دربرگیرنده تعداد حساب  کل مي باشد.

از دو رقم تشکیل گرديده که از ترکیب شماره گروه اصلي و شماره ها حسابشماره گروه فرعي  -8-2-7

 وه فرعي حاصل مي گردد.مشخصه گر
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 رقم اول رقم دوم

× × 

 

 

 

 مثال:

شماره 

گروه 

 اصلی

 عنوان گروه فرعی شماره گروه فرعی عنوان گروه اصلی

 دارائي هاي غیرجاري )ثابت( 12 دارائي ها 1

 اداريخدمات هزينه وظیفه  51 هزينه ها 5

 هزينه وظیفه خدمات شهري 52  

 ان شهريهزينه وظیفه عمر 53  

 

برخي از گروه هاي اصلي داراي يک گروه فرعي مي باشند به عنوان مثال گروه اصلي و گروه فرعي  -8-2-8

 ( هر دو نمايانگر مازاد مي باشند.3)

 

 حساب های کل

حساب هاي کل شامل کلیه حساب هائي است که دفتر کل براساس آن تفکیک گرديده و برمبناي آن  -8-2-9

 و صورت هاي مالي اساسي تنظیم مي گردد. ها تراز آزمايشي

شماره حساب هاي کل از چهار رقم تشکیل گرديده که از ترکیب شماره گروه فرعي و شماره  -8-2-10

 مشخصه هاي حساب کل حاصل مي گردد.

 

 رقم اول رقم دوم هارمچرقم سوم و 

×× ×× × 

 

 

 

 

 

 شماره گروه فرعی

 شماره گروه اصلی

 شماره گروه فرعی

 شماره دفترکل

 گروه اصلی شماره
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 مثال:

 کل حساب شماره گروه فرعی شماره گروه اصلی

 عنوان شماره عنوان شماره عنوان شماره

 موجودي نقد و بانک 1101 دارائي هاي جاري 11 دارائي ها 1

 سرمايه گذاري  1201 دارائي هاي غیرجاري 12 دارائي ها 1

 دارائي هاي مشهود 1301 ساير دارائي ها 13 دارائي ها 1

 

لي دو رقم اول آن نشانگر گروه فرعي و ارقام بدين ترتیب رقم سمت چپ کل نشان دهنده گروه اص -8-2-11

 اول الي چهارم مجموعاً مشخص کننده حساب کل مي باشد.

 حساب( را دربر مي گیرد. 99هر حساب کل برحسب مورد يک يا چند حساب معین )تا -8-2-12

 

 حساب های معين

 استفاده قرار مي گیرد.حساب هاي معین به منظور تفکیک حساب هاي کل به حساب جزئي تر مورد  -8-2-13

( رقم به حساب هاي کل مربوط بدست 2( رقم مي باشد که با اضافه نمودن )6حساب هاي معین داراي )

 آيند. مي

 به شرح زير مي باشد. "پیش پرداخت ها"به عنوان مثال شماره 

 

01 1105 

 

 

 

 

 حساب های تفصيلي اول

و همچنین ايجاد امکان ارائه اطالعات وسیعتر ها حسابتر در به منظور دستیابي به اطالعات جامع  -8-2-14

جهت تهیه گزارشات و تجزيه تحلیل ها دقیق مالي، حساب هاي تفصیلي که تفکیک حساب هاي معین به 

حساب هاي جزئي تري مي باشد درنظر گرفته شده است، کد شماره حساب هاي تفصیلي اول با اضافه نمودن 

 اي معین ايجاد مي شود.( رقم به شماره حساب ه3)

فعالیت "و  "فعالیت امور ترافیک شهري"به عنوان مثال: حساب تفصیل اول در رابطه با هزينه دو فعالیت شامل 

 "خدمات شهريهزينه هاي "براي فصل دو  "بهبود ترافیک"در قالب اعتبار يا هزينه برنامه  "امور پارکینگ ها

 ير تشکیل شده است.و رديف هاي مربوطه از اجزاء ز 6و ماده 

 

 حساب معین

 حساب کل
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206 01 5203 

 

 

 

 

 

 

206 02 5203 

 

 

 

 

 

در  برنامهاداري و خدمات شهري داراي يک  خدمات در شهرداري ها به موجب دستورالعمل بودجه وزارت کشور وظايف

هاي فوق را به صورت  قالب وظیفه تعريف شده است درصورت قابلیت نرم افزار سیستم کامپیوتر مي توان شماره حساب

 زير تعريف نمود.

 

006 02 5201 

 

 

 

 

 

شماره حساب هاي تفصیلي اول براساس نوع ماهیت اطالعات مورد نیاز و بدون توجه به حساب هاي  -8-2-15

 درنظر گرفته مي شود. (unique)معین، به صورت واحد 

ي باشند، اين خاصیت باتوجه به مکانیزه بودن درنتیجه ممکن است چند حساب معین داراي يک شماره تفصیل

سیستم حسابداري براي شهرداري امکان دستیابي به اطالعات و وضعیت يک حساب تفصیلي در معین هاي 

 مختلف را فراهم میسازد.

شماره تفصیلي هر پرسنل در هر زمان باتوجه به درگیر بودن با حساب هاي معین مختلف وضعیت وي را در 

وام و حساب جاري، حساب هاي دريافتني )به عنوان مودي عوارض( و غیره نشان مي  از نظرهرداري ارتباط با ش

دهد. همچنین چنانچه اشخاص اعم از حقیقي يا حقوقي و نیز پیمانکاري در چندين رابطه با شهرداري قرارداد يا 

لیه حساب هاي معین مربوطه معامله داشته باشند از طريق شماره تفصیلي شخص بدهکار يا پیمانکار که در ک

 فعالیت امور ترافیک شهری

 هزینه برنامه بهبود ترافیک

 6ماده  2فصل 

 فعالیت امور پارکینگ

 هزینه برنامه بهبود ترافیک

 6ماده  2فصل 

 فصل دو

 برنامه خدمات شهری

 6 ماده
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ثابت و مشترک مي باشد. وضعیت مانده حساب وي باتوجه به حساب هاي معین مختلف به سهولت قابل 

 دستیابي مي باشد.

به حساب هاي تفصیلي به علت گسترش تنوع از طريق سیستم  مربوطدر مواردي که اطالعات  -8-2-16

ز سیستم هاي مکانیزه فرعي جداگانه )زير سیستم( استفاده مي مکانیزه حسابداري مالي قابل دستیابي نباشد ا

هاي تفصییلي  ثبتگردد که در اين صورت سیستم هاي مزبور به عنوان تفصیل حساب هاي معین تلقي گشته و 

 در مورد آن ها انجام نمي گردد.

 

 حساب های تفصيلي دوم 

ت سیستم مکانیزه حسابداري مالي به منظور حساب هاي تفصیلي دوم باتوجه به قابلیت ها و امکانا-8-2-17

کنترل و پیگیري اطالعات مورد نیاز در موردنیاز و همچنین سهولت  اطالعات ريزامکان دريافت و گزارشگري 

 هادرنظر گرفته شده است. حسابجهت برخي از 

 

 ها تصوير کلي ساخت و کدگذاری حساب

   هاي کشور  براي شهرداريها حسابح و طبقه بندي باتوجه به فعالیت و توضیحات داده شده سطو-8-2-18 

      به صورت جدول مندرج ذيل خالصه مي شود:

      نیز نرم افزار مربوطه که بوسیله شهرداريها متناسب  سیستمهاي حسابداري و گزارشگري مالي و -8-2-19           

  عالوه بر اصول متداول و  ،طراحي و يا خريداري میگردد،  فعالیتهاي شهرداري و مفاد اين دستورالعمل تهیه با            

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ر مقررات مربوط به                                                                                                     مباني و ساي، مفروضات  ،موازين  ،اصول  الزم استپذيرفته شده حسابداري شهرداريها       

 گردد. ستورالعمل بطور اعم و در مورد کدينگ براي کلیه شهرداريهاي کشور بطور اخص و يکنواخت رعايتاين د
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 هادر شهرداری های کشور )کدينگ( جدول کلي ساخت حساب

حساب تفصیل 

 دوم

 تفصیلحساب 

 اول

 حساب

 معین 

 حساب 

 کل

گروه فرعی 

 حساب

گروه اصلی 

 حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه ها      5

 وظیفه ....     51

 وظیفه ....     52

 وظیفه ....     53

 برنامه.....  5101 

 برنامه.....  5102

 برنامه.....  5103

 برنامه.....  5104

 

 

 

 

 فعالیت ....    01

 فعالیت ....    02

 فعالیت ....    03

  فصل .... ماده 203 

  فصل .... ماده 204

  .... مادهفصل  205

  ردیف..... 01 

  ردیف..... 02

  ردیف..... 03

  ردیف..... 04

  ردیف..... 05

  ردیف..... 06
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 ها فهرست حساب

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  دارائي ها 1 - - - - -

  دارائي هاي جاري 1 11 - - - -

  موجودي نقد  بانک 1 11 1101 - - -

  صندوق 1 11 1101 01 - -

  دستمزد کارگران موقت –صندوق پرداخت  1 11 1101 01 001 -

  آقاي / خانم صندوقدار 1 11 1101 01 001 پرونده

  تنخواه گردان پرداخت 1 11 1101 02 - -

  تنخواه گردان کارپردازي 1 11 1101 02 001 -

  متصدي تنخواه گردان خانم / آقاي 1 11 1101 02 001 پرونده

  بانک ها 1 11 1101 03 - -

  ...... بانک .... شعبه 1 11 1101 03 001 -

  جاري شماره ..... 1 11 1101 03 001 01

  چک هاي در جريان وصول 1 11 1101 04 - -

  ......بانک .... شعبه 1 11 1101 04 001 -

  جاري شماره .... 1 11 1101 04 001 01

  سپرده هاي کوتاه مدت دريافتي 1 11 1101 05 - -

  ...... بانک .... شعبه 1 11 1101 05 001 -

  سپرده کوتاه مدت شماره ...... 1 11 1101 05 001 01

  وجوه در راه 1 11 1101 06 - -

  وجوه ارسالي از مناطق 1 11 1101 06 001 -

  وجوه ارسالي از منطقه .... 1 11 1101 06 001 پرونده

  حساب موقت بانکي 1 11 1101 07 - -

  ...... بانک ..... شعبه 1 11 1101 07 001 -

  جاري شماره ...... 1 11 1101 07 01 01

  اوراق قرضه کوتاه مدت 1 11 1101 08 - -

  اوراق قرضه کوتاه مدت خزانه داري کل 1 11 1101 08 001 

  درصد xاوراق قرضه کوتاه مدت  11 11 1101 08 001 01

  بانک سپرده 1 11 1102 - - -

  سپرده( جاريبانک .... ) 1 11 1102 01 - -

  ......سپرده( شعبه  جاريبانک ..... ) 1 11 1102 01 001 -

  شماره حساب جاري ..... 1 11 1102 01 001 01
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  ينهاو اسناد دريافت حساب 1 11 1103 - - -

  مساعد و بدهي کارکنان –بدهکاران  1 11 1103 01 - -

  کنانمساعده کار 1 11 1103 01 001 -

  ..... آقاي / خانم 1 11 1103 01 001 پرونده

  بدهي کارکنان 1 11 1103 01 002 -

  ..... آقاي / خانم 1 11 1103 01 002 پرونده

  ناشي از اجراي قانون –بدهکاران  1 11 1103 02 - -

  100ماده  –بدهکاران  1 11 1103 02 001 -

  / شرکت آقاي / خانم 1 11 1103 02 001 پرونده

  103ماده  –بدهکاران  1 11 1103 02 002 -

  / شرکت آقاي / خانم 1 11 1103 02 002 پرونده

  77ماده  –بدهکاران  1 11 1103 02 .003 -

  / شرکت آقاي / خانم 1 11 1103 02 003 پرونده

  وام ضروري کوتاه مدت مديران و کارکنان –بدهکاران 1 11 1103 03 - -

  وام ضروري کوتاه مدت مديران 1 11 1103 03 001 -

  آقاي / خانم  1 11 1103 03 001 پرونده

  وام ضروري کوتاه مدت کارکنان  1 11 1103 03 002 -

  آقاي / خانم  1 11 1103 03 002 پرونده

  ساير حساب هاي دريافتي –بدهکاران  1 11 1103 04 - -

  اخواهي شدهاسناد و –بدهکاران  1 11 1103 04 001 -

  ..... آقاي / خانم 1 11 1103 04 001 پرونده

  هاي دريافتني سپرده –بدهکاري  1 11 1103 04 002 -

  صندوق دادگستري / ساير اشخاص 1 11 1103 04 002 پرونده

  مالیات بر ارزش افزوده –بدهکاران  1 11 1103 05 - -

  ريد(مالیات بر ارزش افزوده )خ 1 11 1103 05 001 -

  ادوار مالیاتي 1 11 1103 05 001 پرونده

  مالیات بر ارزش افزوده )فروش( 1 11 1103 05 002 -

  ادوار مالیاتي 1 11 1103 05 002 پرونده

  سنواتي –بدهکاران  1 11 1103 06 - -

  عوارض و ساير اشخاص  موديان 1 11 1103 06 002 -

  / شرکت مآقاي / خان 1 11 1103 06 002 پرونده

  چک هاي مدت دار دريافتني 1 11 1104 - - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  چک هاي مدت دار نزد صندوق 1 11 1104 01 - -

  هاي مدت دار سیستم چک 1 11 1104 01 001 -

  چک هاي مدت دار نزد بانک 1 11 1104 02 - -

  سیستم چک هاي مدت دار 1 11 1104 02 001 -

  نزد داير حقوقيچک هاي مدت دار  1 11 1104 03 - -

  سیستم چک هاي مدت دار 1 11 1104 03 001 -

  چک هاي مدت دار الوصول 1 11 1104 04 - -

  سیستم چک هاي مدت دار 1 11 1104 04 001 -

  پیش پرداخت و علي الحساب ها 1 11 1105 - - -

  پیش پرداخت ها 1 11 1105 01 - -

  انکارانپیش پرداخت به پیم 1 11 1105 01 001 -

  بنام  –اشخاص متفرقه  1 11 1105 01 001 پرونده

  ساير پیش پرداخت  1 11 1105 01 002 -

  بنام  –اشخاص متفرقه  1 11 1105 01 002 پرونده

  ها علي الحساب 1 11 1105 02 - -

  علي الحساب به پیمانکاران  1 11 1105 02 001 -

  بنام  –قه اشخاص متفر 1 11 1105 02 001 پرونده

  ساير علي الحساب  1 11 1105 02 002 -

  بنام  –اشخاص متفرقه  1 11 1105 02 002 پرونده

  موجودي مصالح  ملزومات 1 11 1106 - - -

  موجودي مصالح 1 11 1106 01 - -

  1مصالح ساختماني انبار شماره  1 11 1106 01 001 -

  اد موجود در انبارانواع مصالح و مو 1 11 1106 01 001 0×

  موجودي ملزومات 1 11 1106 02 - -

  2انبار شماره  ملزومات اداري 1 11 1106 02 001 -

  انواع ملزومات موجود در انبار 1 11 1106 02 001 0×

  داراي هاي غیرجاري 1 12 - - - -

  سرمايه گذاري بلند مدت 1 12 1201 - - -

در موسسات وابسته و ساير موسسات گذاري سرمايه 1 12 1201 01 - -   

  سرمايه گذاري در موسسات وابسته 1 12 1201 01 001 -

  شرکت / موسسه / سازمان / فروشگاه 1 12 1201 01 001 پرونده

  سرمايه گذاري در ساير موسسات 1 12 1201 02 002 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  شرکت / موسسه دولتي و بخش خصوصي 1 12 1201 02 002 پرونده

  اموال، ماشین آالت  تجهیزات 1 12 1202 - - -

  زمین و ساختمان 1 12 1202 01 - -

  زمین و ساختمان اداري و خدمات شهري 1 12 1202 01 001 -

  سیستم اموال 1 12 1202 01 001 01

  وسائط نقلیه 1 12 1202 02 - -

  وسائط نقلیه اداري و خدمات شهري 1 12 1202 02 001 -

  سیستم اموال 1 12 1202 02 001 01

  اثاثیه منصوبات اداري 1 12 1202 03 - -

  اثاثیه و ساير ماشین هاي اداري 1 12 1202 03 001 -

  سیستم اموال 1 12 1202 03 001 01

  ماشین آالت و تأسیسات 1 12 1202 04 - -

  ماشین آالت و تأسیسات فني و خدمات شهري 1 12 1202 04 001 -

  سیستم اموال 1 12 1202 04 001 01

  امالک و مستغالت 1 12 1203 - - -

  امالک 1 12 1203 01 - -

  محدوده شهريدر امالک شهرداري  1 12 1203 01 001 -

  سیستم امالک 1 12 1203 01 001 01

  مستغالت 1 12 1203 02 001 -

  مستغالت تملکي و تملیکي شهرداري 1 12 1203 02 001 -

  سیستم امالک 1 12 1203 02 001 01

  دارائي هاي در جريان ساخت 1 12 1203 03 - -

  احداث مهمانسرا طرح 1 12 1203 03 001 -

  تمام شده طرح در جريان ساخت قیمت 1 12 1203 03 001 هزينهمرکز

  ساير دارائي ها 1 13 - - - -

  شهودمشهود و غیرمدارائي هاي  1 13 1301 - - -

  اموال اسقاطي 1 13 1301 01 - -

  اثاثیه اداري 1 13 1301 01 001 -

  سیستم اموال 1 13 1301 01 001 01

  ماشین آالت 1 13 1301 01 002 -

  سیستم اموال 1 13 1301 01 002 01

  وسائط نقلیه 1 13 1301 01 003 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  سیستم اموال 1 13 1301 01 003 01

  بلندمدتودايع دريافتني  1 13 1301 02 - -

  ودايع دريافتني برق 1 13 1301 02 001 -

  نام -اداره برق  1 13 1301 02 001 پرونده

  ودايع دريافتني گاز 1 13 1301 02 002 -

  نام  –اداره گاز  1 13 1301 02 002 پرونده

  ودايع دريافتني آب 1 13 1301 02 003 -

  نام  –اداره آب و فاضالب  1 13 1301 02 003 پرونده

  ودايع دريافتني تلفن 1 13 1301 02 004 -

  اداره مخابرات 1 13 1301 02 004 پرونده

  رهني و منازلدريافتني امکان  ودايع 1 13 1301 02 005 -

  آقاي / خانم / موسسه 1 13 1301 02 005 پرونده

  ساير حساب هاي مشهود و غیرمشهود 1 13 1301 03 - -

  حساب هاي مسدود شده بانکي 1 13 1301 03 001 -

  شماره حساب جاري 1 13 1301 03 001 01

  بدهي 2 - - - - -

  بدهي هاي جاري 2 21 - - - -

  پرداختنيو اسناد  ها حساب 2 21 2101 - - -

  پرداختنيحساب هاي  2 21 2101 01 - -

  حقوق پرداختي 2 21 2101 01 001 -

  قاي / خانم آ 2 21 2101 01 001 پرونده

  وام کوتاه مدت پرداختي 2 21 2101 01 002 -

  آقاي / خانم / موسسه / بانک 2 21 2101 01 002 پرونده

  وجوه نامشخص بانکي 2 21 2101 01 003 -

  تفکیک هر بانکبه  2 21 2101 01 003 پرونده

  ساير حساب هاي پرداختني 2 21 2101 01 004 -

  / موسسه خانم/  آقاي 2 21 2101 01 004 پرونده

  اسناد پرداختني 2 21 2101 02 - -

  اسناد پرداختني متفرقه 2 21 2101 02 001 -

  / موسسه خانم/  آقاي 2 21 2101 02 001 پرونده

  اسناد هزينه هاي پرداختني 2 21 2102 - - -

  اسناد هزينه هاي سال جاري و سنواتي 2 21 2102 01 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  اسناد هزينه هاي پرداختني سال جاري 2 21 2102 01 001 -

  / شرکت / فروشگاه خانم/  آقاي 2 21 2102 01 001 پرونده

  اسناد هزينه هاي پرداختني سنواتي 2 21 2102 01 002 -

  / شرکت / فروشگاه آقاي / خانم 2 21 2102 01 002 پرونده

  سپرده هاي اشخاص 2 21 2103 - - -

  حسن انجام کار –سپرده هاي پرداختني  2 21 2103 01 - -

  به تفکیک سپرده گذاران 2 21 2103 01 پرونده -

  حسن اجراي تعهدات  -سپرده هاي پرداختني  2 21 2103 02 - -

  به تفکیک سپرده گذاران 2 21 2103 02 پرونده -

  شرکت در مزايده و مناقصه –هاي پرداختني سپرده 2 21 2103 03 - -

  به تفکیک سپرده گذاران 2 21 2103 03 وندهپر -

  ساير سپرده هاي پرداختني 2 21 2103 04 - -

  به تفکیک اشخاص سپرده گذار 2 21 2103 04 پرونده -

  کسورات قانونيم 2 21 2104 - - -

  مالیات پرداختني 2 21 2104 01 - -

  حوزه مالیاتي )بنام( 2 21 2104 01 001 -

  مالیات حقوق کارکنان 2 21 2104 01 001 01

  مالیات پیمانکاران 2 21 2104 01 001 02

  مالیات اجاره محل 2 21 2104 01 001 03

  مشاوره و غیره حقمالیات حق الزحمه /  2 21 2104 01 001 04

  مالیات بر ساير موارد 2 21 2104 01 001 05

  بیمه پرداختني 2 21 2104 02 - -

  اداره بیمه )بنام( 2 21 2104 02 001 -

  بیمه تأمین اجتماعي حقوق 2 21 2104 02 001 01

  بیمه تأمین اجتماعي پیمانکاران 2 21 2104 02 001 02

  بیمه عمر 2 21 2104 02 001 03

  بیمه تکمیلي 2 21 2104 02 001 04

  حق بیمه خدمات درماني 2 21 2104 02 001 05

  زنشستگيکسور با 2 21 2104 03 - -

  سازمان بازنشستگي کل کشور 2 21 2104 03 001 -

  بازنشستگي کارمندان رسمي 2 21 2104 03 001 01

  بازنشستگي کارمندان ثابت 2 21 2104 03 001 02
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  بیمه عمر سازماني بازنشستگي 2 21 2104 03 001 03

  کسورات قانونيمساير موارد و  2 21 2104 04 - -

  نیم درصد عوارض شهرداري از کارکنان 2 21 2104 04 001 01

  سه در هزار نهضت سواد آموزي 2 21 2104 04 001 02

  دو در هزار کانون کارآموزي 2 21 2104 04 001 03

  پس انداز کارکنان 2 21 2104 04 001 04

  کارمندان شهرداري ذخیرهصندوق  2 21 2104 04 001 05

  حقوقروند  2 21 2104 04 001 06

  دودر هزار مسکن و شهرسازي 2 21 2104 04 001 07

 * پنج درصد کانون کارشناسان 2 21 2104 04 001 08

  بدهي به بانک سپرده )سپرده حسن انجام کار( 2 21 2104 05 - -

  سپرده حسن انجام کار کسر شده 2 21 2104 05 001 -

  به تفکیک اشخاص 2 21 2104 05 001 پرونده

  اقساط و بدهي بانکي کارکنان 2 21 2104 06 - -

  شعبه الف –بانک ملي  2 21 2104 06 001 -

  سیستم حقوق و دستمزد 2 21 2104 06 001 01

  بانک صادرات سیستم ب  2 21 2104 06 002 -

  سیستم حقوق و دستمزد 2 21 2104 06 002 01

  ساير حساب هاي پرداختني 2 21 2105 - - -

  بستانکاران سنوات قبل 2 21 2105 01 - -

  به تفکیک اشخاص 2 21 2105 01 پرونده -

  بدهي هاي غیرجاري 2 22 - - - -

  وام پرداختني بلند مدت 2 22 2201 - - -

  اوراق مشارکت پرداختني 2 22 2201 01 - -

  اوراق مشارکتي با نام 2 22 2201 01 پرونده -

  ختني بانکيوام پردا 2 22 2201 02 - -

  به تفکیک هر بانک 2 22 2201 02 پرونده -

  وام دريافتني از وزارت کشور 2 22 2201 03 - -

  سازمان شهرداري ها  2 22 2201 03 پرونده -

  ساير وام هاي پرداختني بلند مدت 2 22 2201 04 - -

  وام خارجي 2 22 2201 04 پرونده -

  ايان خدمت کارکنانذخیره مزايا پ 2 22 2202 - - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  پس انداز کارکنان 2 22 2202 01 - -

  سیستم حقوق و دستمزد 2 22 2203 01 001 -

  ساير حساب هاي پرداختني 2 22 2203 - - -

  حساب هاي پرداختني متفرقه 2 22 2203 01 - -

  اشخاص بنام 2 22 2203 01 001 پرونده

  مازاد 3 - - - - -

  ئي هاي نقدي و غیرنقدي شهرداريدارا 3 31 - - - -

  مازاد تخصیص يافته 3 31 3101 - - -

  دارائي هاي غیرنقدي شهرداري 3 31 3101 01 - -

  دارائي هاي ثابت 3 31 3103 01 001 -

  سرمايه گذاري در موسسات 3 31 3103 01 002 -

  دارائي هاي اهدائي 3 31 3103 01 003 -

  ر دارائي ها ساي 3 31 3103 01 004 -

  مازاد تخصیص نیافه 3 31 3102 - - -

  شهرداري معادل نقدداراي هاي نقدي و  3 31 3102 01 - -

  مانده در اول دوره 3 31 3102 01 001 -

  مازاد طي دوره 3 31 3102 01 002 -

  تعهدات سنواتي 3 31 3102 01 003 -

  تعهدات ايجاد شده 3 31 3102 01 004 -

  تعهدات انجام شده 3 31 3102 01 005 -

  درآمدهاي قابل وصول 3 31 3102 01 006 -

  درآمدهاي وصول شده 3 31 3102 01 007 -

  ساير دارائي هاي نقدي و معادل نقدي 3 31 3102 01 008 -

  خالصه درآمد و هزينه 3 31 3102 01 009 -

  برگشت از هزينه 3 31 3102 01 010 

  برگشت از درآمد 3 31 3102 01 011 

  حساب هاي رابط مناطق و سازمان مرکزي 3 31 3103 - - -

  حساب  رابط سازمان مرکزي 3 31 3103 01 - -

  وجوه دريافتني از مرکز 3 31 3103 01 001 -

  ي به مرکزنوجوه پرداخت 3 31 3103 01 002 -

  وجوه انتقالي بین مناطق 3 31 3103 01 003 -

  مانده در اول دوره 3 31 3103 01 004 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  حساب رابط مناطق 3 31 3103 02 - -

  جاري منطقه يک  3 31 3103 02 001 -

  1وجوه پرداختني به منطقه  3 31 3103 02 001 01

  1وجوه دريافتني از منطقه  3 31 3103 02 001 02

  وجوه انتقالي بین مناطق 3 31 3103 02 001 03

  مانده در اول دوره 3 31 3103 02 001 04

  جاري منطقه دو 3 31 3103 02 002 -

  2وجوه پرداختني به منطقه  3 31 3103 02 002 01

  2وجوه دريافتني از منطقه  3 31 3103 02 002 02

  وجوه انتقالي بین مناطق 3 31 3103 02 002 03

  مانده در اول دوره 3 31 3103 02 002 04
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 منابع درآمدها و ساير

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  درآمدها و ساير منابع تأمین اعتبار 4 - - - - -

  درآمدهاي عمومي 4 41 - - - -

  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي – 1000درآمدطبقه 4 41 4101 - - -

  وصول توسط ساير موسسات – 1100 گروه 4 41 4101 01 - -

  عوارض موادنفتي – 1101رديف  4 41 4101 01 001 -

  عوارض اسناد رسمي – 1102رديف  4 41 4101 01 002 -

  عوارض گاز – 1103رديف  4 41 4101 01 003 -

  عوارض گمرکي و هواپیمائي – 1104رديف  4 41 4101 01 004 -

  عوارض آب بهاي مشترکین – 1105رديف  4 41 4101 01 005 -

  عوارض تلفن )ثابت و همراه( – 1106رديف  4 41 4101 01 006 -

  عوارض گذرنامه – 1107رديف  4 41 4101 01 007 -

  عوارض بلیط هواپیما – 1108رديف  4 41 4101 01 008 -

  عوارض برق – 1109رديف  4 41 4101 01 009 -

  ساير موارد – 11099رديف  4 41 4101 01 099 -

  عوارض بر ساختمان ها و اراضي -1200گروه  4 41 4101 02 - -

  عوارض سطح شهر – 1201رديف  4 41 4101 02 001 -

  عوارض بر پروانه هاي ساختماني – 1202رديف  4 41 4101 02 002 -

  عوارض بر مازاد تراکم – 1203رديف  4 41 4101 02 003 -

  بر تفکیک اراضي و ساختمان عوارض–1204رديف 4 41 4101 02 004 -

  و پیش آمادگي بالکنعوارض بر  – 1205رديف  4 41 4101 02 005 -

  عوارض بر معامالت غیرمنقول – 1206رديف  4 41 4101 02 006 -

  نشاني آتش عوارض بر توسعه ايستگاههاي–1207رديف 4 41 4101 02 007 -

امالک  و  اراضي بر  عوارض -1208رديف 4 41 4101 02 008 -
 بالاستفاده شهري

 

  عوارض نوسازي – 1209رديف  4 41 4101 02 009 -

  ساير موارد -1299رديف  4 41 4101 02 099 -

  عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل -1300گروه   4 41 4101 03 - -

عوارض شماره گذاري سالیانه  -1301 4 41 4101 03 001 -
 لت و وسائط نقلیهموتورسیک

 

  عوارض بلیط مسافرت و باربري -1302 4 41 4101 03 002 -

  عوارض بر معامالت وسائط نقلیه – 1303رديف  4 41 4101 03 003 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  عوارض معاينه اتومبیل -1304رديف  4 41 4101 03 004 -

  عوارض ثبت نام آزمايش رانندگي – 1305رديف  4 41 4101 03 005 -

  عوارض صدور پروانه تاکسیراني – 1306رديف  4 41 4101 03 006 -

  عوارض سالیانه خودروهاي سواري – 1307رديف  4 41 4101 03 007 -

  ساير موارد -1308رديف  4 41 4101 03 099 -

  عوارض بر پروانه کسب و فروش -1400گروه  4 41 4101 04 - -

  ما و نمايشعوارض سین -1401رديف  4 41 4101 04 001 -

  عوارض بر اماکن عمومي – 1402رديف  4 41 4101 04 002 -

عوارض بر پروانه هاي کسب و  – 1403رديف  4 41 4101 04 003 -
 پیشه و حق صدور پروانه

 

  عوارض بر دستگاه هاي قالي بافي – 1404رديف  4 41 4101 04 004 -

  شکار و شیالت عوارض بر صید و – 1405رديف  4 41 4101 04 005 -

عوارض بر پالزها و محل هاي  -1406رديف  4 41 4101 04 006 -
 تفريحي

 

  عوارض بر قراردادها  -1407رديف  4 41 4101 04 007 -

عوارض بر تولید يا فروش  -1408رديف  4 41 4101 04 008 -
 محصوالت

 

عوارض تجاري و ساير مصالح – 1409رديف  4 41 4101 04 009 -
 انيساختم

 

  عوارض بر محصوالت محلي – 1410رديف  4 41 4101 04 010 -

  عوارض بر نوشابه ها  -1411رديف  4 41 4101 04 011 -

  عوراض ذبح دام و طیور -1412رديف  4 41 4101 04 012 -

  عوارض بر صادرات کاالها  -1413رديف  4 41 4101 04 013 -

ض بر دفترچه هاي تعاوني عوار -1414رديف  4 41 4101 04 014 -
 مرزنشینان

 

  الطبع حقعوارض  – 1415رديف  4 41 4101 04 015 -

  عوارض میادين دواب – 1416رديف  4 41 4101 04 016 -

  عوارض بر میادين میوه و تره بار – 1417رديف  4 41 4101 04 017 -

  عوارض بر باسکولها -1418رديف  4 41 4101 04 018 -

  مهندسین ناظرعوارض حق النظاره  -1419رديف  4 41 4101 04 019 -

  ساير موارد -1499رديف  4 41 4101 04 099 -

  درآمد ناشي از عوارض اختصاصي – 2000درآمد طبقه  4 41 4102 - - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  درآمدهاي وصولي توسط موسسات-2100گروه  4 41 4102 01 - -

  ...عوارض .. – 2101رديف  4 41 4102 01 001 -

  عوارض حذف پارکینگ ها  – 2102رديف  4 41 4102 01 002 -

عوارض شماره گذاري خودروهاي  – 2103رديف  4 41 4102 01 003 -
 سواري

 

  عوارض ...... – 2104رديف  4 41 4102 01 004 -

  عوارض سالیانه خودروهاي سواري – 2105رديف  4 41 4102 01 005 -

  عوارض حق بیمه حريق – 2106يف رد 4 41 4102 01 006 -

  ساير موارد – 2199رديف  4 41 4102 01 099 -

درآمدهاي ناشي از سهمیه عوارض  – 2200 گروه 4 41 4102 02 - -
 وصولي

 

سهم شهرداري از عوارض وصولي  – 2201 رديف 4 41 4102 02 001 -
 متمرکز

 

  هزار گمرکيدر  12کمک از محل  – 2202 رديف 4 41 4102 02 002 -

  ........- 2203رديف  4 41 4102 02 003 -

  ......... - 2204رديف  4 41 4102 02 004 -

کمک به سیستم حمل و نقل  -2205رديف  4 41 4102 02 005 -
 عمومي 

 

کمک به اجراي طرح توسعه  – 2206رديف  4 41 4102 02 006 -
 عمران و خدمات شهري

 

تجهیز شهرداري به ماشین آالت  – 2207ف ردي 4 41 4102 02 007 -
 عمراني

 

  پرداخت وام براي اجراي طرح توسعه – 2208رديف  4 41 4102 02 008 -

کمک به عمران شهرهاي بندري و  – 2209رديف  4 41 4102 02 009 -
 مرزي

 

  کمک به بودجه شهرداري -2210رديف  4 41 4102 02 010 -

توسعه  اصالح ساختار تشکیالتي – 2211رديف  4 41 4102 02 011 -
 منابع انساني شهرداري

 

  ........... -112رديف  4 41 4102 02 012 -

  .......... -2213رديف  4 41 4102 02 013 -

کمک هاي بالعوض وزارت کشور  -2214رديف  4 41 4102 02 014 -
 بابت رايانه
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

رح هاي خدمات کمک به اجراي ط -2215رديف  4 41 4102 02 015 -
 شهري

 

کمک به اجراي برنامه آموزشي و  -2216رديف  4 41 4102 02 016 -
 طرح هاي پژوهشي

 

  ساير موارد -2299رديف  4 41 4102 02 099 -

درآمد ناشي از بهاي خدمات و  -3000درآمد طبقه  4 41 4103 - - -
 درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري

 

درآمدهاي ناشي از بهاي خدمات -3100گروه  4 41 4103 01 - -
 شهرداري

 

 ترمیمآسفالت و لکه گیري و  حق-3101رديف  4 41 4103 01 001 -
 حفاري

 

  ها  نقشهحق کارشناسي و فروش  – 3102يف در 4 41 4103 01 002 -

  درآمد حاصل از خدمات بازرگاني – 3103رديف  4 41 4103 01 003 -

  درآمد حاصل از خدمات پیمانکاري -3104رديف  4 41 4103 01 004 -

درآمد حاصل از نقل و انتقال – 3105رديف  4 41 4103 01 005 -
 تاکسي

 

جمع آوري  فروش ودرآمد حاصل از  -3106رديف  4 41 4103 01 006 -
 زباله

 

  درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري -3107رديف  4 41 4103 01 007 -

  درآمد حاصل از خدمات آماده سازي -3108رديف  4 41 4103 01 008 -

  درآمد حاصل از فروش بلیط -3109رديف  4 41 4103 01 009 -

درآمد حاصل از ارائه خدمات میني  -3110رديف  4 41 4103 01 010 -
 بوس و اتوبوسراني

 

درآمد يارانه شهرداري هاي هم  -3111رديف  4 41 4103 01 011 -
 جوار

 

  درآمد سرويس هاي دربستي -3112رديف  4 41 4103 01 012 -

درآمد حاصل از خدمات فني و  -3113رديف  4 41 4103 01 013 -
 ايمني

 

درآمد حاصل از ارائه خدمات  -3114رديف  4 41 4103 01 014 -
 آموزشي

 

  درآمد حاصل از خدمات شهري -3115رديف  4 41 4103 01 015 -

  د تأسیسات شهرداريدرآم -3200گروه  4 41 4103 02 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  درآمد حاصل از اتوبوسراني -3201رديف  4 41 4103 02 001 -

درآمد هتل ، مهمانسرا و ساير  – 3202رديف  4 41 4103 02 002 -
 مراکز رفاهي

 

  درآمد کشتارگاه – 3203رديف  4 41 4103 02 003 -

  درآمد غسالخانه و گورستان -3204رديف  4 41 4103 02 004 -

  درآمد پارک ها  -3205رديف  4 41 4103 02 005 -

درآمد حاصل از فروش محصوالت  – 3206رديف  4 41 4103 02 006 -
 کارخانجات شهرداري

 

درآمد حاصل از فروش محصوالت  – 3207رديف  4 41 4103 02 007 -
 کارخانجات اسفالت

 

  دنتأسیسات معدرآمد حاصل از  – 3208رديف  4 41 4103 02 008 -

  درآمد حاصل از فروش گل و گیاه  - 3209رديف  4 41 4103 02 009 -

تأسیسات درآمد حاصل از ساير  – 3210رديف  4 41 4103 02 010 -
 شهرداري

 

  ساير موارد -3299رديف  4 41 4103 02 011 -

درآمد حاصل از وجوه و اموال  -4000درآمد طبقه  4 41 4104 - - -
 شهرداري

 

  درآمد حاصل از وجوه شهرداري – 4100 گروه 4 41 4104 01 - -

درآمد حاصل از سرمايه گذاري در  -4101 رديف 4 41 4104 01 001 -
 بخش عمومي

 

درآمد حاصل از سرمايه گذاري در  -4102رديف  4 41 4104 01 002 -
 بخش خصوصي

 

هاي  درآمد حاصل از وجوه سپرده -4103رديف  4 41 4104 01 003 -
 رداريشه

 

  ساير موارد -4199رديف  4 41 4104 01 099 -

  درآمد حاصل از اموال شهرداري -4200گروه  4 41 4104 02 - -

  مال االجاره ساختمان ها  تأسیسات -4201رديف  4 41 4104 02 001 -

درآمد حاصل از کرايه ماشین آالت  – 4202رديف  4 41 4104 02 002 -
 و وسائط نقلیه

 

درآمد حاصل از پارکینگ و  – 4203رديف  4 41 4104 02 003 -
 پارکومتر

 

  حق ورود به تأسیسات شهرداري -4204رديف  4 41 4104 02 004 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

درآمد حاصل از بازارهاي روز و  -4205رديف  4 41 4104 02 005 -
 هفتگي

 

  ساير موارد -4299رديف  4 41 4104 02 099 -

کمک هاي اعطائي دولت و  -5000 درآمد طبقه 4 41 4105 - - -
 سازمانهاي دولتي

 

درآمد اعطائي دولت و سازمانهاي  – 5100گروه  4 41 4105 01 - -
 دولتي

 

  کمک بالعوض جاري دولت -5101رديف  4 41 4105 01 001 -

  کمک بالعوض عمراني دولت -5102رديف  4 41 4105 01 002 -

ار خريد اتوبوس و لوازم يدکي از اعتب -5103رديف  4 41 4105 01 003 -
 بودجه کشور

 

ساير کمک هاي اعطائي دولت و  -5104رديف  4 41 4105 01 004 -
 سازمانهاي دولتي

 

  ساير موارد -5199رديف  4 41 4105 01 099 -

  اعانات و هدايا و دارائیها -6000درآمد طبقه  4 41 4106 - - -

ت و کمک هاي اهدائي اعانا -6100گروه  4 41 4106 01 - -
 اشخاص و سازمان ها

 

خودياري شهروندان و هداياي  -6101رديف  4 41 4106 01 001 -
 دريافتني

 

ساير اعانات و کمک از اشخاص و  -6102رديف  4 41 4106 01 002 -
 سازمان هاي دولتي

 

  ساير موارد -6192رديف  4 41 4106 01 099 -

مک ها و اعانات دريافتي از ک -6200گروه  4 41 4106 02 - -
 موسسات عمومي و غیرعمومي

 

کمک هاي جاري از موسسات  -6201رديف  4 41 4106 02 001 -
 عمومي

 

کمک هاي عمراني از موسسات  -6202رديف  4 41 4106 02 002 -
 عمومي

 

  ساير موارد -6299رديف  4 41 4106 02 099 -

ئي که به طور اتفاقي به دارائي ها -6300گروه  4 41 4106 03 - -
 موجب قانون به شهرداري ها تعلق مي گیرد.

 

  جريمه کمیسیون ماده صد -6301رديف  4 41 4106 03 001 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

جرائم تخلفات ساختماني و شهري  -6302رديف  4 41 4106 03 002 -
 و غرامت ها 

 

   ضبط سپرده هاي مطالبعه نشده -6303رديف  4 41 4106 03 003 -

ضبط سپرده هاي معامالت  -6304رديف  4 41 4106 03 004 -
 شهرداري

 

  حق امتیاز تاکسي -6305رديف  4 41 4106 03 005 -

حق بهره برداري از خطوط مسافر  -6306رديف  4 41 4106 03 006 -
 داخلي شهر

 

  تشرف حق -6307رديف  4 41 4106 03 007 -

شجار شهري و غرامت جريمه قطع ا-6308رديف  4 41 4106 03 008 -
 ها 

 

  جريمه سدمعبر -6309رديف  4 41 4106 03 009 -

  درآمد حاصل از تغییر کاربريها  -6310رديف  4 41 4106 03 010 -

از تأخیر پروانه  متعلقهجرائم  -6311رديف  4 41 4106 03 011 -
 %2عوراض تا 

 

  ساير موارد -6392رديف  4 41 4106 03 099 -

  ساير منابع تأمین اعتبار -7000درآمد طبقه  4 41 4107 - - -

  وام هاي دريافتي -7100گروه  4 41 4107 01 - -

  وام دريافتي از وزارت کشور -7101رديف  4 41 4107 01 001 -

  وام دريافتي از بانک ها -7102رديف  - - 4107 01 002 -

  ر موسساتوام دريافتي از ساي -7103رديف  4 41 4107 01 003 -

  سايرموارد -7199رديف  4 41 4107 01 099 -

  فروش اموال شهرداري -7200 گروه 4 41 4107 02 - -

  فروش اموال غیرمنقول -7201رديف  4 41 4107 02 001 -

  فروش اموال منقول و اسقاط -7201رديف  4 41 4107 02 002 -

  فروش سرقفلي -7203رديف  4 41 4107 02 003 -

  فروش حقوق انتفاعي -7204رديف  4 41 4107 02 004 -

  ساير موارد -7299رديف  4 41 4107 02 099 -

  ساير منابع -7300گروه  4 41 4107 03 - -

هاي  مازاد درآمد بر هزينه دوره -7301رديف  4 41 4107 03 001 -
 ماقبل 

 

  در قبل مازاد درآمد بر هزينه هاي -7302رديف  4 41 4107 03 002 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  بازدريافت وام هاي اعطائي -7303رديف  4 41 4107 03 003 -

  ساير موارد -7393رديف  4 41 4107 03 099 -

 عوارض و درآمدهاي وصولي در -7400 گروه 4 41 4107 04 - -
 درصد 80حريم استحفاظي شهرها 

 

عوارض و درآمدهاي وصولي در  -7401رديف  4 41 4107 04 001 -
 ستحفاظيحريم ا

 

  ساير موارد -7499رديف  4 41 4107 04 099 -

  مرکز و مناطق حساب تعديل درآمد و همیاري 4 41 4108 - - -

  تعديل درآمدهاي مناطق 4 41 4108 01 - -

  درآمد ارسالي به مرکز 4 41 4108 01 001 -

  درآمد وصولي از مرکز 4 41 4108 01 002 -

  درآمدهاي مرکزتعديل  4 41 4108 02 - -

  درآمد وصولي از مناطق 4 41 4108 01 001 -

  درآمد ارسالي به مناطق 4 41 4108 02 002 -
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 وظيفه خدمات اداری

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  هزينه ها  5 - - - - -

  خدمات اداري هزينه وظیفه 5 51 - - - -

  هزينه برنامه خدمات اداري 5 51 5101 - - -

  هزينه هاي پرسنلي –فصل اول  5 51 5101 01 - -

  حقوق و دستمزد -1ماده  5 51 5101 01 001 -

  حقوق شهردار -1رديف  5 51 5101 01 001 01

  حقوق کارکنان رسمي -2رديف  5 51 5101 01 001 02

  حقوق کارمندن ثابت -3رديف  5 51 5101 01 001 03

  دستمزد کارگران رسمي و حکمي -4رديف  5 51 5101 01 001 04

  دستمزد کارگران روزمزد -5رديف  5 51 5101 01 001 05

  حقوق يا اجرت کارکنان قراردادي -6رديف  5 51 5101 01 001 06

  حقوق مأمورين انتظامي -7رديف  5 51 5101 01 001 07

  ساير موارد -8رديف  5 51 5101 01 001 09

  مزايا و فوق العاده ها و کمک ها  -2ماده  5 51 5101 01 002 -

  مزايا شهردار -1رديف  5 51 5101 01 002 01

  مزايا کارمندان رسمي -2رديف  5 51 5101 01 002 02

  مزايا کارمندان ثابت -3رديف  5 51 5101 01 002 03

  مزايا کارگران رسمي -4رديف  5 51 5101 01 002 04

  مزاياي کارگران روزمزد -5رديف  5 51 5101 01 002 05

  مزاياي کارکنان قراردادي -6رديف  5 51 5101 01 002 06

  مزاياي مأمورين انتظامي -7رديف  5 51 5101 01 002 07

کاري و   جمعهفوق العاده اضافه کار  -8رديف  5 51 5101 01 002 08
 کاري نوبت

 

 حقحق پس انداز سهم شهرداري  -9رديف  5 51 5101 01 002 09
 بازنشستگي

 

 بنکمک غیرنقدي کمک عائله مندي  -10رديف  5 51 5101 01 002 10
 ناهار –کاال 

 

  پاداش و عیدي -11رديف  5 51 5101 01 002 11

  ساير هزينه ها -12رديف  5 51 5101 01 002 12

  هزينه هاي اداري –صل دوم ف 5 51 5101 02 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  هزينه سفر حمل و نقل و ارتباطات -3ماده  5 51 5101 02 003 -

  مأموريت و هزينه سفر داخلي کشور -1رديف  5 51 5101 02 003 01

  مأموريت و هزينه سفر خارج  از کشور -2رديف  5 51 5101 02 003 02

  مکان کارکنانهزينه سفر و نقل  -3رديف  5 51 5101 02 003 03

  حمل  و نقل و پست و تلگراف و تلفن -4رديف  5 51 5101 02 003 04

  ساير موارد -92رديف  5 51 5101 02 003 09

  اجاره بها و کرايه -4ماده  5 51 5101 02 004 -

  اجاره ساختمان -1رديف  5 51 5101 02 004 01

  اجاره زمین -2رديف  5 51 5101 02 004 02

  کرايه ماشین هاي اداري -3رديف  5 51 5101 02 004 03

  کرايه ماشین االت و وسائط نقلیه -4رديف  5 51 5101 02 004 04

  ساير موارد -5رديف  5 51 5101 02 004 09

  خريد خدمات قراردادي -5ماده  5 51 5101 02 005 -

ن و جزئي ساختما تعمیراتنگهداري و  -1رديف  5 51 5101 02 005 01
 تأسیسات

 

  نگهداري و تعمیرات وسائل اداري -2رديف  5 51 5101 02 005 02

نگهداري و تعمیرات ماشین آالت و  -3رديف  5 51 5101 02 005 03
 وسائط

 

  نشريات( –دفاتر  –هزينه  چاپ )اوراق  -4رديف  5 51 5101 02 005 04

  سوگواري هزينه جشن و پذيرايي و -5رديف  5 51 5101 02 005 05

  هزينه هاي آموزشي کارکنان -6رديف  5 51 5101 02 005 06

  هزينه آموزشي شهروندان -7رديف  5 51 5101 02 005 07

  هزينه هاي مطالعاتي و تحقیقاتي -8رديف  5 51 5101 02 005 08

  هزينه هاي بانکي -9رديف  5 51 5101 02 005 09

  تهیه مطالب آموزشي –الجلسه حق  -10رديف  5 51 5101 02 005 10

  هزينه واگذاري خدمات شهري و اداري -11رديف  5 51 5101 02 005 11

  ساير خدمات قراردادي -12رديف  5 51 5101 02 005 12

  حق الزحمه حسابرسي -13رديف  5 51 5101 02 005 13

  هزينه بیمه دارائي هاي ثابت -14رديف  5 51 5101 02 005 14

  وري متکديانآ هزينه جمع -15رديف  5 51 5101 02 005 15

  کارکنان رفاهيهاي  هزينه -16رديف  5 51 5101 02 005 16

  بیمه جامع مسئولیت مدني -17رديف  5 51 5101 02 005 17
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  ساير موارد -18رديف  5 51 5101 02 005 99

  سوخت آب و برق -6ماده  5 51 5101 02 006 -

  سوخت دستگاههاي حرارتي -1رديف  5 51 5101 02 006 01

  سوخت ماشین آالت و وسائط -2رديف  5 51 5101 02 006 02

  آب بها -3رديف  5 51 5101 02 006 03

  بهاي برق مصرفي -4رديف  5 51 5101 02 006 04

  ساير موارد -5رذيف  5 51 5101 02 006 99

  مصرف نشدنيمواد و لوازم  -7ماده  5 51 5101 02 007 -

  خريد لوازم جزئي ساختمان -1رديف  5 51 5101 02 007 01

  خريد لوازم مصرفي اداري -2رديف  5 51 5101 02 007 02

  لوازم يدکي ماشین آالت و وسائط  -3رديف  5 51 5101 02 007 03

  لباس کارکنان و لوزم خواب -4رديف  5 51 5101 02 007 04

  خريد بذر، نهال و سم و لوازم باغباني -5رديف  5 51 5101 02 007 05

  لوازم تنظیف -6رديف  5 51 5101 02 007 06

  لوازم آتش نشاني -7رديف  5 51 5101 02 007 07

  خريد تابلو و پالک راهنمائي -8رديف  5 51 5101 02 007 08

  ساير مواد و لوازم مصرف شدني -9رديف  5 51 5101 02 007 09

کمک به هزينه هاي ورزشي کارکنان  -10رديف  5 51 5101 02 007 10
 شهرداري

 

  ساير موارد -11رديف  5 51 5101 02 007 99

  هزينه هاي سرمايه اي –فصل سوم  5 51 5101 03 - -

  مطالعات براي ساختمان و تأسیسات -9ماده  5 51 5101 03 009 -

حق الزحمه مهندسان شامل  –مطالعه  -1رديف  5 51 5101 03 009 01
 مشاور

 

حق الزحمه مهندسان  –حق النظاره  -2رديف  5 51 5101 03 009 02
 ناظر و مقیم

 

خريد )ساختمان ، زمین، حقوق و  -10ماده  5 51 5101 03 010 -
 امتیازات(

 

  خريد ساختمان -1رذيف  5 51 5101 03 010 01

  خريد زمین -2رديف  5 51 5101 03 010 02

  حقوق و امتیازات -3رديف  5 51 5101 03 010 03

  ساختمان و تأسیسات -11ماده  5 51 5101 03 011 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  اساسي ساختمان تعمیراتبازسازي و  -1رديف  5 51 5101 03 011 01

  نقلیه وسائطماشین آالت و  -12ماده  5 51 5101 03 012 -

  ط نقلیه خريد ماشین آالت و وسائ -1رديف  5 51 5101 03 012 01

  تجهیز شهرداريها به سیستم کامپیوتري -2رديف  5 51 5101 03 012 02

تجهیز شهرداري ها به سیستم ارتباطي  -3رديف  5 51 5101 03 012 03
 مستقل اضطراري

 

  ساير لوازم فني و تجهیزات عمده اداري -4رديف  5 51 5101 03 012 99

  مصرف نشدنيکاالهاي  -13ماده  5 51 5101 03 013 -

  لوازم مصرف نشدني اداري -1رديف  5 51 5101 03 013 01

  حیوانات و نباتات -2رديف  5 51 5101 03 013 02

  کتاب -3رديف  5 51 5101 03 013 03

  ساير موارد -99رديف  5 51 5101 03 013 99

وام، مشارکت و کمک براي سرمايه  -14ماده  5 51 5101 03 014 -
 ش عموميگذاري بخ

 

  وام بخش عمومي -1رديف  5 51 5101 03 014 01

  مشارکت بخش عمومي -2رديف  5 51 5101 03 014 02

  افزايش سرمايه -3رديف  5 51 5101 03 014 03

  کمک براي سرمايه گذاري -4رديف  5 51 5101 03 014 04

وام مشارکت و کمک براي سرمايه  -15ماده  5 51 5101 03 015 -
 اري بخش خصوصيگذ

 

  وام به بخش خصوصي -1رديف  5 51 5101 03 015 01

  مشارکت بخش خصوصي -2رديف  5 51 5101 03 015 02

  افزايش سرمايه -3رديف  5 51 5101 03 015 03

  کمک براي سرمايه گذاري -4رديف  5 51 5101 03 015 04

  هزينه هاي انتقالي –فصل چهارم  5 51 5101 04 - -

کمک و پرداخت هاي ديگر به بخش  -16ماده  5 51 5101 04 016 -
 عمومي

 

  تأمین بودجه شوراي شهر -1رديف  5 51 5101 04 016 01

اجراي قانون نوسازي از تأمین اعتبار  -2رديف  5 51 5101 04 016 02
 محل درآمد .... درصد قانون مربوطه

 

  ه ها کمک به کتابخان -3رديف  5 51 5101 04 016 03

  کمک به خسارت ديدگان حوادث غیرمترقبه -4رديف  5 51 5101 04 016 04
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  کمک به سازمان اتوبوسراني و میني بوسراني -5رديف  5 51 5101 04 016 05

  کمک به سامانه قطار شهري -6رديف  5 51 5101 04 016 06

  کمک به ساير موسسات وابسته -7رديف  5 51 5101 04 016 07

  کمک به....... -8رديف  5 51 5101 04 016 08

ساير کمک ها و پرداخت ها به بخش  -9رديف  5 51 5101 04 016 09
 خصوصي

 

  ساير موارد -99رديف  5 51 5101 04 016 99

کمک ها و پرداخت ها ديگر به بخش  -17ماده  5 51 5101 04 017 -
 خصوصي

 

  ت خصوصي و اشخاصکمک به موق -1رديف  5 51 5101 04 017 01

  تشويقيهدايا و پرداخت هاي  -2رديف  5 51 5101 04 017 02

  کمک ها و اعانات به مستمندان -3رديف  5 51 5101 04 017 03

  کفن و دفن اموات -4رديف  5 51 5101 04 017 04

  ساير موارد -9رديف  5 51 5101 04 017 99

  وام و کارمزد بازپرداخت -18ماده  5 51 5101 04 018 -

  اقساط وام هاي دريافتي -1رديف  5 51 5101 04 018 01

  جرائم و هزينه هاي ديرکرد -2رديف  5 51 5101 04 018 02

  کارمزد وام -3رديف  5 51 5101 04 018 03

  هزينه جبران خسارت -4رديف  5 51 5101 04 018 04

  ساير موارد -9رديف  5 51 5101 04 018 99

  پرداخت هاي انتقالي به کارکنان -19ماده  5 51 5101 04 019 -

  پرداخت به کارکنان غیرشاغل -1رديف  5 51 5101 04 019 01

  حقوق وظیفه -2رديف  5 51 5101 04 019 02

پاداش پايان خدمت بازنشستگان و  -3رديف  5 51 5101 04 019 03
 بازخريد کارکنان

 

حق سنوات ماههاي کاري خاتمه خدمت  -4رديف  5 51 5101 04 019 04
 کارکنان

 

ساير پرداخت هاي انتقالي به کارکنان  – 5رديف  5 51 5101 04 019 05
 غیرشاغل

 

  ساير موارد -93رديف  5 51 5101 04 019 99

  ديون و تعهدات -20ماده  5 51 5101 04 020 -

  محل باديوان  -2رديف  5 51 5101 04 020 01
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  ديون با محل فوق العاده عمران شهري -2رديف  5 51 5101 04 020 02

  ديون بالمحل -3رديف  5 51 5101 04 020 03

  تعهدات ايجاد شده -4رديف  5 51 5101 04 020 04
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 وظيفه خدمات شهری

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  هزينه برنامه خدمات شهري 5 52 5201 - - -

  هزينه هاي پرسنلي –فصل اول  5 52 5201 01 - -

  حقوق و دستمزد -1ماده  5 52 5201 01 01 -

  حقوق شهردار -1رديف  5 52 5201 01 01 01

  حقوق کارکنان رسمي -2رديف  5 52 5201 01 001 02

  ابتحقوق کارمندن ث -3رديف  5 52 5201 01 001 03

  دستمزد کارگران رسمي و حکمي -4رديف  5 52 5201 01 001 04

  دستمزد کارگران روزمزد -5رديف  5 52 5201 01 001 05

  حقوق يا اجرت کارکنان قراردادي -6رديف  5 52 5201 01 001 06

  حقوق مأمورين انتظامي -7رديف  5 52 5201 01 001 07

  ير مواردسا -8رديف  5 52 5201 01 001 09

  مزايا و فوق العاده ها و کمک ها  -2ماده  5 52 5201 01 002 -

  مزايا شهردار -1رديف  5 52 5201 01 002 01

  مزايا کارمندان رسمي -2رديف  5 52 5201 01 002 02

  مزايا کارمندان ثابت -3رديف  5 52 5201 01 002 03

  رسمي مزايا کارگران -4رديف  5 52 5201 01 002 04

  مزاياي کارگران روزمزد -5رديف  5 52 5201 01 002 05

  مزاياي کارکنان قراردادي -6رديف  5 52 5201 01 002 06

  مزاياي مأمورين انتظامي -7رديف  5 52 5201 01 002 07

کاري و   جمعهفوق العاده اضافه کار  -8رديف  5 52 5201 01 002 08
 کاري نوبت

 

 حقحق پس انداز سهم شهرداري  -9رديف  5 52 5201 01 002 09
 بازنشستگي

 

 بنکمک غیرنقدي کمک عائله مندي  -10رديف  5 52 5201 01 002 10
 ناهار –کاال 

 

  پاداش و عیدي -11رديف  5 52 5201 01 002 11

  ساير هزينه ها -12رديف  5 52 5201 01 002 12

  يهزينه هاي ادار –فصل دوم  5 52 5201 02 - -

  هزينه سفر حمل و نقل و ارتباطات -3ماده  5 52 5201 02 003 -

  مأموريت و هزينه سفر داخلي کشور -1رديف  5 52 5201 02 003 01
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  مأموريت و هزينه سفر خارج  از کشور -2رديف  5 52 5201 02 003 02

  هزينه سفر و نقل مکان کارکنان -3رديف  5 52 5201 02 003 03

  حمل  و نقل و پست و تلگراف و تلفن -4رديف  5 52 5201 02 003 04

  ساير موارد -92رديف  5 52 5201 02 003 09

  اجاره بها و کرايه -4ماده  5 52 5201 02 004 -

  اجاره ساختمان -1رديف  5 52 5201 02 004 01

  اجاره زمین -2رديف  5 52 5201 02 004 02

  کرايه ماشین هاي اداري -3رديف  5 52 5201 02 004 03

  کرايه ماشین االت و وسائط نقلیه -4رديف  5 52 5201 02 004 04

  ساير موارد -5رديف  5 52 5201 02 004 09

  خريد خدمات قراردادي -5ماده  5 52 5201 02 005 -

جزئي ساختمان و  تعمیراتنگهداري و  -1رديف  5 52 5201 02 005 01
 تأسیسات

 

  نگهداري و تعمیرات وسائل اداري -2رديف  5 52 5201 02 005 02

نگهداري و تعمیرات ماشین آالت و  -3رديف  5 52 5201 02 005 03
 وسائط

 

  نشريات( –دفاتر  –هزينه  چاپ )اوراق  -4رديف  5 52 5201 02 005 04

  هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري -5رديف  5 52 5201 02 005 05

  هزينه هاي آموزشي کارکنان -6رديف  5 52 5201 02 005 06

  هزينه آموزشي شهروندان -7رديف  5 52 5201 02 005 07

  هزينه هاي مطالعاتي و تحقیقاتي -8رديف  5 52 5201 02 005 08

  هزينه هاي بانکي -9رديف  5 52 5201 02 005 09

  زشيتهیه مطالب آمو –حق الجلسه  -10رديف  5 52 5201 02 005 10

  هزينه واگذاري خدمات شهري و اداري -11رديف  5 52 5201 02 005 11

  ساير خدمات قراردادي -12رديف  5 52 5201 02 005 12

  حق الزحمه حسابرسي -13رديف  5 52 5201 02 005 13

  هزينه بیمه دارائي هاي ثابت -14رديف  5 52 5201 02 005 14

  وري متکديانآ هزينه جمع -15رديف  5 52 5201 02 005 15

  کارکنان رفاهيهاي  هزينه -16رديف  5 52 5201 02 005 16

  بیمه جامع مسئولیت مدني -17رديف  5 52 5201 02 005 17

  ساير موارد -18رديف  5 52 5201 02 005 99

  سوخت آب و برق -6ماده  5 52 5201 02 006 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  گاههاي حرارتيسوخت دست -1رديف  5 52 5201 02 006 01

  سوخت ماشین آالت و وسائط -2رديف  5 52 5201 02 006 02

  آب بها -3رديف  5 52 5201 02 006 03

  بهاي برق مصرفي -4رديف  5 52 5201 02 006 04

  ساير موارد -5يف در 5 52 5201 02 006 99

  مواد و لوازم مصرف نشدني -7ماده  5 52 5201 02 007 -

  خريد لوازم جزئي ساختمان -1رديف  5 52 5201 02 007 01

  خريد لوازم مصرفي اداري -2رديف  5 52 5201 02 007 02

  لوازم يدکي ماشین آالت و وسائط  -3رديف  5 52 5201 02 007 03

  لباس کارکنان و لوزم خواب -4رديف  5 52 5201 02 007 04

  و سم و لوازم باغبانيخريد بذر، نهال  -5رديف  5 52 5201 02 007 05

  لوازم تنظیف -6رديف  5 52 5201 02 007 06

  لوازم آتش نشاني -7رديف  5 52 5201 02 007 07

  خريد تابلو و پالک راهنمائي -8رديف  5 52 5201 02 007 08

  ساير مواد و لوازم مصرف شدني -9رديف  5 52 5201 02 007 09

مک به هزينه هاي ورزشي کارکنان ک -10رديف  5 52 5201 02 007 10
 شهرداري

 

  ساير موارد -11رديف  5 52 5201 02 007 99

  هزينه هاي سرمايه اي –فصل سوم  5 52 5201 03 - -

  مطالعات براي ساختمان و تأسیسات -9ماده  5 52 5201 03 009 -

شامل حق الزحمه مهندسان  –مطالعه  -1رديف  5 52 5201 03 009 01
 مشاور

 

حق الزحمه مهندسان  –حق النظاره  -2رديف  5 52 5201 03 009 02
 ناظر و مقیم

 

خريد )ساختمان ، زمین، حقوق و  -10ماده  5 52 5201 03 010 -
 امتیازات(

 

  خريد ساختمان -1رذيف  5 52 5201 03 010 01

  خريد زمین -2رديف  5 52 5201 03 010 02

  حقوق و امتیازات -3رديف  5 52 5201 03 010 03

  ساختمان و تأسیسات -11ماده  5 52 5201 03 011 -

  اساسي ساختمان تعمیراتبازسازي و  -1رديف  5 52 5201 03 011 01

  نقلیه وسائطماشین آالت و  -12ماده  5 52 5201 03 012 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  خريد ماشین آالت و وسائط نقلیه  -1رديف  5 52 5201 03 012 01

  تجهیز شهرداريها به سیستم کامپیوتري -2رديف  5 52 5201 03 012 02

تجهیز شهرداري ها به سیستم ارتباطي  -3رديف  5 52 5201 03 012 03
 مستقل اضطراري

 

  ساير لوازم فني و تجهیزات عمده اداري -4رديف  5 52 5201 03 012 99

  کاالهاي مصرف نشدني -13ماده  5 52 5201 03 013 -

  لوازم مصرف نشدني اداري -1رديف  5 52 5201 03 013 01

  حیوانات و نباتات -2رديف  5 52 5201 03 013 02

  کتاب -3رديف  5 52 5201 03 013 03

  ساير موارد -99رديف  5 52 5201 03 013 99

وام، مشارکت و کمک براي سرمايه  -14ماده  5 52 5201 03 014 -
 گذاري بخش عمومي

 

  وام بخش عمومي -1رديف  5 52 5201 03 014 01

  مشارکت بخش عمومي -2رديف  5 52 5201 03 014 02

  افزايش سرمايه -3رديف  5 52 5201 03 014 03

  کمک براي سرمايه گذاري -4رديف  5 52 5201 03 014 04

وام مشارکت و کمک براي سرمايه  -15ماده  5 52 5201 03 015 -
 گذاري بخش خصوصي

 

  وام به بخش خصوصي -1رديف  5 52 5201 03 015 01

  مشارکت بخش خصوصي -2رديف  5 52 5201 03 015 02

  افزايش سرمايه -3رديف  5 52 5201 03 015 03

  کمک براي سرمايه گذاري -4رديف  5 52 5201 03 015 04

  هزينه هاي انتقالي –فصل چهارم  5 52 5201 04 - -

کمک و پرداخت هاي ديگر به بخش  -16ماده  5 52 5201 04 016 -
 عمومي

 

  تأمین بودجه شوراي شهر -1رديف  5 52 5201 04 016 01

اجراي قانون نوسازي از تأمین اعتبار  -2رديف  5 52 5201 04 016 02
 محل درآمد .... درصد قانون مربوطه

 

  کمک به کتابخانه ها  -3رديف  5 52 5201 04 016 03

  کمک به خسارت ديدگان حوادث غیرمترقبه -4رديف  5 52 5201 04 016 04

  بوسراني کمک به سازمان اتوبوسراني و میني -5رديف 5 52 5201 04 016 05

  کمک به سامانه قطار شهري -6رديف  5 52 5201 04 016 06
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  کمک به ساير موسسات وابسته -7رديف  5 52 5201 04 016 07

  کمک به....... -8رديف  5 52 5201 04 016 08

ساير کمک ها و پرداخت ها به بخش  -9رديف  5 52 5201 04 016 09
 خصوصي

 

  ساير موارد -99رديف  5 52 5201 04 016 99

کمک ها و پرداخت ها ديگر به بخش  -17ماده  5 52 5201 04 017 -
 خصوصي

 

  کمک به موقت خصوصي و اشخاص -1رديف  5 52 5201 04 017 01

  تشويقيهدايا و پرداخت هاي  -2رديف  5 52 5201 04 017 02

  کمک ها و اعانات به مستمندان -3رديف  5 52 5201 04 017 03

  کفن و دفن اموات -4رديف  5 52 5201 04 017 04

  ساير موارد -9رديف  5 52 5201 04 017 99

  بازپرداخت وام و کارمزد -18ماده  5 52 5201 04 018 -

  اقساط وام هاي دريافتي -1رديف  5 52 5201 04 018 01

  جرائم و هزينه هاي ديرکرد -2رديف  5 52 5201 04 018 02

  کارمزد وام -3رديف  5 52 5201 04 018 03

  هزينه جبران خسارت -4رديف  5 52 5201 04 018 04

  ساير موارد -9رديف  5 52 5201 04 018 99

  پرداخت هاي انتقالي به کارکنان -19ماده  5 52 5201 04 019 -

  پرداخت به کارکنان غیرشاغل -1رديف  5 52 5201 04 019 01

  حقوق وظیفه -2رديف  5 52 5201 04 019 02

پاداش پايان خدمت بازنشستگان و  -3رديف  5 52 5201 04 019 03
 بازخريد کارکنان

 

  اتمه خدمت کارکنانحق سنوات ماههاي کاري خ -4رديف  5 52 5201 04 019 04

ساير پرداخت هاي انتقالي به کارکنان  – 5رديف  5 52 5201 04 019 05
 غیرشاغل

 

  ساير موارد -93رديف  5 52 5201 04 019 99

  ديون و تعهدات -20ماده  5 52 5201 04 020 -

  محل باديوان  -2رديف  5 52 5201 04 020 01

  با محل فوق العاده عمران شهريديون  -2رديف  5 52 5201 04 020 02

  ديون بالمحل -3رديف  5 52 5201 04 020 03

  تعهدات ايجاد شده -4رديف  5 52 5201 04 020 04
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 وظيفه خدمات عمران شهری

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  عمران شهريهزينه و طبقه  5 53 - - - -

  "برنامه ريزي توسعه شهري"هزينه برنامه  5 53 5301 - - -

مورد نیاز  امالکتملک اراضي و  –هزينه طرح  5 53 5301 01 - -
 اجراي طرح توسعه و عمران شهري

 

  پروژه الف  5 53 5301 01 001 -

  پروژه ب 5 53 5301 01 002 -

  پروژه ج 5 53 5301 01 003 -

  مطالعاتي جهت مسائل شهري –رح طهزينه  5 53 5301 02 - -

  پروژه الف 5 53 5301 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5301 02 002 -

  پروژه ج 5 53 5301 02 003 -

تهیه و تصويب طرح هاي جامع و  –هزينه طرح  5 53 5301 03 - -
 هادي و تفصیلي

 

  پروژه الف  5 53 5301 03 001 -

  پروژه ب  5 53 5301 03 002 -

  پروژه ج 5 53 5301 03 003 -

توسعه کاربري فن آوري اطالعات و  –هزينه طرح  5 53 5301 04 - -
 ارتباطات 

 

  پروژه الف  5 53 5301 04 001 -

  پروژه ب  5 53 5301 04 002 -

  پروژه ج 5 53 5301 04 003 -

ي سطحي هدايت و دفع آب ها –هزينه برنامه  5 53 5302 - - -
 داخلي شهر

 

احداث کانال هاي دفع آب هاي  –هزينه طرح  5 53 5302 01 - -
 سطحي

 

  پروژه الف  5 53 5302 01 001 -

  پروژه ب  5 53 5302 01 002 -

  پروژه ج  5 53 5302 01 003 -

  بهسازي مسیل هاي داخل شهر -هزينه طرح   5 53 5302 02 - -

  الف پروژه  5 53 5302 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5302 02 002 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  پروژه ج 5 53 5302 02 003 -

  مرمت  و پوشش انهار –هزينه طرح  5 53 5302 03 - -

  پروژه الف  5 53 5302 03 001 -

  پروژه ب  5 53 5302 03 002 -

  پروژه ج 5 53 5302 03 003 -

  ل شهرحفر چاه در معابر داخ –هزينه طرح  5 53 5302 04 - -

  پروژه الف 5 53 5302 04 001 -

  پروژه ب  5 53 5302 04 002 -

  پروژه ج  5 53 5302 04 003 -

هزينه برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور  5 53 5303 - - -
 شهري

 

  زيرسازي جدول گذاري و آسفالت –هزينه طرح  5 53 5303 01 - -

  پروژه الف  5 53 5303 01 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 01 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 01 003 -

  پیاده روسازي  –هزينه طرح  5 53 5303 02 - -

  پروژه الف  5 53 5303 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 02 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 02 003 -

احداث و تکمیل پل روي رودخانه  –هزينه طرح  5 53 5303 03 - -
 حداث پل زيرگذرا

 

  پروژه الف  5 53 5303 03 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 03 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 03 003 -

  بهبود ترافیک  –هزينه طرح  5 53 5303 04 - -

  پروژه الف  5 53 5303 04 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 04 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 04 003 -

  احداث میادين  –هزينه طرح  5 53 5303 05 - -

  پروژه الف  5 53 5303 05 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 05 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 05 003 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  احداث کمربندي داخل شهر –هزينه طرح  5 53 5303 06 - -

  پروژه الف  5 53 5303 06 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 06 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 06 003 -

احداث و تکمیل پارکینگ هاي  –هزينه طرح  5 53 5303 07 - -
 عمومي

 

  پروژه الف  5 53 5303 07 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 07 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 07 003 -

  سیستم هاي حمل و نقل عمومي  –هزينه طرح  5 53 5303 08 - -

  لف پروژه ا 5 53 5303 08 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 08 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 08 003 -

خريد اتوبوس و میني بوس و  –هزينه طرح  5 53 5303 09 - -
 قطعات يدکي

 

  پروژه الف  5 53 5303 09 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 09 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 09 003 -

  يد و نصب دستگاه هاي پارکومترخر –هزينه طرح  5 53 5303 10 - -

  پروژه الف  5 53 5303 10 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 10 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 10 003 -

هاي  در بافتبهبود عبور و مرور  –هزينه طرح  5 53 5303 11 - -
 قديمي شهر

 

  پروژه الف  5 53 5303 11 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 11 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 11 003 -

  کمک به اتوبوسراني –هزينه طرح  5 53 5303 12 - -

  پروژه الف  5 53 5303 12 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 12 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 12 003 -

  جامع ساماندهي حمل ونقل شهري –هزينه طرح  5 53 5303 13 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  لف پروژه ا 5 53 5303 13 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 13 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 13 003 -

کمک به ساير سیستم هاي حمل و  –هزينه طرح  5 53 5303 14 - -
 نقل عمومي

 

  پروژه الف  5 53 5303 14 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 14 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 14 003 -

، فوارهزيباسازي سطح شهر ساخت  –هزينه طرح  5 53 5303 15 - -
 افکتهاي نوراني

 

  پروژه الف  5 53 5303 15 001 -

  پروژه ب  5 53 5303 15 002 -

  پروژه ج  5 53 5303 15 003 -

  ايجاد تأسیسات حفاظتي شهرها –هزينه برنامه  5 53 5304 - - -

 احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان –هزينه طرح  5 53 5304 01 - -
 مرکزي و ايستگاه هاي آتش نشاني

 

  پروژه الف  5 53 5304 01 001 -

  پروژه ب  5 53 5304 01 002 -

  پروژه ج  5 53 5304 01 003 -

سیل بند ، سیل برگردان و ديوار  –هزينه طرح  5 53 5304 02 - -
 ساحلي

 

  پروژه الف  5 53 5304 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5304 02 002 -

  پروژه ج  5 53 5304 02 003 -

هزينه طرح ، خريد ماشین آالت و تجهیزات  5 53 5304 03 - -
 نشاني آتش

 

  پروژه الف  5 53 5304 03 001 -

  پروژه ب  5 53 5304 03 002 -

  پروژه ج  5 53 5304 03 003 -

  هزينه برنامه بهبود محیط شهري 5 53 5305 - - -

احداث پارک ايجاد فضاي سبز  –طرح  هزينه 5 53 5305 01 - -
 درختکاري در معابر

 



81 

 

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  پروژه الف  5 53 5305 01 001 -

  پروژه ب  5 53 5305 01 002 -

  پروژه ج  5 53 5305 01 003 -

مراکز انباشت و بازيافت  –هزينه طرح و احداث  5 53 5305 02 - -
 زباله 

 

  پروژه الف  5 53 5305 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5305 02 002 -

  پروژه ج  5 53 5305 02 003 -

آالت  خريد وسائط نقلیه ماشین –هزينه طرح  5 53 5305 03 - -
 حمل و دفع زباله

 

  پروژه الف  5 53 5305 03 001 -

  پروژه ب  5 53 5305 03 002 -

  پروژه ج  5 53 5305 03 003 -

  هاي قديمي شهر بهبود بافت –هزينه طرح  5 53 5305 04 - -

  پروژه الف  5 53 5305 04 001 -

  پروژه ب  5 53 5305 04 002 -

  پروژه ج  5 53 5305 04 003 -

ايجاد اماکن و فضاهاي ورزشي و  –هزينه برنامه  5 53 5306 - - -
 فرهنگي

 

  احداث شهربازي –هزينه طرح  5 53 5306 01 - -

  پروژه الف  5 53 5306 01 001 -

  پروژه ب  5 53 5306 01 002 -

  پروژه ج  5 53 5306 01 003 -

  احداث اماکن ورزشي –هزينه طرح  5 53 5306 02 - -

  پروژه الف  5 53 5306 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5306 02 002 -

  پروژه ج  5 53 5306 02 003 -

  احداث کتابخانه –هزينه طرح  5 53 5306 03 - -

  پروژه الف  5 53 5306 03 001 -

  پروژه ب  5 53 5306 03 002 -

  پروژه ج  5 53 5306 03 003 -

 هاي  احداث ساير تأسیسات و مجتمع –هزينه طرح  5 53 5306 04 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

 تفريحي و توريستي

  پروژه الف  5 53 5306 04 001 -

  پروژه ب  5 53 5306 04 002 -

  پروژه ج  5 53 5306 04 003 -

ايجاد ساير تأسیسات و تسهیالت  برنامههزينه  5 53 5307 - - -
 شهري

 

خريد احداث و تکمیل و توسعه  -هزينه طرح  5 53 5307 01 - -
 ساختمان هاي اداري

 

  پروژه الف  5 53 5307 01 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 01 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 01 003 -

  احداث و تکمیل کشتارگاهها – هزينه طرح 5 53 5307 02 - -

  پروژه الف  5 53 5307 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 02 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 02 003 -

احداث و تکمیل گورستان و  –هزينه طرح  5 53 5307 03 - -
 غسالخانه ها

 

  پروژه الف  5 53 5307 03 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 03 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 03 003 -

  احداث و تکمیل حمام بهداشتي –هزينه طرح  5 53 5307 04 - -

  پروژه الف  5 53 5307 04 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 04 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 04 003 -

  طرح احداث توالت عمومي  5 53 5307 05 - -

  پروژه الف  5 53 5307 05 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 05 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 05 003 -

  احداث و تکمیل بازار روز –هزينه طرح  5 53 5307 06 - -

  پروژه الف  5 53 5307 06 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 06 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 06 003 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  بار ترهاحداث و تکمیل میادين میوه   -هزينه طرح  5 53 5307 07 - -

  پروژه الف  5 53 5307 07 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 07 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 07 003 -

  احداث و تکمیل ترمینال مسافربري –هزينه طرح  5 53 5307 08 - -

  پروژه الف  5 53 5307 08 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 08 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 08 003 -

  احداث و تکمیل مجتمع کارگاهي –هزينه طرح  5 53 5307 09 - -

  پروژه الف  5 53 5307 09 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 09 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 09 003 -

  احداث خانه هاي ارزان قیمت –هزينه طرح  5 53 5307 10 - -

  پروژه الف  5 53 5307 10 001 -

  پروژه ب  5 53 5307 10 002 -

  پروژه ج  5 53 5307 10 003 -

  ايجاد تأسیسات درآمدزاي شهري –هزينه برنامه  5 53 5308 - - -

  احداث هتل رستوران –هزينه طرح  5 53 5308 01 - -

  پروژه الف  5 53 5308 01 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 01 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 01 003 -

  احداث سینما  تئاتر –هزينه طرح  5 53 5308 02 - -

  پروژه الف  5 53 5308 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 02 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 02 003 -

احداث و تکمیل سردخانه و کارخانه  –هزينه طرح  5 53 5308 03 - -
 هاي يخ سازي

 

  پروژه الف  5 53 5308 03 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 03 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 03 003 -

  احداث و تکمیل نانوائي –هزينه طرح  5 53 5308 04 - -

  پروژه الف  5 53 5308 04 001 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  پروژه ب  5 53 5308 04 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 04 003 -

  احداث پمپ بنزين –هزينه طرح  5 53 5308 05 - -

  وژه الف پر 5 53 5308 05 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 05 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 05 003 -

احداث کارخانه آسفالت و تجهیزات  –هزينه طرح  5 53 5308 6 - -
 مربوطه

 

  پروژه الف  5 53 5308 06 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 06 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 06 003 -

شن احداث تأسیسات سنگ شکن و  –ح هزينه طر 5 53 5308 07 - -
 و تجهیزات و ماسه

 

  پروژه الف  5 53 5308 07 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 07 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 07 003 -

احداث کارگاه هاي تیرچه بلوک و  –هزينه طرح  5 53 5308 08 - -
 تجهیزات مربوطه 

 

  پروژه الف  5 53 5308 08 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 08 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 08 003 -

احداث ساير کارگاه ها و کارخانجات  –هزينه طرح  5 53 5308 09 - -
 تولید مصالح

 

  پروژه الف  5 53 5308 09 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 09 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 09 003 -

نگهداري  سیلوهايث انبارها و احدا –هزينه طرح  5 53 5308 10 - -
 مصالح ساختمان

 

  پروژه الف  5 53 5308 10 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 10 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 10 003 -

 خريد ماشین آالت عمراني و  –هزينه طرح  5 53 5308 11 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

 تعمیرات اساسي

  پروژه الف  5 53 5308 11 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 11 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 11 003 -

  احداث باسکول –هزينه طرح  5 53 5308 12 - -

  پروژه الف  5 53 5308 12 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 12 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 12 003 -

  هزينه ساير طرح هاي تولید و درآمدزا 5 53 5308 13 - -

  الف  پروژه 5 53 5308 13 001 -

  پروژه ب  5 53 5308 13 002 -

  پروژه ج  5 53 5308 13 003 -

ساير طرح هاي پرداخت هاي  –هزينه برنامه  5 53 5309 - - -
 عمراني

 

  عمران و آبادي روستاها در حريم –هزينه طرح  5 53 5309 01 - -

  پروژه الف  5 53 5309 01 001 -

  پروژه ب  5 53 5309 01 002 -

  پروژه ج  5 53 5309 01 003 -

  پرداخت هاي عمراني هزينه طرح ساير 5 53 5309 02 - -

  پروژه الف  5 53 5309 02 001 -

  پروژه ب  5 53 5309 02 002 -

  پروژه ج  5 53 5309 02 003 -

ديوان و تعهدات طرح هاي  –هزينه برنامه  5 53 5310 - - -
 عمراني

 

  نه ديون و تعهدات با محلهزي 5 53 5310 01 - -

  ها  طرح ها و پروژه از محلديون و تعهدات  5 53 5310 01 001 -

  ديوان و تعهدات بالمحل 5 53 5310 02 - -

  ها  ديوان و تعهدات بالمحل طرح ها و پروژه 5 53 5310 02 001 -
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 بودجه شده  –درآمدها و ساير منابع 

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

ادداشت ي

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  بودجه شده – درآمدها و ساير منابع تأمین اعتبار 6 - - - - -

  بودجه شده – درآمدهاي عمومي 6 61 - - - -

درآمدهاي ناشي از  – 1000طبقهبودجه شده  درآمد 6 61 6101 - - -
 عوارض عمومي

 

 – وصول توسط ساير موسسات – 1100گروه  6 61 6101 01 - -
 بودجه شده

 

  عوارض موادنفتي – 1101رديف  6 61 6101 01 001 -

  عوارض اسناد رسمي – 1102رديف  6 61 6101 01 002 -

  عوارض گاز – 1103رديف  6 61 6101 01 003 -

  عوارض گمرکي و هواپیمائي – 1104رديف  6 61 6101 01 004 -

  عوارض آب بهاي مشترکین – 1105رديف  6 61 6101 01 005 -

  عوارض تلفن )ثابت و همراه( – 1106رديف  6 61 6101 01 006 -

  عوارض گذرنامه – 1107رديف  6 61 6101 01 007 -

  عوارض بلیط هواپیما – 1108رديف  6 61 6101 01 008 -

  عوارض برق – 1109رديف  6 61 6101 01 009 -

  ساير موارد – 11099رديف  6 61 6101 01 099 -

 – عوارض بر ساختمان ها و اراضي -1200گروه  6 61 6101 02 - -
 بودجه شده

 

  عوارض سطح شهر – 1201رديف  6 61 6101 02 001 -

  عوارض بر پروانه هاي ساختماني – 1202رديف  6 61 6101 02 002 -

  اکمعوارض بر مازاد تر – 1203رديف  6 61 6101 02 003 -

  بر تفکیک اراضي و ساختمان عوارض–1204رديف 6 61 6101 02 004 -

  و پیش آمادگي بالکنعوارض بر  – 1205رديف  6 61 6101 02 005 -

  عوارض بر معامالت غیرمنقول – 1206رديف  6 61 6101 02 006 -

  نشاني آتش عوارض بر توسعه ايستگاههاي–1207رديف 6 61 6101 02 007 -

امالک  و  اراضي بر  عوارض -1208رديف 6 61 6101 02 008 -
 بالاستفاده شهري

 

  عوارض نوسازي – 1209رديف  6 61 6101 02 009 -

  ساير موارد -1299رديف  6 61 6101 02 099 -

 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل -1300گروه   6 61 6101 03 - -
 بودجه شده –
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

ادداشت ي

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

عوارض شماره گذاري سالیانه  -1301 6 61 6101 03 001 -
 موتورسیکلت و وسائط نقلیه

 

  عوارض بلیط مسافرت و باربري -1302 6 61 6101 03 002 -

  عوارض بر معامالت وسائط نقلیه – 1303رديف  6 61 6101 03 003 -

  عوارض معاينه اتومبیل -1304رديف  6 61 6101 03 004 -

  رض ثبت نام آزمايش رانندگيعوا – 1305رديف  6 61 6101 03 005 -

  عوارض صدور پروانه تاکسیراني – 1306رديف  6 61 6101 03 006 -

  عوارض سالیانه خودروهاي سواري – 1307رديف  6 61 6101 03 007 -

  ساير موارد -1308رديف  6 61 6101 03 099 -

 – عوارض بر پروانه کسب و فروش -1400گروه  6 61 6101 04 - -
 شده بودجه

 

  عوارض سینما و نمايش -1401رديف  6 61 6101 04 001 -

  عوارض بر اماکن عمومي – 1402رديف  6 61 6101 04 002 -

عوارض بر پروانه هاي کسب و  – 1403رديف  6 61 6101 04 003 -
 پیشه و حق صدور پروانه

 

  عوارض بر دستگاه هاي قالي بافي – 1404رديف  6 61 6101 04 004 -

  عوارض بر صید و شکار و شیالت – 1405رديف  6 61 6101 04 005 -

عوارض بر پالزها و محل هاي  -1406رديف  6 61 6101 04 006 -
 تفريحي

 

  عوارض بر قراردادها  -1407رديف  6 61 6101 04 007 -

عوارض بر تولید يا فروش  -1408رديف  6 61 6101 04 008 -
 محصوالت

 

عوارض تجاري و ساير مصالح – 1409رديف  6 61 6101 04 009 -
 ساختماني

 

  عوارض بر محصوالت محلي – 1410رديف  6 61 6101 04 010 -

  عوارض بر نوشابه ها  -1411رديف  6 61 6101 04 011 -

  عوراض ذبح دام و طیور -1412رديف  6 61 6101 04 012 -

  ت کاالها عوارض بر صادرا -1413رديف  6 61 6101 04 013 -

عوارض بر دفترچه هاي تعاوني  -1414رديف  6 61 6101 04 014 -
 مرزنشینان

 

  الطبع حقعوارض  – 1415رديف  6 61 6101 04 015 -

  عوارض میادين دواب – 1416رديف  6 61 6101 04 016 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

ادداشت ي

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  عوارض بر میادين میوه و تره بار – 1417رديف  6 61 6101 04 017 -

  عوارض بر باسکولها -1418رديف  6 61 6101 04 018 -

 ناظر مهندسینعوارض حق النظاره  -1419رديف  6 61 6101 04 019 -

  ساير موارد -1499رديف  6 61 6101 04 099 -

درآمد ناشي از  – 2000طبقه بودجه شده درآمد  6 61 6101 - - -
  عوارض اختصاصي

 

 – لي توسط موسساتدرآمدهاي وصو-2100گروه  6 61 6101 01 - -
 بودجه شده

 

  عوارض ..... – 2101رديف  6 61 6102 01 001 -

  عوارض حذف پارکینگ ها  – 2102رديف  6 61 6102 01 002 -

عوارض شماره گذاري خودروهاي  – 2103رديف  6 61 6102 01 003 -
 سواري

 

  عوارض ...... – 2104رديف  6 61 6102 01 004 -

  عوارض سالیانه خودروهاي سواري – 2105رديف  6 61 6102 01 005 -

  عوارض حق بیمه حريق – 2106رديف  6 61 6102 01 006 -

  ساير موارد – 2199رديف  6 61 6102 01 099 -

درآمدهاي ناشي از سهمیه عوارض  – 2200 رديف 6 61 6102 02 - -
 بودجه شده – وصولي

 

شهرداري از عوارض وصولي سهم  – 2201 رديف 6 61 6102 02 001 -
 متمرکز

 

  در هزار گمرکي 12کمک از محل  – 2202گروه  6 61 6102 02 002 -

  ........- 2203رديف  6 61 6102 02 003 -

  ......... - 2204رديف  6 61 6102 02 004 -

کمک به سیستم حمل و نقل  -2205رديف  6 61 6102 02 005 -
 عمومي 

 

کمک به اجراي طرح توسعه  – 2206رديف  6 61 6102 02 006 -
 عمران و خدمات شهري

 

تجهیز شهرداري به ماشین آالت  – 2207رديف  6 61 6102 02 007 -
 عمراني

 

  پرداخت وام براي اجراي طرح توسعه – 2208رديف  6 61 6102 02 008 -

کمک به عمران شهرهاي بندري و  – 2209رديف  6 61 6102 02 009 -
 مرزي
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

ادداشت ي

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  کمک به بودجه شهرداري -2210رديف  6 61 6102 02 010 -

توسعه  اصالح ساختار تشکیالتي – 2211رديف  6 61 6102 02 011 -
 منابع انساني شهرداري

 

  ........... -222رديف  6 61 6102 02 012 -

  .......... -2213رديف  6 61 6102 02 013 -

هاي بالعوض وزارت کشور کمک  -2214رديف  6 61 6102 02 014 -
 بابت رايانه

 

کمک به اجراي طرح هاي خدمات  -2215رديف  6 61 6102 02 015 -
 شهري

 

کمک به اجراي برنامه آموزشي و  -2216رديف  6 61 6102 02 016 -
 طرح هاي پژوهشي

 

  ساير موارد -2299رديف  6 61 6102 02 099 -

درآمد ناشي از  -3000طبقه بودجه شده درآمد  6 61 6103 - - -
درآمدهاي مؤسسات انتفاعي بهاي خدمات و 

 شهرداري 

 

درآمدهاي ناشي از بهاي خدمات -3100گروه  6 61 6103 01 - -
 بودجه شده – شهرداري

 

 ترمیمآسفالت و لکه گیري و  حق-3101رديف  6 61 6103 01 001 -
 حفاري

 

  ها  نقشهفروش حق کارشناسي و  – 3102يف در 6 61 6103 01 002 -

  درآمد حاصل از خدمات بازرگاني – 3103رديف  6 61 6103 01 003 -

  درآمد حاصل از خدمات پیمانکاري -3104رديف  6 61 6103 01 004 -

درآمد حاصل از نقل و انتقال – 3105رديف  6 61 6103 01 005 -
 تاکسي

 

جمع آوري  فروش ودرآمد حاصل از  -3106رديف  6 61 6103 01 006 -
 زباله

 

  درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري -3107رديف  6 61 6103 01 007 -

  درآمد حاصل از خدمات آماده سازي -3108رديف  6 61 6103 01 008 -

  درآمد حاصل از فروش بلیط -3109رديف  6 61 6103 01 009 -

ي درآمد حاصل از ارائه خدمات مین -3110رديف  6 61 6103 01 010 -
 بوس و اتوبوسراني

 

  درآمد يارانه شهرداري هاي هم جوار -3111رديف  6 61 6103 01 011 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

ادداشت ي

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  درآمد سرويس هاي دربستي -3112رديف  6 61 6103 01 012 -

درآمد حاصل از خدمات فني و  -3113رديف  6 61 6103 01 013 -
 ايمني

 

دمات درآمد حاصل از ارائه خ -3114رديف  6 61 6103 01 014 -
 آموزشي

 

  درآمد حاصل از خدمات شهري -3115رديف  6 61 6103 01 015 -

بودجه  – درآمد تأسیسات شهرداري -3200گروه  6 61 6103 02 - -
 شده

 

  درآمد حاصل از اتوبوسراني -3201رديف  6 61 6103 02 001 -

درآمد هتل ، مهمانسرا و ساير  – 3202رديف  6 61 6103 02 002 -
 رفاهي مراکز

 

  درآمد کشتارگاه – 3203رديف  6 61 6103 02 003 -

  درآمد غسالخانه و گورستان -3204رديف  6 61 6103 02 004 -

  درآمد پارک ها  -3205رديف  6 61 6103 02 005 -

درآمد حاصل از فروش محصوالت  – 3206رديف  6 61 6103 02 006 -
 کارخانجات شهرداري

 

درآمد حاصل از فروش محصوالت  – 3207رديف  6 61 6103 02 007 -
 کارخانجات اسفالت

 

  تأسیسات معدندرآمد حاصل از  – 3208رديف  6 61 6103 02 008 -

  درآمد حاصل از فروش گل و گیاه  - 3209رديف  6 61 6103 02 009 -

تأسیسات درآمد حاصل از ساير  – 3210رديف  6 61 6103 02 010 -
 شهرداري

 

  ساير موارد -3299رديف  6 61 6103 02 011 -

درآمد حاصل از  -4000طبقه  بودجه شده درآمد 6 61 6104 - - -
  وجوه و اموال شهرداري

 

 – درآمد حاصل از وجوه شهرداري – 4100 گروه 6 61 6104 01 - -
 بودجه شده

 

درآمد حاصل از سرمايه گذاري در  -4101 رديف 6 61 6104 01 001 -
 ميبخش عمو

 

درآمد حاصل از سرمايه گذاري در  -4102رديف  6 61 6104 01 002 -
 بخش خصوصي

 

  هاي شهرداري درآمد حاصل از وجوه سپرده -4103رديف  6 61 6104 01 003 -



91 

 

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

ادداشت ي

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  ساير موارد -4199رديف  6 61 6104 01 099 -

 – درآمد حاصل از اموال شهرداري -4200گروه  6 61 6104 02 - -
 بودجه شده

 

  مال االجاره ساختمان ها  تأسیسات -4201رديف  6 61 6104 02 001 -

درآمد حاصل از کرايه ماشین آالت  – 4202رديف  6 61 6104 02 002 -
 و وسائط نقلیه

 

درآمد حاصل از پارکینگ و  – 4203رديف  6 61 6104 02 003 -
 پارکومتر

 

  سات شهرداريحق ورود به تأسی -4204رديف  6 61 6104 02 004 -

درآمد حاصل از بازارهاي روز و  -4205رديف  6 61 6104 02 005 -
 هفتگي

 

  ساير موارد -4299رديف  6 61 6104 02 099 -

کمک هاي  -5000طبقه بودجه شده درآمد  6 61 6105 - - -
  اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي

 

سازمانهاي  درآمد اعطائي دولت و – 5100گروه  6 61 6105 01 - -
 بودجه شده – دولتي

 

  کمک بالعوض جاري دولت -5101رديف  6 61 6105 01 001 -

  کمک بالعوض عمراني دولت -5102رديف  6 61 6105 01 002 -

اعتبار خريد اتوبوس و لوازم يدکي از  -5103رديف  6 61 6105 01 003 -
 بودجه کشور

 

هاي اعطائي دولت و ساير کمک  -5104رديف  6 61 6105 01 004 -
 سازمانهاي دولتي

 

  ساير موارد -5199رديف  6 61 6105 01 099 -

اعانات و هدايا و  -6000طبقه بودجه شده درآمد  6 61 6106 - - -
  دارائیها

 

اعانات و کمک هاي اهدائي  -6100گروه  6 61 6106 01 - -
 بودجه شده – اشخاص و سازمان ها

 

خودياري شهروندان و هداياي  -6101يف رد 6 61 6106 01 001 -
 دريافتني

 

ساير اعانات و کمک از اشخاص و  -6102رديف  6 61 6106 01 002 -
 سازمان هاي دولتي

 

  ساير موارد -6192رديف  6 61 6106 01 099 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

ادداشت ي

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

کمک ها و اعانات دريافتي از  -6200گروه  6 61 6106 02 - -
 موسسات عمومي و غیرعمومي

 

کمک هاي جاري از موسسات  -6201رديف  6 61 6106 02 001 -
 عمومي

 

کمک هاي عمراني از موسسات  -6202رديف  6 61 6106 02 002 -
 عمومي

 

  ساير موارد -6299رديف  6 61 6106 02 099 -

دارائي هائي که به طور اتفاقي به  -6300گروه  6 61 6106 03 - -
 – داري ها تعلق مي گیردموجب قانون به شهر

 بودجه شده

 

  جريمه کمیسیون ماده صد -6301رديف  6 61 6106 03 001 -

جرائم تخلفات ساختماني و شهري  -6302رديف  6 61 6106 03 002 -
 و غرامت ها 

 

   ضبط سپرده هاي مطالبعه نشده -6303رديف  6 61 6106 03 003 -

ضبط سپرده هاي معامالت  -6304رديف  6 61 6106 03 004 -
 رداريشه

 

  حق امتیاز تاکسي -6305رديف  6 61 6106 03 005 -

حق بهره برداري از خطوط مسافر  -6306رديف  6 61 6106 03 006 -
 داخلي شهر

 

  تشرف حق -6307رديف  6 61 6106 03 007 -

جريمه قطع اشجار شهري و -6308رديف  6 61 6106 03 008 -
 ها  غرامت

 

  جريمه سدمعبر -6309رديف  6 61 6106 03 009 -

  درآمد حاصل از تغییر کاربريها  -6310رديف  6 61 6106 03 010 -

از تأخیر پروانه  متعلقهجرائم  -6311رديف  6 61 6106 03 011 -
 %2عوراض تا 

 

  ساير موارد -6392رديف  6 61 6106 03 099 -

ن ساير منابع تأمی -7000طبقه بودجه شده درآمد  6 61 6106 - - -
  اعتبار

 

  بودجه شده – وام هاي دريافتي -7100گروه  6 61 6106 01 - -

  وام دريافتي از وزارت کشور -7101رديف  6 61 6106 01 001 -

  وام دريافتي از بانک ها -7102رديف  - - 6107 01 002 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

ادداشت ي

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  وام دريافتي از ساير موسسات -7103رديف  6 61 6107 01 003 -

  سايرموارد -7199رديف  6 61 6107 01 099 -

بودجه  – فروش اموال شهرداري -7200 گروه 6 61 6107 02 - -
 شده

 

  فروش اموال غیرمنقول -7201رديف  6 61 6107 02 001 -

  فروش اموال منقول و اسقاط -7201رديف  6 61 6107 02 002 -

  فروش سرقفلي -7203رديف  6 61 6107 02 003 -

  فروش حقوق انتفاعي -7204رديف  6 61 6107 02 004 -

  ساير موارد -7299رديف  6 61 6107 02 099 -

  بودجه شده – ساير منابع -7300گروه  6 61 6107 03 - -

هاي  مازاد درآمد بر هزينه دوره -7301رديف  6 61 6107 03 001 -
 ماقبل 

 

  ر قبلمازاد درآمد بر هزينه هاي د -7302رديف  6 61 6107 03 002 -

  بازدريافت وام هاي اعطائي -7303رديف  6 61 6107 03 003 -

  ساير موارد -7393رديف  6 61 6107 03 099 -

 عوارض و درآمدهاي وصولي در -7400 گروه 6 61 6107 04 - -
 بودجه شده – درصد 80حريم استحفاظي شهرها 

 

در  عوارض و درآمدهاي وصولي -7401رديف  6 61 6107 04 001 -
 حريم استحفاظي

 

  ساير موارد -7499رديف  6 61 6107 04 099 -

  بودجه شده – درآمدهاي تخصیصي 6 61 6108 - - -

  بودجه شده – درآمدهاي تخصیصي 6 61 6108 01 - -

  درآمدهاي تخصیصي 6 61 6108 01 001 -
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 بودجه شده – وظيفه خدمات اداری

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

داشت ياد

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  بودجه شده – اعتبارات 7 - - - - -

  وظیفه خدمات اداري  اعتبار 7 71 - - - -

  برنامه خدمات اداري  اعتبار 7 71 7101 - - -

  هزينه هاي پرسنلياعتبار  –فصل اول  7 71 7101 01 - -

  حقوق و دستمزد -1ماده  7 71 7101 01 001 -

  حقوق شهردار -1رديف  7 71 7101 01 001 01

  حقوق کارکنان رسمي -2رديف  7 71 7101 01 001 02

  حقوق کارمندن ثابت -3رديف  7 71 7101 01 001 03

  دستمزد کارگران رسمي و حکمي -4رديف  7 71 7101 01 001 04

  وزمزددستمزد کارگران ر -5رديف  7 71 7101 01 001 05

  حقوق يا اجرت کارکنان قراردادي -6رديف  7 71 7101 01 001 06

  حقوق مأمورين انتظامي -7رديف  7 71 7101 01 001 07

  ساير موارد -8رديف  7 71 7101 01 001 09

  مزايا و فوق العاده ها و کمک ها  -2ماده  7 71 7101 01 002 -

  هردارمزايا ش -1رديف  7 71 7101 01 002 01

  مزايا کارمندان رسمي -2رديف  7 71 7101 01 002 02

  مزايا کارمندان ثابت -3رديف  7 71 7101 01 002 03

  مزايا کارگران رسمي -4رديف  7 71 7101 01 002 04

  مزاياي کارگران روزمزد -5رديف  7 71 7101 01 002 05

  داديمزاياي کارکنان قرار -6رديف  7 71 7101 01 002 06

  مزاياي مأمورين انتظامي -7رديف  7 71 7101 01 002 07

کاري و   جمعهفوق العاده اضافه کار  -8رديف  7 71 7101 01 002 08
 کاري نوبت

 

 حقحق پس انداز سهم شهرداري  -9رديف  7 71 7101 01 002 09
 بازنشستگي

 

 بن کمک غیرنقدي کمک عائله مندي -10رديف  7 71 7101 01 002 10
 ناهار –کاال 

 

  پاداش و عیدي -11رديف  7 71 7101 01 002 11

  ساير هزينه ها -12رديف  7 71 7101 01 002 12

  هزينه هاي اداري اعتبار  –فصل دوم  7 71 7101 01 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

داشت ياد

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  هزينه سفر حمل و نقل و ارتباطات -3ماده  7 71 7101 02 003 -

  و هزينه سفر داخلي کشور مأموريت -1رديف  7 71 7101 02 003 01

  مأموريت و هزينه سفر خارج  از کشور -2رديف  7 71 7101 02 003 02

  هزينه سفر و نقل مکان کارکنان -3رديف  7 71 7101 02 003 03

  حمل  و نقل و پست و تلگراف و تلفن -4رديف  7 71 7101 02 003 04

  ساير موارد -92رديف  7 71 7101 02 003 09

  اجاره بها و کرايه -4ماده  7 71 7101 02 004 -

  اجاره ساختمان -1رديف  7 71 7101 02 004 01

  اجاره زمین -2رديف  7 71 7101 02 004 02

  کرايه ماشین هاي اداري -3رديف  7 71 7101 02 004 03

  کرايه ماشین االت و وسائط نقلیه -4رديف  7 71 7101 02 004 04

  ساير موارد -5رديف  7 71 7101 02 004 09

  خريد خدمات قراردادي -5ماده  7 71 7101 02 005 -

جزئي ساختمان و  تعمیراتنگهداري و  -1رديف  7 71 7101 02 005 01
 تأسیسات

 

  نگهداري و تعمیرات وسائل اداري -2رديف  7 71 7101 02 005 02

شین آالت و نگهداري و تعمیرات ما -3رديف  7 71 7101 02 005 03
 وسائط

 

  نشريات( –دفاتر  –هزينه  چاپ )اوراق  -4رديف  7 71 7101 02 005 04

  هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري -5رديف  7 71 7101 02 005 05

  هزينه هاي آموزشي کارکنان -6رديف  7 71 7101 02 005 06

  هزينه آموزشي شهروندان -7رديف  7 71 7101 02 005 07

  هزينه هاي مطالعاتي و تحقیقاتي -8رديف  7 71 7101 02 005 08

  هزينه هاي بانکي -9رديف  7 71 7101 02 005 09

  تهیه مطالب آموزشي –حق الجلسه  -10رديف  7 71 7101 02 005 10

  هزينه واگذاري خدمات شهري و اداري -11رديف  7 71 7101 02 005 11

  ساير خدمات قراردادي -12رديف  7 71 7101 02 005 12

  حق الزحمه حسابرسي -13رديف  7 71 7101 02 005 13

  هزينه بیمه دارائي هاي ثابت -14رديف  7 71 7101 02 005 14

  وري متکديانآ هزينه جمع -15رديف  7 71 7101 02 005 15

  کارکنان رفاهيهاي  هزينه -16رديف  7 71 7101 02 005 16

  بیمه جامع مسئولیت مدني -17رديف  7 71 7101 02 005 17
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

داشت ياد

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  ساير موارد -18رديف  7 71 7101 02 005 99

  سوخت آب و برق -6ماده  7 71 7101 02 006 -

  سوخت دستگاههاي حرارتي -1رديف  7 71 7101 02 006 01

  سوخت ماشین آالت و وسائط -2رديف  7 71 7101 02 006 02

  ب بهاآ -3رديف  7 71 7101 02 006 03

  بهاي برق مصرفي -4رديف  7 71 7101 02 006 04

  ساير موارد -5يف در 7 71 7101 02 006 99

  مواد و لوازم مصرف نشدني -7ماده  7 71 7101 02 007 -

  خريد لوازم جزئي ساختمان -1رديف  7 71 7101 02 007 01

  خريد لوازم مصرفي اداري -2رديف  7 71 7101 02 007 02

  لوازم يدکي ماشین آالت و وسائط  -3رديف  7 71 7101 02 007 03

  لباس کارکنان و لوزم خواب -4رديف  7 71 7101 02 007 04

  خريد بذر، نهال و سم و لوازم باغباني -5رديف  7 71 7101 02 007 05

  لوازم تنظیف -6رديف  7 71 7101 02 007 06

  آتش نشانيلوازم  -7رديف  7 71 7101 02 007 07

  خريد تابلو و پالک راهنمائي -8رديف  7 71 7101 02 007 08

  ساير مواد و لوازم مصرف شدني -9رديف  7 71 7101 02 007 09

کمک به هزينه هاي ورزشي کارکنان  -10رديف  7 71 7101 02 007 10
 شهرداري

 

  ساير موارد -11رديف  7 71 7101 02 007 99

  اي هزينه هاي سرمايه –فصل سوم اعتبار  7 71 7101 03 - -

  مطالعات براي ساختمان و تأسیسات -9ماده  7 71 7101 03 009 -

شامل حق الزحمه مهندسان  –مطالعه  -1رديف  7 71 7101 03 009 01
 مشاور

 

حق الزحمه مهندسان  –حق النظاره  -2رديف  7 71 7101 03 009 02
 ناظر و مقیم

 

خريد )ساختمان ، زمین، حقوق و  -10ماده  7 71 7101 03 010 -
 امتیازات(

 

  خريد ساختمان -1رذيف  7 71 7101 03 010 01

  خريد زمین -2رديف  7 71 7101 03 010 02

  حقوق و امتیازات -3رديف  7 71 7101 03 010 03

  ساختمان و تأسیسات -11ماده  7 71 7101 03 011 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

داشت ياد

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  اساسي ساختمان تعمیراتبازسازي و  -1رديف  7 71 7101 03 011 01

  نقلیه وسائطماشین آالت و  -12ماده  7 71 7101 03 012 -

  خريد ماشین آالت و وسائط نقلیه  -1رديف  7 71 7101 03 012 01

  تجهیز شهرداريها به سیستم کامپیوتري -2رديف  7 71 7101 03 012 02

ري ها به سیستم ارتباطي تجهیز شهردا -3رديف  7 71 7101 03 012 03
 مستقل اضطراري

 

  ساير لوازم فني و تجهیزات عمده اداري -4رديف  7 71 7101 03 012 99

  کاالهاي مصرف نشدني -13ماده  7 71 7101 03 013 -

  لوازم مصرف نشدني اداري -1رديف  7 71 7101 03 013 01

  حیوانات و نباتات -2رديف  7 71 7101 03 013 02

  کتاب -3رديف  7 71 7101 03 013 03

  ساير موارد -99رديف  7 71 7101 03 013 99

وام، مشارکت و کمک براي سرمايه  -14ماده  7 71 7101 03 014 -
 گذاري بخش عمومي

 

  وام بخش عمومي -1رديف  7 71 7101 03 014 01

  مشارکت بخش عمومي -2رديف  7 71 7101 03 014 02

  افزايش سرمايه -3رديف  7 71 7101 03 014 03

  کمک براي سرمايه گذاري -4رديف  7 71 7101 03 014 04

وام مشارکت و کمک براي سرمايه  -15ماده  7 71 7101 03 015 -
 گذاري بخش خصوصي

 

  وام به بخش خصوصي -1رديف  7 71 7101 03 015 01

  مشارکت بخش خصوصي -2رديف  7 71 7101 03 015 02

  افزايش سرمايه -3رديف  7 71 7101 03 015 03

  کمک براي سرمايه گذاري -4رديف  7 71 7101 03 015 04

  هزينه هاي انتقالي –فصل چهارم اعتبار  7 71 7101 04 - -

کمک و پرداخت هاي ديگر به بخش  -16ماده  7 71 7101 04 016 -
 عمومي

 

  ي شهرتأمین بودجه شورا -1رديف  7 71 7101 04 016 01

اجراي قانون نوسازي از تأمین اعتبار  -2رديف  7 71 7101 04 016 02
 محل درآمد .... درصد قانون مربوطه

 

  کمک به کتابخانه ها  -3رديف  7 71 7101 04 016 03

  کمک به خسارت ديدگان حوادث غیرمترقبه -4رديف  7 71 7101 04 016 04
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

داشت ياد

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  سازمان اتوبوسراني و میني بوسراني کمک به -5رديف  7 71 7101 04 016 05

  کمک به سامانه قطار شهري -6رديف  7 71 7101 04 016 06

  کمک به ساير موسسات وابسته -7رديف  7 71 7101 04 016 07

  کمک به....... -8رديف  7 71 7101 04 016 08

ساير کمک ها و پرداخت ها به بخش  -9رديف  7 71 7101 04 016 09
 خصوصي

 

  ساير موارد -99رديف  7 71 7101 04 016 99

کمک ها و پرداخت ها ديگر به بخش  -17ماده  7 71 7101 04 017 -
 خصوصي

 

  کمک به موقت خصوصي و اشخاص -1رديف  7 71 7101 04 017 01

  تشويقيهدايا و پرداخت هاي  -2رديف  7 71 7101 04 017 02

  و اعانات به مستمندان کمک ها -3رديف  7 71 7101 04 017 03

  کفن و دفن اموات -4رديف  7 71 7101 04 017 04

  ساير موارد -9رديف  7 71 7101 04 017 99

  بازپرداخت وام و کارمزد -18ماده  7 71 7101 04 018 -

  اقساط وام هاي دريافتي -1رديف  7 71 7101 04 018 01

  ه هاي ديرکردجرائم و هزين -2رديف  7 71 7101 04 018 02

  کارمزد وام -3رديف  7 71 7101 04 018 03

  هزينه جبران خسارت -4رديف  7 71 7101 04 018 04

  ساير موارد -9رديف  7 71 7101 04 018 99

  پرداخت هاي انتقالي به کارکنان -19ماده  7 71 7101 04 019 -

  غلپرداخت به کارکنان غیرشا -1رديف  7 71 7101 04 019 01

  حقوق وظیفه -2رديف  7 71 7101 04 019 02

پاداش پايان خدمت بازنشستگان و  -3رديف  7 71 7101 04 019 03
 بازخريد کارکنان

 

حق سنوات ماههاي کاري خاتمه خدمت  -4رديف  7 71 7101 04 019 04
 کارکنان

 

ساير پرداخت هاي انتقالي به کارکنان  – 5رديف  7 71 7101 04 019 05
 غیرشاغل

 

  ساير موارد -93رديف  7 71 7101 04 019 99

  ديون و تعهدات -20ماده  7 71 7101 04 020 -

  محل باديوان  -2رديف  7 71 7101 04 020 01
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

داشت ياد

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  ديون با محل فوق العاده عمران شهري -2رديف  7 71 7101 04 020 02

  ديون بالمحل -3رديف  7 71 7101 04 020 03

  تعهدات ايجاد شده -4رديف  7 71 7101 04 020 04
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 بودجه شده – وظيفه خدمات شهری

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  بودجه شده – برنامه خدمات شهري اعتبار 7 72 7201 - - -

  نليهزينه هاي پرس –فصل اول اعتبار  7 72 7201 01 - -

  حقوق و دستمزد -1ماده  7 72 7201 01 01 -

  حقوق شهردار -1رديف  7 72 7201 01 01 01

  حقوق کارکنان رسمي -2رديف  7 72 7201 01 001 02

  حقوق کارمندن ثابت -3رديف  7 72 7201 01 001 03

  دستمزد کارگران رسمي و حکمي -4رديف  7 72 7201 01 001 04

  دستمزد کارگران روزمزد -5رديف  7 72 7201 01 001 05

  حقوق يا اجرت کارکنان قراردادي -6رديف  7 72 7201 01 001 06

  حقوق مأمورين انتظامي -7رديف  7 72 7201 01 001 07

  ساير موارد -8رديف  7 72 7201 01 001 09

  مزايا و فوق العاده ها و کمک ها  -2ماده  7 72 7201 01 002 -

  مزايا شهردار -1رديف  7 72 7201 01 002 01

  مزايا کارمندان رسمي -2رديف  7 72 7201 01 002 02

  مزايا کارمندان ثابت -3رديف  7 72 7201 01 002 03

  مزايا کارگران رسمي -4رديف  7 72 7201 01 002 04

  مزاياي کارگران روزمزد -5رديف  7 72 7201 01 002 05

  مزاياي کارکنان قراردادي -6رديف  7 72 7201 01 002 06

  مزاياي مأمورين انتظامي -7رديف  7 72 7201 01 002 07

کاري و   جمعهفوق العاده اضافه کار  -8رديف  7 72 7201 01 002 08
 کاري نوبت

 

 حقحق پس انداز سهم شهرداري  -9رديف  7 72 7201 01 002 09
 بازنشستگي

 

 بنکمک غیرنقدي کمک عائله مندي  -10رديف  7 72 7201 01 002 10
 ناهار –کاال 

 

  پاداش و عیدي -11رديف  7 72 7201 01 002 11

  ساير هزينه ها -12رديف  7 72 7201 01 002 12

   هزينه هاي اداري –فصل دوم اعتبار  7 72 7201 01 - -

  هزينه سفر حمل و نقل و ارتباطات -3ماده  7 72 7201 02 003 -

  مأموريت و هزينه سفر داخلي کشور -1رديف  7 72 7201 02 003 01
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  مأموريت و هزينه سفر خارج  از کشور -2رديف  7 72 7201 02 003 02

  هزينه سفر و نقل مکان کارکنان -3رديف  7 72 7201 02 003 03

  حمل  و نقل و پست و تلگراف و تلفن -4رديف  7 72 7201 02 003 04

  ساير موارد -92رديف  7 72 7201 02 003 09

  اجاره بها و کرايه -4ماده  7 72 7201 02 004 -

  اجاره ساختمان -1رديف  7 72 7201 02 004 01

  اجاره زمین -2رديف  7 72 7201 02 004 02

  کرايه ماشین هاي اداري -3رديف  7 72 7201 02 004 03

  و وسائط نقلیه کرايه ماشین االت -4رديف  7 72 7201 02 004 04

  ساير موارد -5رديف  7 72 7201 02 004 09

  خريد خدمات قراردادي -5ماده  7 72 7201 02 005 -

جزئي ساختمان و  تعمیراتنگهداري و  -1رديف  7 72 7201 02 005 01
 تأسیسات

 

  نگهداري و تعمیرات وسائل اداري -2رديف  7 72 7201 02 005 02

نگهداري و تعمیرات ماشین آالت و  -3رديف  7 72 7201 02 005 03
 وسائط

 

  نشريات( –دفاتر  –هزينه  چاپ )اوراق  -4رديف  7 72 7201 02 005 04

  هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري -5رديف  7 72 7201 02 005 05

  هزينه هاي آموزشي کارکنان -6رديف  7 72 7201 02 005 06

  هزينه آموزشي شهروندان -7رديف  7 72 7201 02 005 07

  هزينه هاي مطالعاتي و تحقیقاتي -8رديف  7 72 7201 02 005 08

  هزينه هاي بانکي -9رديف  7 72 7201 02 005 09

  تهیه مطالب آموزشي –حق الجلسه  -10رديف  7 72 7201 02 005 10

  هزينه واگذاري خدمات شهري و اداري -11رديف  7 72 7201 02 005 11

  ساير خدمات قراردادي -12رديف  7 72 7201 02 005 12

  حق الزحمه حسابرسي -13رديف  7 72 7201 02 005 13

  هزينه بیمه دارائي هاي ثابت -14رديف  7 72 7201 02 005 14

  وري متکديانآ هزينه جمع -15رديف  7 72 7201 02 005 15

  کارکنان يرفاههاي  هزينه -16رديف  7 72 7201 02 005 16

  بیمه جامع مسئولیت مدني -17رديف  7 72 7201 02 005 17

  ساير موارد -18رديف  7 72 7201 02 005 99

  سوخت آب و برق -6ماده  7 72 7201 02 006 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  سوخت دستگاههاي حرارتي -1رديف  7 72 7201 02 006 01

  سوخت ماشین آالت و وسائط -2رديف  7 72 7201 02 006 02

  آب بها -3رديف  7 72 7201 02 006 03

  بهاي برق مصرفي -4رديف  7 72 7201 02 006 04

  ساير موارد -5يف در 7 72 7201 02 006 99

  مواد و لوازم مصرف نشدني -7ماده  7 72 7201 02 007 -

  خريد لوازم جزئي ساختمان -1رديف  7 72 7201 02 007 01

  خريد لوازم مصرفي اداري -2رديف  7 72 7201 02 007 02

  لوازم يدکي ماشین آالت و وسائط  -3رديف  7 72 7201 02 007 03

  لباس کارکنان و لوزم خواب -4رديف  7 72 7201 02 007 04

  خريد بذر، نهال و سم و لوازم باغباني -5رديف  7 72 7201 02 007 05

  لوازم تنظیف -6رديف  7 72 7201 02 007 06

  لوازم آتش نشاني -7رديف  7 72 7201 02 007 07

  خريد تابلو و پالک راهنمائي -8رديف  7 72 7201 02 007 08

  ساير مواد و لوازم مصرف شدني -9رديف  7 72 7201 02 007 09

کمک به هزينه هاي ورزشي کارکنان  -10رديف  7 72 7201 02 007 10
 شهرداري

 

  ساير موارد -11رديف  7 72 7201 02 007 99

  هزينه هاي سرمايه اي –فصل سوم اعتبار  7 72 7201 03 - -

  مطالعات براي ساختمان و تأسیسات -9ماده  7 72 7201 03 009 -

شامل حق الزحمه مهندسان  –مطالعه  -1رديف  7 72 7201 03 009 01
 مشاور

 

حق الزحمه مهندسان  –حق النظاره  -2رديف  7 72 7201 03 009 02
 ناظر و مقیم

 

خريد )ساختمان ، زمین، حقوق و  -10ماده  7 72 7201 03 010 -
 امتیازات(

 

  خريد ساختمان -1رذيف  7 72 7201 03 010 01

  خريد زمین -2رديف  7 72 7201 03 010 02

  حقوق و امتیازات -3رديف  7 72 7201 03 010 03

  تساختمان و تأسیسا -11ماده  7 72 7201 03 011 -

  اساسي ساختمان تعمیراتبازسازي و  -1رديف  7 72 7201 03 011 01

  نقلیه وسائطماشین آالت و  -12ماده  7 72 7201 03 012 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  خريد ماشین آالت و وسائط نقلیه  -1رديف  7 72 7201 03 012 01

  تجهیز شهرداريها به سیستم کامپیوتري -2رديف  7 72 7201 03 012 02

تجهیز شهرداري ها به سیستم ارتباطي  -3رديف  7 72 7201 03 012 03
 مستقل اضطراري

 

  ساير لوازم فني و تجهیزات عمده اداري -4رديف  7 72 7201 03 012 99

  کاالهاي مصرف نشدني -13ماده  7 72 7201 03 013 -

  لوازم مصرف نشدني اداري -1رديف  7 72 7201 03 013 01

  حیوانات و نباتات -2رديف  7 72 7201 03 013 02

  کتاب -3رديف  7 72 7201 03 013 03

  ساير موارد -99رديف  7 72 7201 03 013 99

وام، مشارکت و کمک براي سرمايه  -14ماده  7 72 7201 03 014 -
 گذاري بخش عمومي

 

  وام بخش عمومي -1رديف  7 72 7201 03 014 01

  رکت بخش عموميمشا -2رديف  7 72 7201 03 014 02

  افزايش سرمايه -3رديف  7 72 7201 03 014 03

  کمک براي سرمايه گذاري -4رديف  7 72 7201 03 014 04

وام مشارکت و کمک براي سرمايه  -15ماده  7 72 7201 03 015 -
 گذاري بخش خصوصي

 

  وام به بخش خصوصي -1رديف  7 72 7201 03 015 01

  مشارکت بخش خصوصي -2يف رد 7 72 7201 03 015 02

  افزايش سرمايه -3رديف  7 72 7201 03 015 03

  کمک براي سرمايه گذاري -4رديف  7 72 7201 03 015 04

   هزينه هاي انتقالي –فصل چهارم اعتبار  7 72 7201 04 - -

کمک و پرداخت هاي ديگر به بخش  -16ماده  7 72 7201 04 016 -
 عمومي

 

  تأمین بودجه شوراي شهر -1رديف  7 72 7201 04 016 01

اجراي قانون نوسازي از تأمین اعتبار  -2رديف  7 72 7201 04 016 02
 محل درآمد .... درصد قانون مربوطه

 

  کمک به کتابخانه ها  -3رديف  7 72 7201 04 016 03

کمک به خسارت ديدگان حوادث  -4رديف  7 72 7201 04 016 04
 غیرمترقبه

 

  بوسراني کمک به سازمان اتوبوسراني و میني -5رديف 7 72 7201 04 016 05
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  کمک به سامانه قطار شهري -6رديف  7 72 7201 04 016 06

  کمک به ساير موسسات وابسته -7رديف  7 72 7201 04 016 07

  کمک به....... -8رديف  7 72 7201 04 016 08

  ها و پرداخت ها به بخش خصوصي ساير کمک -9رديف  7 72 7201 04 016 09

  ساير موارد -99رديف  7 72 7201 04 016 99

کمک ها و پرداخت ها ديگر به بخش  -17ماده  7 72 7201 04 017 -
 خصوصي

 

  کمک به موقت خصوصي و اشخاص -1رديف  7 72 7201 04 017 01

  تشويقيهدايا و پرداخت هاي  -2رديف  7 72 7201 04 017 02

  کمک ها و اعانات به مستمندان -3رديف  7 72 7201 04 017 03

  کفن و دفن اموات -4رديف  7 72 7201 04 017 04

  ساير موارد -9رديف  7 72 7201 04 017 99

  بازپرداخت وام و کارمزد -18ماده  7 72 7201 04 018 -

  اقساط وام هاي دريافتي -1رديف  7 72 7201 04 018 01

  جرائم و هزينه هاي ديرکرد -2رديف  7 72 7201 04 018 02

  کارمزد وام -3رديف  7 72 7201 04 018 03

  هزينه جبران خسارت -4رديف  7 72 7201 04 018 04

  ساير موارد -9رديف  7 72 7201 04 018 99

  پرداخت هاي انتقالي به کارکنان -19ماده  7 72 7201 04 019 -

  پرداخت به کارکنان غیرشاغل -1ديف ر 7 72 7201 04 019 01

  حقوق وظیفه -2رديف  7 72 7201 04 019 02

پاداش پايان خدمت بازنشستگان و  -3رديف  7 72 7201 04 019 03
 بازخريد کارکنان

 

  حق سنوات ماههاي کاري خاتمه خدمت کارکنان -4رديف  7 72 7201 04 019 04

پرداخت هاي انتقالي به کارکنان ساير  – 5رديف  7 72 7201 04 019 05
 غیرشاغل

 

  ساير موارد -93رديف  7 72 7201 04 019 99

  ديون و تعهدات -20ماده  7 72 7201 04 020 -

  محل باديوان  -2رديف  7 72 7201 04 020 01

  ديون با محل فوق العاده عمران شهري -2رديف  7 72 7201 04 020 02

  ديون بالمحل -3ف ردي 7 72 7201 04 020 03

  تعهدات ايجاد شده -4رديف  7 72 7201 04 020 04
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 بودجه شده – وظيفه خدمات عمران شهری

 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

   عمران شهري وظیفه اعتبار 7 73 - - - -

  "برنامه ريزي توسعه شهري"ه برنام اعتبار 7 73 7301 - - -

مورد نیاز  امالکتملک اراضي و  –طرح  اعتبار 7 73 7301 01 - -
 اجراي طرح توسعه و عمران شهري

 

  پروژه الف  7 73 7301 01 001 -

  پروژه ب 7 73 7301 01 002 -

  پروژه ج 7 73 7301 01 003 -

  ل شهريمطالعاتي جهت مسائ –رح ط اعتبار 7 73 7301 02 - -

  پروژه الف 7 73 7301 02 001 -

  پروژه ب  7 73 7301 02 002 -

  پروژه ج 7 73 7301 02 003 -

تهیه و تصويب طرح هاي جامع و  –طرح  اعتبار 7 73 7301 03 - -
 هادي و تفصیلي

 

  پروژه الف  7 73 7301 03 001 -

  پروژه ب  7 73 7301 03 002 -

  وژه جپر 7 73 7301 03 003 -

توسعه کاربري فن آوري اطالعات و  –طرح  اعتبار 7 73 7301 04 - -
 ارتباطات 

 

  پروژه الف  7 73 7301 04 001 -

  پروژه ب  7 73 7301 04 002 -

  پروژه ج 7 73 7301 04 003 -

هدايت و دفع آب هاي سطحي  –برنامه  اعتبار 7 73 7302 - - -
 داخلي شهر

 

احداث کانال هاي دفع آب هاي  –طرح  اعتبار 7 73 7302 01 - -
 سطحي

 

  پروژه الف  7 73 7302 01 001 -

  پروژه ب  7 73 7302 01 002 -

  پروژه ج  7 73 7302 01 003 -

  بهسازي مسیل هاي داخل شهر -اعتبار طرح   7 73 7302 02 - -

  پروژه الف  7 73 7302 02 001 -

   پروژه ب 7 73 7302 02 002 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  پروژه ج 7 73 7302 02 003 -

  مرمت  و پوشش انهار –طرح  اعتبار 7 73 7302 03 - -

  پروژه الف  7 73 7302 03 001 -

  پروژه ب  7 73 7302 03 002 -

  پروژه ج 7 73 7302 03 003 -

  حفر چاه در معابر داخل شهر –طرح  اعتبار 7 73 7302 04 - -

  ه الفپروژ 7 73 7302 04 001 -

  پروژه ب  7 73 7302 04 002 -

  پروژه ج  7 73 7302 04 003 -

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور  اعتبار 7 73 7303 - - -
 شهري

 

  زيرسازي جدول گذاري و آسفالت –طرح  اعتبار 7 73 7303 01 - -

  پروژه الف  7 73 7303 01 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 01 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 01 003 -

  پیاده روسازي –طرح  اعتبار 7 73 7303 02 - -

  پروژه الف  7 73 7303 02 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 02 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 02 003 -

احداث و تکمیل پل روي رودخانه  –طرح  اعتبار 7 73 7303 03 - -
 احداث پل زيرگذر

 

  پروژه الف  7 73 7303 03 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 03 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 03 003 -

  بهبود ترافیک  –طرح  اعتبار 7 73 7303 04 - -

  پروژه الف  7 73 7303 04 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 04 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 04 003 -

  یادين احداث م –طرح  اعتبار 7 73 7303 05 - -

  پروژه الف  7 73 7303 05 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 05 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 05 003 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  احداث کمربندي داخل شهر –طرح  اعتبار 7 73 7303 06 - -

  پروژه الف  7 73 7303 06 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 06 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 06 003 -

احداث و تکمیل پارکینگ هاي  –طرح  اعتبار 7 73 7303 07 - -
 عمومي

 

  پروژه الف  7 73 7303 07 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 07 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 07 003 -

  سیستم هاي حمل و نقل عمومي  –طرح  اعتبار 7 73 7303 08 - -

  پروژه الف  7 73 7303 08 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 08 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 08 003 -

خريد اتوبوس و میني بوس و  –طرح  اعتبار 7 73 7303 09 - -
 قطعات يدکي

 

  پروژه الف  7 73 7303 09 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 09 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 09 003 -

  ارکومترخريد و نصب دستگاه هاي پ –طرح  اعتبار 7 73 7303 10 - -

  پروژه الف  7 73 7303 10 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 10 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 10 003 -

هاي  در بافتبهبود عبور و مرور  –طرح  اعتبار 7 73 7303 11 - -
 قديمي شهر

 

  پروژه الف  7 73 7303 11 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 12 002 -

  روژه ج پ 7 73 7303 12 003 -

  کمک به اتوبوسراني –طرح  اعتبار 7 73 7303 12 - -

  پروژه الف  7 73 7303 12 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 12 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 12 003 -

  جامع ساماندهي حمل ونقل شهري –طرح  اعتبار 7 73 7303 13 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  پروژه الف  7 73 7303 13 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 13 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 13 003 -

کمک به ساير سیستم هاي حمل و  –طرح  اعتبار 7 73 7303 14 - -
 نقل عمومي

 

  پروژه الف  7 73 7303 14 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 14 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 14 003 -

، فوارهساخت  زيباسازي سطح شهر –طرح  اعتبار 7 73 7303 15 - -
 افکتهاي نوراني

 

  پروژه الف  7 73 7303 15 001 -

  پروژه ب  7 73 7303 15 002 -

  پروژه ج  7 73 7303 15 003 -

  ايجاد تأسیسات حفاظتي شهرها –برنامه  اعتبار 7 73 7304 - - -

احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان  –طرح  اعتبار 7 73 7304 01 - -
 اه هاي آتش نشانيمرکزي و ايستگ

 

  پروژه الف  7 73 7304 01 001 -

  پروژه ب  7 73 7304 01 002 -

  پروژه ج  7 73 7304 01 003 -

سیل بند ، سیل برگردان و ديوار  –طرح  اعتبار 7 73 7304 02 - -
 ساحلي

 

  پروژه الف  7 73 7304 02 001 -

  پروژه ب  7 73 7304 02 002 -

  پروژه ج  7 73 7304 02 003 -

طرح ، خريد ماشین آالت و تجهیزات  اعتبا 7 73 7304 03 - -
 نشاني آتش

 

  پروژه الف  7 73 7304 03 001 -

  پروژه ب  7 73 7304 03 002 -

  پروژه ج  7 73 7304 03 003 -

  برنامه بهبود محیط شهري اعتبار 7 73 7305 - - -

ث پارک ايجاد فضاي سبز احدا –طرح  اعتبار 7 73 7305 01 - -
 درختکاري در معابر
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  پروژه الف  7 73 7305 01 001 -

  پروژه ب  7 73 7305 01 002 -

  پروژه ج  7 73 7305 01 003 -

مراکز انباشت و بازيافت  –طرح و احداث  اعتبار 7 73 7305 02 - -
 زباله 

 

  پروژه الف  7 73 7305 02 001 -

  روژه ب پ 7 73 7305 02 002 -

  پروژه ج  7 73 7305 02 003 -

آالت  خريد وسائط نقلیه ماشین –طرح  اعتبار 7 73 7305 03 - -
 حمل و دفع زباله

 

  پروژه الف  7 73 7305 03 001 -

  پروژه ب  7 73 7305 03 002 -

  پروژه ج  7 73 7305 03 003 -

  مي شهربهبود بافت هاي قدي –طرح  اعتبار 7 73 7305 04 - -

  پروژه الف  7 73 7305 04 001 -

  پروژه ب  7 73 7305 04 002 -

  پروژه ج  7 73 7305 04 003 -

ايجاد اماکن و فضاهاي ورزشي و  –برنامه  اعتبار 7 73 7306 - - -
 فرهنگي

 

  احداث شهربازي –طرح  اعتبار 7 73 7306 01 - -

  پروژه الف  7 73 7306 01 001 -

  پروژه ب  7 73 7306 01 002 -

  پروژه ج  7 73 7306 01 003 -

  احداث اماکن ورزشي –طرح  اعتبار 7 73 7306 02 - -

  پروژه الف  7 73 7306 02 001 -

  پروژه ب  7 73 7306 02 002 -

  پروژه ج  7 73 7306 02 003 -

  احداث کتابخانه –طرح  اعتبار 7 73 7306 03 - -

  پروژه الف  7 73 7306 03 001 -

  پروژه ب  7 73 7306 03 002 -

  پروژه ج  7 73 7306 03 003 -

 هاي  احداث ساير تأسیسات و مجتمع –طرح  اعتبار 7 73 7306 04 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

 تفريحي و توريستي

  پروژه الف  7 73 7306 04 001 -

  پروژه ب  7 73 7306 04 002 -

  پروژه ج  7 73 7306 04 003 -

ايجاد ساير تأسیسات و تسهیالت  برنامه اعتبار 7 73 7307 - - -
 شهري

 

خريد احداث و تکمیل و توسعه  -طرح  اعتبار 7 73 7307 01 - -
 ساختمان هاي اداري

 

  پروژه الف  7 73 7307 01 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 01 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 01 003 -

  احداث و تکمیل کشتارگاهها – طرح اعتبار 7 73 7307 02 - -

  پروژه الف  7 73 7307 02 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 02 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 02 003 -

احداث و تکمیل گورستان و  –طرح  اعتبار 7 73 7307 03 - -
 غسالخانه ها

 

  پروژه الف  7 73 7307 03 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 03 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 03 003 -

  احداث و تکمیل حمام بهداشتي –اعتبار طرح  7 73 7307 04 - -

  پروژه الف  7 73 7307 04 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 04 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 04 003 -

  بودجه شده –طرح احداث توالت عمومي  7 73 7307 05 - -

  لف پروژه ا 7 73 7307 05 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 05 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 05 003 -

  احداث و تکمیل بازار روز –طرح  اعتبار 7 73 7307 06 - -

  پروژه الف  7 73 7307 06 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 06 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 06 003 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  بار ل میادين میوه  ترهاحداث و تکمی -طرح  اعتبار 7 73 7307 07 - -

  پروژه الف  7 73 7307 07 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 07 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 07 003 -

  احداث و تکمیل ترمینال مسافربري –طرح  اعتبار 7 73 7307 08 - -

  پروژه الف  7 73 7307 08 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 08 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 08 003 -

  احداث و تکمیل مجتمع کارگاهي –طرح  اعتبار 7 73 7307 09 - -

  پروژه الف  7 73 7307 09 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 09 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 09 003 -

  احداث خانه هاي ارزان قیمت –طرح  اعتبار 7 73 7307 10 - -

  پروژه الف  7 73 7307 10 001 -

  پروژه ب  7 73 7307 10 002 -

  پروژه ج  7 73 7307 10 003 -

  ايجاد تأسیسات درآمدزاي شهري –برنامه  اعتبار 7 73 7308 - - -

  احداث هتل رستوران –طرح  اعتبار 7 73 7308 01 - -

  پروژه الف  7 73 7308 01 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 01 002 -

  روژه ج پ 7 73 7308 01 003 -

  احداث سینما  تئاتر –طرح  اعتبار 7 73 7308 02 - -

  پروژه الف  7 73 7308 02 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 02 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 02 003 -

احداث و تکمیل سردخانه و  –طرح  اعتبار 7 73 7308 03 - -
 هاي يخ سازي کارخانه

 

  ف پروژه ال 7 73 7308 03 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 03 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 03 003 -

  احداث و تکمیل نانوائي –طرح  اعتبار 7 73 7308 04 - -

  پروژه الف  7 73 7308 04 001 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  پروژه ب  7 73 7308 04 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 04 003 -

  احداث پمپ بنزين –طرح  اعتبار 7 73 7308 05 - -

  پروژه الف  7 73 7308 05 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 05 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 05 003 -

احداث کارخانه آسفالت و تجهیزات  –طرح  اعتبار 7 73 7308 6 - -
 مربوطه

 

  پروژه الف  7 73 7308 06 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 06 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 06 003 -

شن احداث تأسیسات سنگ شکن و  –طرح  اعتبار 7 73 7308 07 - -
 و تجهیزات و ماسه

 

  پروژه الف  7 73 7308 07 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 07 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 07 003 -

احداث کارگاه هاي تیرچه بلوک و  –طرح  اعتبار 7 73 7308 08 - -
 تجهیزات مربوطه 

 

  پروژه الف  7 73 7308 08 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 08 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 08 003 -

احداث ساير کارگاه ها و کارخانجات  –طرح  اعتبار 7 73 7308 09 - -
 تولید مصالح

 

  پروژه الف  7 73 7308 09 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 09 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 09 003 -

نگهداري  سیلوهاياحداث انبارها و  –طرح  اعتبار 7 73 7308 10 - -
 مصالح ساختمان

 

  پروژه الف  7 73 7308 10 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 10 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 10 003 -

 خريد ماشین آالت عمراني و  –طرح  اعتبار 7 73 7308 11 - -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

 تعمیرات اساسي

  روژه الف پ 7 73 7308 11 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 11 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 11 003 -

  احداث باسکول –طرح  اعتبار 7 73 7308 12 - -

  پروژه الف  7 73 7308 12 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 12 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 12 003 -

  آمدزاساير طرح هاي تولید و در اعتبار 7 73 7308 13 - -

  پروژه الف  7 73 7308 13 001 -

  پروژه ب  7 73 7308 13 002 -

  پروژه ج  7 73 7308 13 003 -

  ساير طرح هاي پرداخت هاي عمراني –برنامه  اعتبار 7 73 7309 - - -

  عمران و آبادي روستاها در حريم –طرح  اعتبار 7 73 7309 01 - -

  پروژه الف  7 73 7309 01 001 -

  پروژه ب  7 73 7309 01 002 -

  پروژه ج  7 73 7309 01 003 -

  طرح پرداخت هاي عمرانيساير  7 73 7309 02 - -

  پروژه الف  7 73 7309 02 001 -

  پروژه ب  7 73 7309 02 002 -

  پروژه ج  7 73 7309 02 003 -

  عمرانيديوان و تعهدات طرح هاي  –برنامه  اعتبار 7 73 7310 - - -

  ديون و تعهدات با محل اعتبار 7 73 7310 01 - -

  ها  ديون و تعهدات با کل طرح ها و پروژه 7 73 7310 01 001 -

  بودجه شده –ديوان و تعهدات بالمحل 7 73 7310 02 - -

  ها  ديوان و تعهدات بالمحل طرح ها و پروژه 7 73 7310 02 001 -
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 شماره حساب

 عنوان حساب

شماره 

يادداشت 

 پیوست

 تفصیلی
 اصلی گروه کل معین

 اول دوم

  اعتبار تخصیصي 7 74 7401 - - -

  عمومي وجوهاعتبار تخصیصي  7 74 7401 01 - -

  عمومياعتبار تخصیصي وجوه  7 74 7401 01 001 -

  تنخواه گردان حسابداري 7 74 7402 - - -

  وجوه عمومي –حسابداري  تنخواه گردان 7 74 7402 01 - -

  عموميوجوه  –تنخواه گردان حسابداري  7 74 7402 01 001 -

  بودجه مصوب 7 74 7403 - - -

  بودجه مصوب وجوه عمومي 7 74 7403 01 - -

  عموميبودجه مصوب وجوه   7 74 7403 01 001 -

  هاي غیرعملیاتي حساب 9 - - - - -

  ها مي و ساير حسابهاي انتظا حساب 9 91 - - - -

  هاي انتظامي حساب 9 91 9101 - - -

  هاي دريافتني حساب تضمین 9 91 9101 01 - -

  به تفکیک اشخاص 9 91 9101 01 پرونده -

  حساب دارائي ما نزد ديگران 9 91 9101 02 - -

  به تفکیک اشخاص 9 91 9101 02 پرونده -

  نزد ما حساب دارائي ديگران 9 91 9101 03 - -

  به تفکیک اشخاص 9 91 9101 03 پرونده -

  هاي انتظامي طرف حساب 9 91 9102 - - -

  هاي دريافتني حساب تضمین 9 91 9102 01 - -

  به تفکیک اشخاص 9 91 9102 01 پرونده -

  حساب دارائي ما نزد ديگران 9 91 9102 02 - -

  به تفکیک اشخاص 9 91 9102 02 پرونده -

  حساب دارائي ديگران نزد ما 9 91 9103 03 - -

  به تفکیک اشخاص 9 91 9103 03 - -

  حساب هاي افتتاحیه و اختتامیه 9 91 9103 - - -

  حساب اختتامیه 9 91 9103 02 - -

  تراز اختتامیه 9 91 9103 02 001 -

  حساب افتتاحیه 9 91 9103 03 - -

  هتراز افتتاحی 9 91 9103 03 001 -
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ومسفصل   

ها ثبت حساب  
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 اه  ثبت حساب

 

 سومفصل 

 

 روش ثبت حسابداری -1

و نحوه ثبت حسابداري فعالیت هاي عمده شهرداري )نحوه ها حسابر اين قسمت چگونگي تشخیص د-1-1

بستن  صدور سند حسابداري( و عملیات مربوط به محاسبه میزان مازاد درآمد بر هزينه يا مازاد هزينه بر درآمد و

 حساب تشريح مي گردد.

بمنظور روشن نمودن نحوه ثبت حسابداري مواردي از قبیل تعیین حساب هاي بدهکار و بستانکار تناوب 2-1

 ثبت، نحوه محاسبات، مباني صدور سند حسابداري و توضیحات ضروري در ارتباط با هر فعالیت قید خواهد شد.
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 وجوه عمومي –حسابداری عمليات جاری 

 

 افتتاحيه( ترازاز سال قبل ) دائمي( به هنگام نقل حساب های 1ت شماره )ثب 

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

 مبلغ عنوان حساب دفتر کل کد حساب
کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    ×× وجوه نقد و بانکحساب  1101
    ×× بانک سپردهحساب  1102
    ×× يندريافتو اسناد ها حساب 1103
    ×× چک هاي مدت دارحساب  1104
پیش پرداخت ها و علي الحساب حساب  1105

 ها
××    

    ×× موجودي مصالح و ملزوماتحساب  1106
    ×× سرمايه گذاري بلند مدتحساب  1201
    ×× اموال، ماشین آالت و تجهیزاتحساب  1202
    ×× امالک و مستغالتحساب  1203
    ×× دارائي هاي مشهود و غیرمشهودحساب  1301

 ×× تراز افتتاحیهحساب  9103   -
    ×× تراز افتتاحیهحساب  9103
 ×× يناسناد پرداخت  حساب 2101   
 ×× يناسناد هزينه هاي پرداختحساب  2102   
 ×× سپرده اشخاصحساب  2103   
 ×× کسورات قانونيمحساب  2104   
 ×× پرداختي بلند مدت وامحساب  2201   
 ×× ذخیره مزايا پايان خدمت کارکنانحساب  2202   
 ×× ينساير حساب هاي پرداختحساب  2203   
 ×× مازاد تخصیص يافتهحساب  3101   
 ×× مازاد تخصیص نیافتهحساب  3102   
 ×× و سازمان مرکزي حساب هاي رابط مناطق 3103   
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  غ بودجه )عمومي / اختصاصي( و ثبت آن در دفاتر مالي( به هنگام ابال2ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

 مبلغ عنوان حساب دفتر کل کد حساب
کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    ×× برنامه خدمات ادرايحساب اعتبار  7101

    ×× برنامه خدمات شهريحساب اعتبار  7201

    ×× برنامه ريزي توسعه شهري –برنامه  7301

هدايت و دفع  –برنامه حساب اعتبار  7302
 آب هاي سطحي داخل شهر

××    

برنامه حمل و نقل و حساب اعتبار  7303
 بهبود عبور و مرور شهري

××    

برنامه ايجاد تأسیسات حساب اعتبار  7304
 حفاظتي شهري

××    

بهبود محیط  برنامهحساب اعتبار  7305
 هريش

××    

ايجاد اماکن و  /  برنامهحساب اعتبار  7306
 فضاهاي ورزشي و فرهنگي

××    

/ ساير تأسیسات و برنامه حساب اعتبار  7307
 تسهیالت شهري

××    

/ ايجاد تأسیسات  برنامهحساب اعتبار  7308
 درآمدزا

××    

ها و  / ساير طرحبرنامه حساب اعتبار  7309
 هاي عمراني پرداخت

××    

هاي ديون و  برنامه هزينهحساب اعتبار  7310
 هاي عمراني تعهدات طرح

    

 ×× بودجه مصوبحساب  3740 ×× بودجه مصوبحساب  7403

ناشي  - 1000درآمد بودجه شده طبقه  6101   
 از عوارض عمومي

×× 

ناشي از  -2000بودجه شده طبقه درآمد  6102   
 عوارض اختصاصي

×× 

بهاي  -3000د بودجه شده طبقه درآم 6103   
 خدمات و درآمدهاي موسسات شهرداري

×× 

 ××حاصل  - 4000بودجه شده طبقه  درآمد 6104   
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 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

 مبلغ عنوان حساب دفتر کل کد حساب
کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

 از وجوه و اموال

 -5000درآمد بودجه شده طبقه  6105   
هاي اعطايي دولت و سازمانهاي  کمک
 دولتي

×× 

اعانات و  -6000درآمد بودجه شده طبقه  6106   
 رائي ها هدايا و دا

×× 

ساير  -7000درآمد بودجه شده طبقه  6107   
 منابع تأمین اعتبار

×× 
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 ( به هنگام وصول درآمد3ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

جاري  –وجوه نقد و بانک حساب  1101
 مددرآ

×    

 × مد ناشي از عوارض عموميدرآحساب  4101   

درآمد ناشي از عوارض حساب  4102   
 اختصاصي

× 

بهاي خدمات و درآمدهاي حساب  4103   
 شهرداري مؤسسات

× 

درآمدهاي حاصل از وجوه و حساب  4104   
 اموال

× 

کمک هاي اعطايي دولت و حساب  4105   
 سازمان هاي دولتي

× 

 × اعانات و هدايا و دارائي ها حساب  4106   

 × ساير منابع تأمین اعتبارحساب  4107   

 × مالیات بر ارزش افزوده )فروش(حساب  1103   

 

قانون شورای شهر و دريافت وام  71ماده  13( به هنگام انتشار اوراق مشارکت بند 4ثبت شماره )

 ها قانون شهرداری 45ماده  19بند 

 ماهیت حساب )بستانکار( هکار(ماهیت حساب )بد

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101
 درآمد

×    

    × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102

 × ساير منابع تأمین اعتبارحساب  4107   

 × حساب وام پرداختي بلند مدت 2201   
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ي ن( به هنگام پرداخت سود يا کارمزد در رابطه با وام و اوراق مشارکت پرداخت5شماره ) ثبت

 بلندمدت

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × برنامه خدمات اداريحساب هزينه  5101

    × نامه خدمات شهريبرحساب هزينه  5201

    × برنامه عمرانيحساب هزينه  5301

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
 هزينه

× 

 

 ( به هنگام پرداخت اقساط وام و اوراق مشارکت و يا تسويه حساب6ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 بحسا
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب هزينه برنامه اداري 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5201

    × حساب هزينه برنامه عمراني  530*

    × حساب وام پرداختي بلندمدت 2201

 × حساب مازاد تخصیص نیافته 3103   

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
 هزينه

× 
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قانون  68ماده  –( به هنگام درخواست تنخواه گردان حسابداری و تخصيص اعتبار 10ثبت شماره )

 شهرداری

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب اعتبار تخصیصي 7401

 × جاري درآمد –بانک حساب وجوه نقد و  1101   

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101
 هزينه

×    

 × حساب تنخواه گردان حسابداري 7402   

 

 ( به هنگام واگذاری تنخواه گردان پرداخت11ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ کلعنوان حساب دفتر 

تنخواه  –حساب وجوه نقد و بانک  1101
 گردان

×    

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   

 

راه، سپرده هاي کوتاه در  وجوهحساب هاي معین وجوه نقد و بانک عبارتنداز: صندوق، تنخواه گردان پرداخت، بانک ها 

 مدت بانکي
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 ای جاری و عمراني از محل تنخواه گردان حسابداری( به هنگام انجام هزينه ه12ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب هزينه برنامه اداري 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5301

    × ني حساب هزينه برنامه عمرا 530*

ي )مالیات بر نو اسناد دريافتها حساب 1103
 ارزش افزوده(

×    

 × ي هزينهرجا –حساب وجوه نقد و بانک  1101   

 × قانوني مکسوراتحساب  2104   

حساب پیش پرداخت ها و علي الحساب  1105   
 ها

× 

 

 

 کسورات قانونيم( به هنگام پرداخت 13ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ر(ماهیت حساب )بدهکا

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × کسورات قانونيمحساب  2104

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
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 34خواه گردان پرداخت ماده ( به هنگام ارايه و تأييد اسناد و مدارک مربوط به تن14ثبت شماره )

 ها مالي شهرداری آئين نامه

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × اداري خدمات حساب هزينه برنامه 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5201

    × حساب هزينه برنامه عمراني  530*

حساب وجوه نقد و بانک )تنخواه گردان  1101   
 پرداخت(

× 

حساب وجوه نقد و بانک )تنخواه  1101
 پرداخت(

×    

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   

  تنخواه گردان پرداخت پشتیباني مي شود. معینحساب وجوه نقد و بانک بوسیله حساب 

 

 –ای ت و تجهيزات و هزينه های سرمايه ماشين آال ( به هنگام خريد اموال،15ثبت شماره )

 گروههای کنترل دارائي

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × اداريخدمات حساب هزينه برنامه  5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5201

    × حساب هزينه برنامه عمراني  530*

حساب اموال، ماشین آالت و  1202
 تجهیزات

×    

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
 هزينه

× 

 × حساب مازاد تخصیص يافته 3101   
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 قانون شهرداری 55ماده  10( به هنگام اهدايا به نام شهر موضوع بند 16ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ر(ماهیت حساب )بدهکا

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب اموال، ماشین آالت وتجهیزات 1202

 × حساب مازاد تخصیص يافته 3101   

 

 ( به هنگام پرداخت پيش پرداخت17ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

 کد

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب پیش پرداخت و علي آلحساب 1105

    × تضمیني –حساب هاي انتظامي  9101

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   

 × تضمیني –طرف حساب هاي انتظامي  9102   

 

هزينه هاي  –ارگران شهرداری کحقوق و دستمزد کارمندان و  حسابداری پرداخت -18ثبت شماره 

قانون گواهي بانک داير بر انتقال وجه به حساب ذينفع پرداخت محسوب مي شود. لذا مادام که گواهي  موجبپرسنلي به 

کم پیش بر انتقال وجه پرداختي به حساب کارکنان به شهرداري واصل نشده باشد، اينگونه پرداخت ها در ح مبنيبانک 

 پرداخات حقوق بوده و نمي توان آن را به حساب هزينه قطعي منظور نمود. لذا: 

 خواهیم داشت. به هنگام ارسال لیست حقوق به بانک عامل جهت واريز بحساب کارکنان

 

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب پیش پرداخت و علي الحساب 1105

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
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پس از توديع خالص حقوق کارکنان به حساب بانک و پس از گواهي بانک مبني بر  -18شماره  ثبت

 انتقال وجه به حساب  جاری يا پس انداز کارکنان خواهيم داشت.

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × اداري خدمات حساب هزينه برنامه 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5102

 × حساب پیش پرداخت و علي الحساب 1105  حساب مکسورات قانوني 2104

 × جاري هزينه –بانک  حساب وجوه نقد و 1101   

 × کسورات قانونيمحساب  2104   

 

 حسابداری پرداخت دستمزد به کارگران موقت 

کارگران بصورت موقت استفاده نمايد که براي آن ها حساب بانکي ايجاد نشده باشد و در  وجودشهرداري ممکن است از 

به  کارگرانمي گردد تا  پس از پرداخت به  دستمزد در وجه متصدي صندوق صادر لیستآن صورت چکي معادل خالص 

 حساب هزينه هاي قطعي منظور گردد.

 

 دستمزد کارگران در وجه متصدی صندوق چک( به هنگام صدور 19ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × صندوق –وجوه نقدو بانک  حساب 1101

حساب بانک  –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
 ها

× 
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 به حساب هزينه ها و تسويه با صندوقشده منظور نمودن وجه پرداخت به هنگام ( 20ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ ب دفتر کلعنوان حسا

    × اداري خدمات حساب هزينه برنامه 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5201

حساب هزينه برنامه هاي عمران  530*
 شهري

×    

 × صندوق –حساب وجوه نقد و بانک  1101   

مالیات بیمه  –کسورات قانوني محساب  2104   
 و ...

× 

 

خت و دريافت هاي شهرداري از طريق بانک امکان پذير است مگر دريافت و يا پرداختهائیکه پردا کلیهبه موجب قانون 

 انجام آن از طريق بانک ممکن نباشد.

 

 حسابداری مقايسه درآمدها و هزينه های بودجه شده با درآمد و هزينه های قطعي شده 

هزينه هاي قطعي شده مقايسه گردد. به اين منظور حداقل ماهي يک بار هزينه و درآمدهاي بودجه شده بايد با درآمدها و 

هزينه درآمدهاي يک ماهه که قطعي شده باشند به حساب درآمدها و هزينه هاي بودجه شده حسب مورد بدهکار يا 

بستانکار شده و در مقابل حساب تنخواه گردان حسابداري و درآمد تخصیصي حسب مورد بدهکار و يا بستانکار خواهد 

ورد، مي بايست تمهیدات الزم به منظور امکان انتقال اطالعات به صورت مکانیزه به سیستم حسابداري مالي شد.در اين م

 انجام گردد.

 

 به هنگام منظور نمودن حساب هزينه های قطعي شده يک ماهه –( 21ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

 کد

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب تنخواه گردان حسابداري 7402

 × حساب اعتبار برنامه خدمات اداري 7101   

 × حساب اعتبار برنامه خدمات شهري 7201   

حساب اعتبار برنامه هاي عمران  730*   
 شهري

× 
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 يک ماهه ( به هنگام منظور نمودن حساب درآمدهای قطعي شده22ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × 1000طبقه  بودجه شده حساب درآمد 6101

    × 2000طبقه  بودجه شدهحساب درآمد  6102

    ×  3000طبقه  بودجه شده حساب درآمد 6103

    ×  4000طبقه  بودجه شدهآمد حساب در 6104

    × 5000طبقه  بودجه شدهحساب درآمد  6105

    × 6000طبقه  بودجه شده حساب درآمد 6106

    × 7000طبقه  بودجه شده حساب درآمد 6107

 × حساب درآمد تخصیصي 6108   

 

 تنخواه حسابداري حسابداري درخواست وجه از خزانه شهرداري براي هزينه انجام شده و تکمیل  *

 

 ( به هنگام درخواست وجه و واريز به بانک هزينه23ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب اعتبار تخصیصي 7401

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101
 هزينه

×    

 × جاري درآمد –حساب وجوه نقد بانک  1101   

 × حساب تنخواه گردان حسابداري 7402   

 

 

 

 

 

 



129 

 

( به هنگام ايجاد دين بر ذمه شهرداری بطريق کاال و يا انجام خدمت )تعهدات( 24ثبت شماره )

 آئين نامه مالي شهرداری ها 33موضوع بند الف از ماده 

 )بستانکار( ماهیت حساب ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102

 × حساب اسناد هزينه هاي پرداختني 2101   

 

 ( به هنگام قطعي شدن تعهدات ايجاد شده و پرداختن هزينه های مربوطه25ثبت شماره )

 ت حساب )بستانکار(ماهی ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب هزينه برنامه خدمات اداري 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5201

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 530*

    × حساب اسناد هزينه هاي پرداختني 2102

 × اب وجوه نقد و بانکحس 1101   

 × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102   

 × کسورات قانونيمحساب  2104   

 × ها حسابحساب پیش پرداختها و علي ال 1105   

 

و ماده  100و نیز ماده  77هاي آب و برق و گاز و مخابرات و همچنین موديان عوارض مربوط به کمیسیون ماده  شرکت

ام خدمات به شهرداري بدهکار مي گردند و معمول بدهي آنان به اقساط و يا با تأخیر پرداخت مي در رابطه با انج 103

 گیرد. لذا:
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 ( به هنگام ايجاد مطالبات خواهيم داشت:26ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × و اسناد دريافتنيها حساب 1103

 × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102   

 

 ( به هنگام پرداخت بدهي و يا تسويه حساب کامل27ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × درآمد -ي و بانک حساب وجوه نقد 1101

    × تخصیص نیافتهحساب مازاد  3102

 × حساب و اسناد دريافتني 1103   

 × 1000حساب درآمد طبقه  4101   

 × 2000حساب درآمد طبقه  4102   

 × 3000حساب درآمد طبقه  4103   

 × 4000حساب درآمد طبقه  4104   

 × 5000حساب درآمد طبقه  4105   

 × 6000حساب درآمد طبقه  4106   

 × 7000حساب درآمد طبقه  4107   

 

 حسابداری ماليات بر ارزش افزوده:

به موجب قانون شهرداري ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف مي باشند ولي موظفند مالیات بر ارزش افزوده که از 

موسسات مطالبه مي گردد پرداخت و وجه پرداخت شده را از طرف پیمانکاران و يا موسسات آب، برق، گاز و تلفن و ساير 

حوزه مالیاتي با رعايت مقررات دريافت نمايند و از طرفي شهرداري در مورد بخشي از درآمد بايد از موديان عوارض مالیات 

د و در اين رابطه بر ارزش افزوده دريافت نموده و وجه دريافت شده را به حوزه مالیاتي ارسال نمايند و يا تهاتر نماين

 خواهیم داشت:
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 ( به هنگام خريد و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده28ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب هزينه برنامه خدمات اداري 5101

    × برنامه خدمات شهريحساب هزينه  5201

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 530*

    × حساب مالیات بر ارزش افزوده )خريد( 1103

 × کسورات قانونيمحساب  2104   

 × حساب پیش پرداخت و علي آلحساب 1105   

 × حساب وجوه نقد و بانک 1101   

 

 زش افزوده( به هنگام دريافت ماليات بر ار29ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب وجوه نقد و بانک 1101

حساب مالیات  -حسابها و اسناددريافتي  1103   
 بر ارزش افزوده )فروش(

× 

 × حساب درآمد طبقه ..... 410*   

موارد ممکن است به علت نقص مدارک يا مغايرت با قوانین و مقررات مدارک و مستندات مربوط به تسويه رخي در ب

و اسناد دريافتني .... اسناد ها حسابنباشد. در اين حالت مانده حساب هاي ياد شده به  قبولتنخواه گردان پرداخت قابل 

 واخواهي شده منتقل مي شود.

 واخواهي اسناد ارائه شده( به هنگام 30ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

اسناد  –و اسناد دريافتني  ها  حساب 1103
 واخواهي شده

×    

تنخواه  –وجوه نقد و بانک حساب  1101   
 گردان پرداخت

× 
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 ( رفع نقص از اسناد واخواهي شده31ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × اداري خدمات حساب هزينه برنامه 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5202

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 530*

اسناد  –اسناد دريافتني و  ها حساب 1103   
 واخواهي شده

× 

 

 به هنگام پرداخت پيش پرداخت( 32ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

حساب پیش پرداخت و علي الحساب  1105
 پیش پرداخت

×    

    × تضمیني -حساب هاي انتظامي  9101

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   

 × تضمیني -طرف حساب هاي انتظامي  9102   
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( به هنگام منظور نمودن پيش پرداخت به  حساب هزينه ها33ثبت شماره )  

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ اب دفتر کلعنوان حس

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب هزينه برنامه خدمات اداري 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5201

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 530*

 –حساب پیش پرداخت و علي الحساب  1105   
 پیش پرداخت

× 

 × کسورات قانونيمحساب  2104   

 × حساب وجوه نقد و بانک به جاري هزينه 1101   

    × تضمیني -حساب هاي انتظامي  طرف 9102

 × تضمیني -حساب هاي انتظامي  9101   

 

در روش حسابداري برمبناي تعهدي پرداخت علي آلحساب معني و مفهومي نخواهد داشت. معهذا با عنايت به انتقال 

تعهدي  و نقل حساب هاي دائمي از جمله علي الحساب به دوره بعد اين از روش قديمي تعهدي به روش ها حساب

 ضرورت را در پي خواهد داشت که به علي الحساب هاي سنواتي نیز توجه شود.

 

 ( به هنگام پرداخت علي الحساب باکسور قانوني34ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ لعنوان حساب دفتر ک

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

حساب پیش پرداخت و علي الحساب  1105
 پیش پرداخت

×    

 × کسورات قانونيمحساب  2104   

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
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 ( به هنگام پرداخت علي الحساب بدون کسور قانوني35ثبت شماره )

 اب )بستانکار(ماهیت حس ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

حساب پیش پرداخت و علي الحساب  1105
 پیش پرداخت

×    

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   

 

 ( به هنگام منظور نمودن علي الحساب به حساب هزينه های قطعي36ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ب )بدهکار(ماهیت حسا

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × اداريخدمات حساب هزينه برنامه  5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5202

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 530*

 حساب پیش پرداخت و علي الحساب 1105   
 پیش پرداخت

× 

 

درصورتي که علي الحساب به علت نقص صورت وضعیت ارائه شده باشد معموالً هفتاد درصد آن پرداخت خواهد شد ولي 

نقدينگي شهرداري پرداخت شود مبلغ قابل پرداخت بايد پس از کسر مالیات  کفامیتچنانچه علي الحساب به علت عدم 

 ت گردد.مربوطه محاسبه و در وجه پیمانکار پرداخ

 

آئین نامه مالي  5از ماده  2مبلغ سپرده شرکت در مناقصه نبايد کمتر از پنج درصد مبلغ برآورد شده باشد. به موجب بند 

% مبلغ برآورد کمتر نباشد، بصورت نقد يا اسناد خزانه و يا ضمانت نامه بانکي، 5دادن سپرده اي که از  –شهرداري ها 

 الزامي مي باشد. 

 

به تدريج حذف خواهد شد. در روش تعهدي ، سرفصل علي الحساب 53صفحه  24بت شماره باتوجه به ث
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 ( به هنگام واريز سپرده بصورت نقدی37ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × ري سپردهحساب بانک سپرده به جا 1102

شرکت در  –حساب سپرده اشخاص  2103   
 مناقصه

× 

 

 ( به هنگام واگذاری سپرده به صورت اسناد خزانه38ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × خزانهاسناد  –حساب هاي انظامي  9101

 × اسناد خزانه –طرف حساب هاي انظامي  9102   

 

 ( به هنگام واگذاری سپرده بصورت ضمانت نامه بانکي39ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

نامه  ضمانت –حساب هاي انتظامي  9101
 بانکي

×    

ضمانت  –طرف حساب هاي انتظامي  9102   
 نامه بانکي

× 

 

مالي شهرداري ها هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامالت خودداري کند. سپرده آئین نامه  8به موجب ماده 

داد نشوند سپرده نامبردگان نیز دوم و سوم نیز حاضر به عقد قرار برندهنامبرده بنفع شهرداري ضبط مي گردد. درصورتیکه 

 ضبط مي گردد.
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 ( به هنگام ضبط سپرده برنده اول40ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب سپرده اشخاص 2103

و  جاري –حساب وجوه نقد و بانک  1101
 درآمد

×    

 × جاري سپرده –حساب بانک سپرده  1102   

 × 6000حساب درآمد طبقه  4106   

 

 ( به هنگام استرداد سپرده نفر سوم41ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × ه اشخاصحساب سپرد 2103

 × جاري سپرده –حساب بانک سپرده  1102   

 

% کل مبلغ پیمان تضمین نامه 10آئین نامه مالي شهرداري مکلف است هنگام تنظیم عقد پیمان معادل  9به موجب ماده 

 دريافت دارد. لذا خواهیم داشت: "تضمین حسن انجام کار"بانکي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده 

 

 ( به هنگام تضمين حسن انجام کار از برنده مناقصه و انعقاد قرارداد42ه )ثبت شمار

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

ضمانت نامه  –حساب هاي انتظامي  9101
 بانکي

×    

مانت ض –طرف حساب هاي انتظامي  9102   
 نامه بانکي

× 
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 قرارداد امضاء( به هنگام استرداد سپرده برنده مناقصه و 43ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

 درشرکت  –حساب سپرده اشخاص  2103
 مناقصه

×    

 × سپرده جاري –نک سپرده حساب با 1102   

 

 دريافت تضمين کافي و ( به هنگام پرداخت به پيمانکار بابت پيش پرداخت44ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

 –حساب علي الحساب و پیش پرداخت  1105
 اختپیش پرد

×    

    × تضمیني -حساب هاي انتظامي  9101

جاري و  –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
 هزينه

× 

 × تضمیني -طرح حساب هاي انتظامي  9102   

 

 ( به هنگام صورت وضعيت موقت و تأييد شده45ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ لعنوان حساب دفتر ک

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102

 × حساب اسناد هزينه هاي پرداختني 2102   
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( به هنگام پرداخت صورت وضعيت تأييد شده46ثبت شماره )  

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ ان حساب دفتر کلعنو

    × حساب هزينه برنامه خدمات اداري 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5201

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 530*

    × کسورات قانونيمحساب  2104

مالیات بر  –و اسناد دريافتني ها حساب 1103
 ارزش افزوده

×    

    × اي پرداختنيحساب اسناد هزينه ه 2102

 × ها حساب پیش پرداخت 1105   

 × کسورات قانونيمحساب  2104   

 × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102   

 × حساب وجوه نقد و بانک 1101   

 

 ( به هنگام آزاد نمودن قسمتي از تضمين پيش پرداخت47ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 ابحس
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × تضمیني -طرف حساب هاي انتظامي  9102

 × تضمیني -حساب هاي انتظامي   9101   

 

با آخرين صورت وضعیت موقت پیش پرداخت نیز تسويه خواهد شد و بدين ترتیب تضمین پیش پرداخت بطور کامل آزاد 

 مي گردد.
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 ( دريافت صورت وضعيت قطعي و تأييد شده48اره )ثبت شم

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102

 × حساب اسناد هزينه هاي پرداختني 2102   

    × مرانيحساب هزينه برنامه هاي ع 530*

مالیات  –هاي و اسناد دريافتني  حساب 1103
 بر ارزش افزوده

×    

    × کسورات قانونيمحساب  2104

    × حساب اسناد هزينه هاي پرداختني 2102

 × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102   

 × کسورات قانونيمحساب  2104   

 × حساب وجوه نقد و بانک 1101   

 

 ( به هنگام آزاد شدن تضمين حسن انجام کار49ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

تضمیني  –طرف حساب هاي انتظامي  9102
 حسن انجام کار

×    

تضمیني حسن  –حساب هاي انتظامي  9101   
 انجام کار

× 

 

 با ارائه صورت وضعیت قطعي تضمین حسن انجام کار نیز آزاد مي گردد.  *

با درخواست پیمانکار مبني بر تنظیم صورتجلسه تحويل و تحول بابت تحويل موقت نصف سپرده حسن انجام کار   *

 مسترد مي گردد.
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 ( به هنگام تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول موقت50ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( (ماهیت حساب )بدهکار

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

حسن انجام  –حساب سپرده اشخاص  2103
 کار

×    

جاري  –حساب موجودي نقد و بانک  1102   
 سپرده

× 

 

 ( به هنگام تنظيم صورتجلسه تحول و تحويل قطعي51ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ر(ماهیت حساب )بدهکا

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

حسن انجام  –سپرده اشخاص  حساب 2103
 کار

×    

جاري  –حساب موجدي نقد و بانک  1102   
 سپرده

× 

 

 تذکر مهم:

رصورت وضعیت قطعي لحاظ نظر به اينکه پیش پرداخت با آخرين صورت وضعیت موقت تسويه شده است د -1

 نمي گردد.

 انجام کار آزاد مي شود. تعهدتضمین  قطعيبا ارائه صورت وضعیت  -2

 از سپرده حسن انجام کار آزاد خواهد شد.  نیمي با تهیه و تنظیم صورتجلسه تحويل موقت -3

 باتهیه و تنظیم صورتجلسه تحويل قطعي از اين بابت تسويه کامل صورت مي گیرد. -4

 

ي هايي که دارائي منطقه مي باشند و از سیستم حسابداري غیرمتمرکز استفاده مي شود معموالً وجوهي از در شهردرا  *

منطقه به حساب سازمان مرکزي حواله ولي اعالمیه بانکي آن با تأخیر وصول مي گردد. همچنین وجوه از سازمان مرکز 

ردد. لذا بمنظور رفع هرگونه مغايرت از حسابي تحت در وجه حساب هاي بانکي مناطق حواله ولي با تأثیر دريافت مي گ

 عنوان وجوه در راه استفاده مي شود.
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 از مناطق به مرکز وجوه( به هنگام ارسال 52ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × ه در راهحساب وجو 1101

 × منطقه يک –حساب رابط مناطق  3103   

 

 ( به هنگام دريافت اعالميه بانکي مبني بر واريز به حساب بانک53ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × انکحساب وجوه نقد و ب 1101

 × حساب وجوه در راه 1101   

 

 حساب وجوه در راه از حساب دفتر کل وجوه نقد و بانک پشتیباني مي کند.  *

درصورتیکه شهرداري براي وصول مطالبات خوداز موديان عوارض چک مدت دار دريافت نمايد مي بايست باتوجه به   *

استفاده شود. اين گروه بوسیله زيرسیستم جداگانه و با ها حسابه حجم باال و ايجاد کنترل داخلي دقیق چک ها، از گرو

 اطالعات وسیعتري چک هاي مدت دار را پشتیباني نموده و کنترل مي نمايند.

 

 ( به هنگام دريافت چک مدت دار54ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ وان حساب دفتر کلعن

    × نزد صندوق –حساب چک مدت دار  1104

 × حاب مازاد تخصیص نیافته 3102   
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 ( به هنگام ارسال چک به بانک جهت وصول55ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

نزد  –حساب  چک هاي مدت دار  1104
 بانک

×    

نزد  –حساب چک هاي مدت دار  1104   
 صندوق

× 

 

 ( به هنگام عدم وصول چک از طريق بانک )برگشتي(56ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

نزد داير  –حساب چک مدت دار  1104
 حقوقي

×    

 × نزد بانک –حساب چک مدت دار  1104   

 

 ( به هنگام وصول چک از طريق بانک57ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × نکحساب وجوه نقد و با 1101

    × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102

 × حساب چک مدت نزد بانک 1104   

 × حساب درآمدهاي طبقه .... 410*   
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 ( به هنگام الوصول بودن چک های مدت دار58ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ ب دفتر کلعنوان حسا

    × چک هاي مدت دار الوصولحساب  1104

داير  –چک هاي مدت دار حساب  1104   
 حقوقي

× 

 

زماني الوصول تلقي شده و به حساب چک هاي مدت دار الوصول منظور مي گردد که قانون و يا مراجع قضائي  چک  *

 س از تصويب شورا به حساب هزينه منظور مي گردد.الوصول بودن آن را تأيید نمايند. درآن صورت چک هاي الوصول پ

 

 ( به هنگام منظور نمودن چک های الوصول پس از تصويب شورای شهر59ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × داريحساب هزينه برنامه خدمات ا 5101

    × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102

 × حساب درآمد طبقه .... 410*   

 × الوصول -حساب چک هاي مدت دار  1104   

 

چک هاي مدت دار سیستم حسابداري جداگانه اي مي باشد که براي کنترل بیشتر طراحي شده است  و با موضوع چک   *

 و بايد جدا ديده شود. هاي عادي و به روز شهرداري متفاوت است
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( درصورتيکه شهرداری مبلغ بابت سپرده به صندوق دادگستری و ساير موسسات 60ت شماره )ثب

 توديع نمايد

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

پرده س –و اسناد دريافتني ها حساب 1103
 يندريافت

×    

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
 هزينه

× 

 

 و يا ساير مؤسساتضبط سپرده از طريق مراجع قضائي  به هنگام( 61ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( حساب )بدهکار( ماهیت

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × زينه برنامه خدمات اداريحساب ه 5101

سپرده  –ي نو اسناد دريافتها حساب 1103   
 دريافتني

× 

 

 ( به هنگام سرمايه گذاری در ساير موسسات و شرکت ها62ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5101

    × حساب هزينه برنامه خدمات شهري 5201

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 530*

    × حساب سرمايه گذاري بلند مدت 1201

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
 هزينه

× 

 × حساب مازاد تخصیص يافته 3101   
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 گام دريافت سود سهام( به هن63ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × درآمد جاري –بانک  نقدحساب وجوه  1101

 × حساب درآمد طبقه .... 410*   

 

 

 مايه گذاری( به هنگام فروش سهام و يا بازپرداخت سر64ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب وجوه نقد و بانک 1101

    × مازاد تخصیص يافته 3101

 × حساب درآمد طبقه .... 410*   

 × حساب سرمايه گذاري بلند مدت 1207   

 

 

 ( به هنگام اهداء سهام به شهرداری از طرف ساير موسسات65شماره )ثبت 

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب سرمايه گذاري بلند مدت 1201

 × حساب مازاد تخصیص يافته 3101   
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 ( به هنگام خريد اموال اختصاصي بصورت نقد و غيرنقدی66ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × اداري خدمات حساب هزينه برنامه 5101

    × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102

    × آالت و تجهیزات حساب اموال، ماشین 1202

 × جاري هزينه –حساب وجوه نقد و بانک  1101   

 × حساب مازاد تخصیص يافته 3101   

 × حساب اسناد هزينه هاي پرداختي 2102   

 

در شهرداري ها بابت فروش اموال سود يا زيان شناسائي نمي گردد لذا اموال فروخته شده به قیمت  –فروش اموال   *

 درآمد منظور و نیز اموال فروخته شده به قیمت تمام شده تاريخي از دفاتر حذف مي گردد. فروش بحساب

 

 ( به هنگام دريافت سپرده شرکت در مزايده67ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × ک سپردهحساب بان 1102

 × حساب سپرده اشخاص 2103   

 

به موجب قانون پس از يک سال از تاريخ سرقت و تشکیل پرونده قضائي و انتظامي با تصويب شوراي شهر مي توان   *

 اموال سرقتي را از دفاتر مالي حذف نمود ولي پیگیري براي يافتن اموال ادامه خواهد داشت.
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روش دارائي ها و اموال شهرداری( به هنگام  ف68ثبت شماره )  

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب وجوه نقد و بانک 1101

    × مازاد تخصیص يافتهحساب  3101

 × حساب درآمد طبقه .... 410*   

 × ماشین االت و تجهیزاتحساب اموال،  1202   

 

يکي از معامالت مرسوم در شهرداري هاي کشور معامالت برمبناء تهاتر مي باشد در  –معامالت غیرنقدي در شهرداري   *

اين معامالت عالوه بر اينکه رعايت قوانین جاري الزامي است در هر مورد مصوبه شوراي شهر نیز ضروريست و در اين 

 ين بابت دريافت و يا پرداخت هم مي شود.رابطه گاهاً وجهي از ا

 

 ( به هنگام تهاتر بدون دريافت و يا پرداخت وجه )عوض و معوض(69ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 5301

 × حساب درآمد طبقه 410*   

 

 تهاتر و دريافت وجه نقد( به هنگام 70ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × و بانکحساب وجوه نقد  1101

    × عمراني هاي حساب هزينه برنامه 5301

 × حساب درآمد طبقه 410*   
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 10پرداخت ودايع بلند مدت دريافتني نیاز به تأمین اعتبار و پیش پبیني آن در ماده  –ودايع بلند مدت دريافتني 

بودجه شهرداري مي باشد. عالوه بر تأمین اعتبار الزم کسب مجوزهاي قانوني و مصوبه شوراي اسالمي شهر از الزامات 

 ندمدت دريافتني به ودايعي اطالق مي گردد که مدت بازپرداخت آن از يکسال بیشتر باشد.مي باشد. ودايع بل

 ودايع دريافتني بلندمدت توديع( به هنگام  71ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × ه برنامه خدمات اداريحساب هزين 5101

    × حساب ودايع بلند مدت دريافتني 1301

جاري هاي ) حساب موجود نقد و بانک 1101   
 هزينه(

× 

 × حساب مازاد تخصیص يافته 3101   

 

 ( به هنگام ايجاد حساب بانکي مسدود شده72ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ وان حساب دفتر کلعن

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب مسدود شده بانکي 1301

 × حساب وجوه نقد و بانک 1101   

 

 ( به هنگام دريافت وام کوتاه مدت پرداختني73ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × وجوه نقد و بانک حساب 1101

 × و اسناد پرداختنيها حساب 2101   
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 جاری شهرداری های به هنگام اشتباه واريزی به حساب (74ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ فتر کلعنوان حساب د

    × حساب وجوه نقد و بانک 1101

 × حساب وجوه نامشخص بانکي 2101   

 

شهرداري هاي داراي مناطق کلیه درآمدهاي خود را به حساب جاري غیرقابل داشت که به همین منظور از طرف   *

شخص شده وجوه واريزي را به سازمان مرکز در بانک عامل افتتاح نموده است واريز مي نمايند. بانک عامل در زمان م

 حساب سازمان مرکز )خزانه شهرداري( حواله و اعالمیه بانکي را به منطقه جهت اعمال حساب ارسال مي نمايند.

را طبق توافق قبلي به عنوان کمک به اجراي پروژه هاي عمومي  واصله( درصدي از درآمد شهرداري خزانهسازمان مرکز )

 ه حواله خواهد نمود.شهري کسر و بقیه را به منطق

 

 ( به هنگام دريافت وجه از مناطق75ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب وجوه نقدو بانک جاري خزانه 1101

 × حساب رابط مناطق 3103   

 

 ( به هنگام ارسال وجه از سازمان مرکزی )خزانه شهرداری(76ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب رابطه مناطق 3103

حساب تعديل درآمد و همیاري مرکز  4108   
 و مناطق

× 

 × نقد و بانک )خزانه( حساب وجوه 1101   

گاهاً در مناطق مختلف شهرداري ساختماني در يک منطقه تملک و مقرر مي گردد در منطقه يا مناطق ديگر معادل   *

 قیمت ساختمان زمین واگذار گردد )عوض و معوض(
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ملک تملک شده اين انتقال بمنظور کنترل نظارتي میبايست از طريق سازمان مرکزي صورت پذيرد. بدين معني معادل 

 حساب هزينه ها در منطقه بدهکار و حساب رابط مرکز بستانکار مي گردد. 

مبلغ حساب رابط منطقه بدهکار و حساب رابط منطقه اي که زمین واگذار خواهد نمود بستانکار  بهماندر سازمان مرکزي 

 مین میزان بدهکار مي نمايند.مرکز را به رابطخواهد شد. و منطقه دوم حساب درآمد خود را بستانکار و حساب 

 

 ( به هنگام  عوض و معوض بين مناطق شهرداری77ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب رابط منطقه اول 3103

    × حساب رابط سازمان مرکزي 3103

 × حساب رابط سازمان مرکز 3103   

 × حساب رابطه منطقه دوم 3103   

 

 ( به هنگام برگشت درآمد زائد بر ميزان مقرر و خالف قانون78ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

 –د تخصیص نیافته حساب مازا 3102
 برگشت از درآمد

×    

جاري  –حساب موجودي نقد و بانک  1101   
 درآمد

× 

 

 ( به هنگام برگشت از هزينه79ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × ک جاري خزانهحساب وجوه نقدو بان 1101

 –مازاد تخصیص نیافته حساب  3102   
 هزينهبرگشت از 

× 
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 %(Xبه هنگام واگذاری اسناد خزانه )اوراق قرضه کوتاه مدت( 80ثبت شماره )

 قانون شهرداريها بابت بدهي103بوسيله سازمانهای دولتي موضوع ماده 

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ نوان حساب دفتر کلع

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × اوراق قرضه –وجوه نقد و بانک  1101

    × حساب مازاد تخصیص نیافته 3102

 × حسابها و اسناد دريافتني 1103   

حق آسفالت ولکه  -3000درآمد طبقه  4103   
 گیري

× 

 

 " به كسر"% خزانه و سايراوراق بهادارXوتاه مدت فروش اوراق قرضه ک( به هنگام 81ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

حساب هزينه برنامه خدمات اداري  5101
 18ماده  –

×    

جاري  –حساب وجوه نقد و بانک  1101
 درآمد

×    

اوراق –حساب موجودي نقد وبانک  1101   
 قرضه

× 
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" به % خزانه و سايراوراق بهادارXفروش اوراق قرضه کوتاه مدت ( به هنگام 82ثبت شماره )

 صرف"

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

جاري  –نک موجودي نقد وبا 1101
 درآمد

×    

اوراق –حساب موجودي نقد وبانک  1101 ×  
 قرضه

× 

وجوه  -4000حساب درآمدطبقه  4104   
 واموال

× 

 

%(بوسيله شهرداری به Xواگذارياسنادخزانه )اوراق قرضه کوتاه مدت( به هنگام 83ثبت شماره )

ش اسمي به اضافه سودزمان اشخاص و ساير موسسات و پيمانکاران در قبال صورت وضعيت )به ارز

 منقضي شده(بابت مطالبات تهاتری و پاياپا

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب هزينه برنامه خدمات اداري 5101

حساب هزينه برنامه خدمات  5201
 شهري

×    

    × حساب هزينه برنامه هاي عمراني 5301

حساب مالیات برارزش  1103
 )خريد(افزوده

×    

حساب پیش پرداخت و علي  1105   
 الحساب

× 

اوراق  –حساب وجوه نقد و بانک  1101   
 قرضه

× 

 × حساب کسورات قانوني 2104   
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ار فقط از طريق بورس اوراق بهادار و توجه : انجام هرگونه معامالت در رابطه با خريد و فروش اوراق بهاد

موسسات معتبر )بانک عامل( قابل قبول است و در غیر اينصورت معامالت مشمول مقررات و قانون مزايده و مناقصه 

 میگردد.

 ( به هنگام بستن حساب تنخواه گردان حسابداری در پايان دوره84ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب تنخواه گردان حسابداري 7402

 × حساب اعتبار تخصیصي 7401   

 

 در پايان دورهای  های بودجه ( به هنگام بستن حساب85ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ ب دفتر کلعنوان حسا

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب بودجه مصوب 7403

 × اداري خدمات حساب اعتبار برنامه 7101   

 × حساب اعتبار برنامه خدمات شهري 7201   

حساب اعتبار برنامه هاي عمران  730*   
 شهري

× 

 × حساب اعتبار تخصیصي 7401   

 

 ها( در پايان دوره )هزينه موقتهای  م بستن حساببه هنگا( 86ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب خالصه درآمد و هزينه 3102

 × اداريخدمات حساب هزينه برنامه  5101   

 × خدمات شهري حساب هزينه برنامه 5201   

 × حساب هزينه برنامه عمران شهري 530*   
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 ( به هنگام بستن حساب های موقت )درآمدها( در پايان دوره87ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × .حساب درآمد طبقه ... 410*

 × حساب خالصه درآمد و هزينه 3102   

 ( به هنگام بستن حساب های دائمي )دارائي ها و بدهي ها  مازاد(88ثبت شماره )

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × و اسناد پرداختنيها حساب 2101

    × اسناد هزينه هاي پرداختنيحساب  2102

    × سپرده اشخاصحساب  2103

    × کسورات قانونيمحساب  2104

    × ساير حساب هاي پرداختني 2105

    × وام پرداختني بلند مدتحساب  2201

    × ذخیره مزايا پايان خدمت کارکنانحساب  2202

    × مازاد تخصیص يافتهحساب  3101

    × مازاد تخصیص نیافتهحساب  3102

    × طرف حساب هاي انتظاميحساب  9202

 × حساب تراز اختتامیه 9103   

    × حساب ترازنامه اختتامیه 9103

 × موجودي نقد و بانکحساب  1101   

 × بانک سپردهحساب  1102   

 × و اسناد دريافتنيها حساب 1103   

 × دار چک هاي مدتحساب  1104   

پیش پرداخت ها و علي حساب  1105   
 الحساب

× 

 × سرمايه گذاري بلند مدتحساب  1201   

اموال ماشین آالت و حساب  1202   
 تجهیزات

× 

 × امالک و مستغالتحساب  1203   
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چهارمفصل   

بستن حساب در پايان 

 دوره
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 وجوه عمومی –تفريغ بودهج 
 چهارمفصل 

 ها و گزارشگری مالی بستن حساب

 

 بستن حساب های بودجه ای )اعتباری(-5

براي ها حسابحساب هاي بودجه اي يا اعتباري يک گروه حساب از انواع حساب هاي مستقل و گروه  -5-1

وجوه شهرداري مي باشد. حساب تنخواه گردان حسابداري حساب اعتبار تخصیصي و حساب بودجه مصوب و 

 دجه اي )اعتباري( شهرداري ها را تشکیل مي دهند.حساب هاي اعتبار برنامه ها گروه حساب هاي بو

در پايان دوره مالي مانده بدهکار يا بستانکار تنخواه گردان حسابداري حسب مورد به حساب اعتبار  -5-2

 تخصیصي بدهکار و يا بستانکار مي شود.

 د.با بستن تنخواه گردان حسابداري به حساب اعتبار تخصیصي رابطه زير برقرار مي شو -5-3

 

 
 

و بدهکار کردن حساب بودجه مصوب و بستانکار کردن حساب اعتبار  -3-5با استفاده از رابطه بند  -5-4

 تخصیصي و حساب اعتبار برنامه ها ... گروه حساب هاي بودجه اي يا اعتباري بسته مي شود.

 

 بستن حساب های موقت دفتر کل-6

نامیده مي شوند به حساب هايي اطالق مي گردد  یزاسمي نحساب هاي موقت دفتر کل که حساب هاي  -6-1

به دوره بعد منتقل نخواهد شد. مانند حساب  که در يک دوره مالي ايجاد شده و در همان دوره نیز بسته شده و

 هاي درآمد و هزينه حساب هاي موقت در پايان دوره به حساب خالصه درآمد و هزينه بسته خواهند شد.

ممکن است مانده  مورداي موقت، حساب خالصه درآمد و هزينه شهرداري حسب پس از بستن حساب ه -6-2

و  "مازاد هزينه بر درآمد"بدهکار و يا مانده بستانکار داشته باشد مانده بدهکار حساب خالصه درآمد و هزينه را 

آمد و هزينه به مي نامند. حساب خالصه در "مازاد درآمد بر هزينه"مانده بستانکار حساب خالصه درآمد و هزينه 

 پشتیباني مي گردد بسته خواهد شد. "حساب مازاد طي دوره"حساب مازاد تخصیص نیافته که به وسیله 

 

 مانده اعتبار برنامه ها + مانده اعتبار تخصيصي = مانده بودجه مصوب
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 بستن حساب های دائمي دفتر کل-7

و در خاتمه حساب هاي دائمي دفتر کل به حساب تراز اختتامیه در پايان دوره بسته مي شوند. حساب  -7-1

هاي حقیقي نیز نامیده مي شوند به حساب هايي اطالق مي گردد که از طريق هاي دائمي دفتر کل که حساب 

 حساب تراز اختتامیه به دفاتر سال بعد منتقل مي گردد مانند دارائي ها، بدهي ها و مازاد

 اختتامیه خواهد بود. ر دفاتر سال بعد عکس ثبت ترازد افتتاحیهثبت تراز  -7-2

دوبل براي شهرداري ها از حساب انتظامي و طرف حساب هاي  در سیستم حسابداري و دفترداري -7-3

 انتظامي استفاده مي شود.

 تفريغ بودجه يا گزارش های مالي ساالنه  -8

تفريغ بودجه در اصطالح مالیه عمومي برائت از مأموريتي تلقي مي گردد که بموجب سند بودجه از طرف  -8-1

ي پیش بیني شده و اعتبارات برآورد و تصويب شده را با رعايت شوراي شهر به شهردار داده مي شود تا درآمدها

 کامل مقررات درحدود درآمدهاي وصولي هزينه نمايد. 

به عبارت ديگر تفريغ بودجه گزارشي است جامع و اساسي از عملکرد شهرداري در قبال اجراي بودجه مصوب و 

 ابالغ شده در يک دوره مالي 

سال را تا آخر ارديبهشت هر شهردار موظف است تفريغ بودجه  –رداري ها قانون شه 67به موجب ماده  -8-2

 ماه سال بعد به شورا تسلیم و شورا نیز بايد تا آخر خرداد ماه آن را براي رسیدگي و تصويب نمايد.

 تفريغ بودجه از چهار بخش مجزا و در عین حال مرتبط بهم تشکیل مي گردد.

 بخش مقدماتي  -

 بخش محاسباتي -

 ار و اطالعاتبخش آم -

 بخش پیوست ها و ضمائم پیوستي -

کافي از وضع اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و جغرافیايي و  اطالعات جامع و مانع و –بخش مقدماتي  -8-3

فرهنگي و تاريخي شهر را نشان مي دهد تا بدينوسیله استفاده کنندگان از گزارش هاي مالي اساسي بتوانند به 

هرداري پي برده، قابلیت هاي شهر و منطقه را تخمین زده، درک نمايند و نسبت ظرفیت هاي موجود و واقعي ش

 به عملکرد شهرداري قضاوت منصفانه و منطقي معمول دارند.

 تفضیليتاريخچه تأسیس شهرداري همراه با ذکر شماره  و تاريخ مجوز تأسیس آن ضروريست، نقشه جامع و 

هاي حسابداري از جمله  رويه نیز اهممالحظه مي گردد و در اولین صفحه بخش مقدماتي  A4شهر در قطع 

 مطالب مهم خواهد بود.

 موارد فوق به ترتیب زير طبقه بندي مي گردد.

 حوزه شهري تفصیليطرح جامع و  -

 تاريخچه فعالیت شهرداري  -

 چکیده موفقیت اقلیمي شهر -
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 فهرست روساي شوراي اسالمي شهر در ادوار مختلف  -

 ي و انتصابي و سرپرستان موقت شهرداري فهرست شهرداران انتخاب -

 جدول آمار کارکنان برحسب نوع استخدام و مدرک تحصیلي -

 فضاي اداري شهرداري  -

 خالصه اهم رويه هاي حسابداري  -

دستورالعملي است در رابطه با چگونگي تهیه و تنظیم گزارش ها و صورتحساب هاي  –بخش محاسباتي  -8-4

 دورهمالي اساسي شهرداري در پايان 

صورتحساب هاي مالي اساسي )ارکان تفريغ بودجه( در شهرداري که بايد به شکل مقايسه اي تهیه و تنظیم 

 گردند. عبارت است از:

 صورتحساب درآمد و هزينه  -

 صورتحساب مازاد -

 صورتحساب ترازنامه )بیالن( -

 شده صورتحساب مقايسه درآمدها و هزينه هاي بودجه شده با درآمد و هزينه هاي قطعي  -

 يادداشت هاي پیوست صورتحساب هاي مالي که جزء الينفک گزارش هاي اساسي مي باشند. -

صورتي است که مازاد درآمد بر هزينه يا مازاد هزينه بر درآمد براي يک  –صورتحساب درآمد و هزينه  -8-5

ح تشکیل مي شود نمايد. صورتحساب درآمد و هزينه داراي عنواني است که از سه سط ميدوره مالي شناسايي 

سطح اول نام شهرداري و سطح دوم عنوان صورتحساب و در سطح سوم تاريخ دوره عملکرد قید مي گردد. 

 گردد. مالحظه مي 17صورتحساب درآمد و هزينه به شکل مقايسه اي در صفحه 

مي  صورتي است که حقوق يا ارزش ويژه شهرداري را براي يک دوره مالي شناسائي –صورت مازاد  -8-6

نمايد. صورت مازاد داراي عنواني است که از سه سطح تشکیل مي شود. سطح اول نام شهرداري، سطح دوم نام 

 عنوان صورتحساب و در سطح سوم تاريخ دوره عملکرد قید مي گردد.

صورت مازاد به دو بخش مازاد تخصیص يافته و مازاد تخصیص نیافته تقسیم مي گردد و مازاد تخصیص يافته 

ها  و ساير دارايي "دارايي هاي اهدايي"،  "سرمايه گذاري بلندمدت"،   "دارايي ثابت"له حساب هاي معین بوسی

مازاد طي  –مازاد در اول دوره  –پشتیباني مي گردد. همچنین مازاد تخصیص نیافته بوسیله حساب هاي معین 

درآمدهاي  –مدهاي قابل وصول درآ –تعهدات انجام شده  –تعهدات ايجد شده  –سنواتي  تعديالت –دوره 

برگشت از هزينه پشتیباني مي گردد. صورت مازاد  –برگشت از درآمد  –خالصه درآمد و هزينه  –وصول شده 

 مالحظه مي گردد. 16به شکل مقايسه اي در صفحه 

صورتي است که وضع مالي شهرداري را در يک تاريخ معین نشان مي دهد صورت  –صورت ترازنامه -8-7

 نامه )بیالن( دارايي عنواني است که از سه سطح تشکیل مي شود.تراز

سطح اول نام شهرداري، سطح دوم عنوان صورتحساب و در سطح سوم تاريخ دوره عملکرد قید مي گردد. 

 مالحظه مي گردد. 15صورت ترازنامه )بیالن( به شکل مقايسه اي در صفحه 
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که داراي  –ده با درآمدها و هزينه هاي قطعي شده صورت مقايسه درآمدها و هزينه هاي بودجه ش -8-8

باشد. اين صورتحساب  هاي مالي اساسي در شهرداري مي اشد، آخرين و مهمترين صورتحسابب ويژه مياهمیت 

 بخشي از کنترل و نظارت بر اجراي بودجه تلقي مي گردد.

مربوط به حساب هاي مستقل براي وجوه  اي از مقايسه ارقام واقعي و ارقام بودجه شده درآمد و هزينه هاي نمونه

 نشان داده شده است. 18عمومي شهردراي را در صفحه 

از تفريغ بودجه ساالنه و میان دوره اي به ارائه جداول و نمودارها، همراه بخشي  –بخش آمار و اطالعات  -8-9

به بخش آمار و اطالعات  با نمايش عکس و تصاوير مربوط به اين پروژه هاي ساخته شده و يا در جريان ساخت

اختصاص داده شده است. لذا ضروريست با توضیح و تشريح گرافیکي از عوامل اقتصادي و ارتباط آن با عوامل 

 قابلیت و شفافیت گزارشگري مالي را بهبود بخشید. –مالي 

پانزدهم شهردار موظف است منتهي تا  –قانون شهرداري ها  79به موجب ماده  –گزارشگري ماهانه  -8-10

هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به شوراي شهر تسلیم کند. گزارش ماهانه به شکل تراز 

چهارستوني تهیه و زماني داراي اعتبار قانوني مي باشد که ترازنامه آزمايشي دفتر دستي و صورت آزمايشي 

 مغايرت بانکي ضمیمه و پیوست اين گزارش تسلیم گردد.

شهرداري مکلف  –قانون شهرداري ها  71به موجب ماده  –رش میانه دوره يا گزارش شش ماهه گزا -8-11

است هر شش ماه يکبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمدها و هزينه هاي شهرداري را که به 

 تصويب شوراي شهر رسیده براي اطالع عموم منتشر نمايد.

و گزارش جامع سالیانه /  71موضوع ماده  شش ماههو گزارش  79ماده  گزارش هاي ماهانه موضوع -8-12

تفريغ بودجه گزارش هاي قانوني شهرداري تلقي شده و مسئولیت تهیه و تنظیم به موقع آن متوجه ذيحسابان 

 شهرداري خواهد بود.

 الزامي مي باشد. convetجهت تغییر از سیستم قديم به سیستم جديد حداقل دو دوره  -8-13

 به 87الي  83بستن حسابهاي تنخواه گردان ، بودجه اي ، موقت و دائمي تحت عنوان ثبتهاي شماره -9-13      

                            بیان شده است 79الي   77صفحه  تفسیر در 
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161 

 

ری مناطق  حسابدا
 مپنجفصل 

 

 مقدمه-1

مناطق مختلف شهرداري در سطح گسترده اي مطرح و حدود وظايف درصورتي که حجم عملیات مالي در 

قانوني و مسئولیت روساي مناطق در حد يک شهرداري مستقل باشد، الزم است امور مالي مناطق شهرداري نیز به روش 

 حسابداري مستقل عمل نمايد.

مي کند، با دو حساب رابط  در اين حالت ارتباط مالي منطقه با اداره مرکزي شهرداري که به صورت ستادي عمل

 مرکزي و مناطق از طريق اين دو حساب انجام خواهد شد. ادارهبرقرار مي گردد و کلیه فعالیت هاي انتفاعي و اعتباري 

حساب "و در دفتر کل شهرداري منطقه  "حساب جاري منطقه"حساب رابط در دفتر کل اداره مرکزي شهرداري 

 نامیده مي شود. "جاري مرکز

حالت هر يک از مناطق شهرداري بودجه مستقلي دارند که در ابتدا هر سال مالي و پس از تصويب به  در اين

منطقه مربوط ابالغ و بالفاصله پس از ابالغ بودجه به موجب درخواست شهردار منطقه و تصويب خزانه دار مرکز )شهردار( 

که سال قبل هاي  رداخت هاي سه ماه باتوجه به پرداختتا میزان پها  پروژهتنخواه گردان حسابداري معادل کلیه مواد و 

 اجراي بودجه در اختیار منطقه قرار داده مي شود.جهت  کند میزان آن از سه دوازدهم کل اعتبار مصوب تجاوز نمي

اي جاري ه هائیکه حسابداري مناطق بصورت غیرمتمرکز طراحي شده است براي هر منطقه حساب در شهرداري

گردد و يک سري حساب هاي  )بدون دسته چک( در بانک عامل افتتاح ميبرداشت بابت دريافت درآمد بانکي غیرقابل 

 گردد. قابل پرداخت يا حساب پرداخت هزينه با دسته چک نیز در بانک عامل ايجاد مي

به حساب حساب غیرقابل برداشت بانکي واريز و طبق برنامه زمان بندي شده از طرف بانک به کلیه درآمدهاي مناطق 

تمرکز درآمد به حساب جاري سازمان مرکزي )خزانه شهرداري( حواله مي گردد. و سازمان مرکزي نیز پس از کسر 

و احتساب تنخواه گردان حسابداري مابقي را به حساب مناطق برگشت تا  شهرداريدرصدي بابت کمک به بودجه عمومي 

 شده در بودجه مصوب اقدام نمايند.هاي پیش بیني  نسبت به انجام هزينه مقرراتبا رعايت 
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 به هنگام واگذاری تنخواه گردان حسابداری در سازمان مرکزی -86شماره  ثبت

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × 1منطقه  –حساب رابط  3103

 –اب موجودي نقد و بانک حس 1101   
 درآمدجاري 

× 

 

در  –به هنگام دريافت اعالمنامه خزانه شهرداری بابت تنخواه گردان حسابداری  -87شماره  ثبت

 منطقه

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × خصیصيحساب اعتبار ت 7401

 × سازمان مرکزي –حساب رابطه  3103   

 

در  –بر واريز وجه تنخواه گردان حسابداری  مبنيبه هنگام دريافت اعالميه بانکي  -88شماره  ثبت

 منطقه

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب موجودي نقدي و بانک 1101

 × حساب تنخواه گردان حسابداري 7402   

 

 به هنگام کسب درآمد در منطقه و واريز به حساب غيرقابل برداشت بانک -89شماره  ثبت

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب موجودي نقد و بانک 1101

 × حساب درآمد طبقه .... 4108   
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به هنگام حواله وجه دريافتي بابت درآمد منطقه به حساب جاری تمرکز  -90شماره  ثبت

 درآمدسازمان مرکزی

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ دفتر کلعنوان حساب 

    × مرکزيسازمان  –حساب رابطه  3103

 × حساب موجودي بانک و نقد 1101   

 

بر واريز بحساب تمرکز درآمد در سازمان  مبنيبه هنگام دريافت اعالميه بانکي  -91شماره  ثبت

 مرکزی

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب موجودي نقد و بانک 1101

 × منطقه ..... –حساب رابطه  3103   

 

حسابداري که قبالً به منطقه واگذ ار شده است و نیز درصدي بابت  گردان تنخواهپس از کسر مبلغ سازمان مرکزي   *

اعالمنامه خزانه شهرداري به منطقه  بابتنمايد و از اين  يمکمک به بودجه عمومي شهرداري بقیه را به منطقه مسترد 

 ارسال مي گردد.

 به هنگام ارسال وجه به منطقه ..... -92شماره  ثبت

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × منطقه  –حساب رابطه  3103

 × حساب موجودي نقد در بانک 1101   

مرکز حساب تعديل درآمد و همیاري  4108   
 مناطق و 

× 
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 در منطقه .... –به هنگام وصول اعالمنامه خزانه شهرداری مبني بر ارسال وجه  -93شماره  ثبت

 ماهیت حساب )بستانکار( ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 بحسا
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب اعتبار تخصیصي  7401

مرکز حساب تعديل درآمد و همیاري  4108
 مناطق و 

×    

 × سازمان مرکزي –حساب رابطه  3103   

 

 به هنگام دريافت اعالميه بانکي مبني بر واريز بحساب جاری هزينه در منطقه -94شماره  ثبت

 حساب )بستانکار( ماهیت ماهیت حساب )بدهکار(

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

کد 

 حساب
 مبلغ عنوان حساب دفتر کل

    × حساب موجودي نقدي بانک 1101

 × حساب تنخواه گردان حسابداري 7402   

 

ز منظور ، استفاده ازوجوه حاصله از درآمدها قبل ا 1346آئین نامه مالي شهرداري ها مصوب تیرماه  37به موجب ماده   *

داشتن آن ها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان )علي الحساب يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري( ممنوع 

 است. 

آئین نامه مالي شهرداري ها میزان کفايت مناطق از لحاظ کسب منابع درآمد براي شهرداري و  37لذا ضمن رعايت مواد 

ايسه با هزينه هاي انجام شده در دفاتر و صورتحساب و گزارش هاي مالي میزان درآمد وصولي براي هر منطقه در مق

 منعکس و قابل تجربه و تحلیل مي شود.

عملیات  ترازدر پايان هر ماه تراز عملیات )تراز آزمايشي( هر منطقه تهیه و با ضمائم مربوط جهت رسیدگي و تنظیم   *

کزي ضمن تهیه تراز عملیات تلفیقي نتیجه بررسي خود را کتباً به تلفیقي به سازمان مرکزي ارسال خواهد شد. سازمان مر

اطالع مناطق خواهد رساند و در صورت وجود نارسائي و عدم رعايت اصول حسابداري شهرداري ها و سیستم تدوين شده 

 نظر ارشادي خود را در هر مورد اعالم و پیگیري را تا حصول نتیجه معمول خواهد داشت.
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امور مالي در رابطه با حسابداری مناطق و ثبت عمليات در دفتر مالي به روش گردش عمليات -2

 حسابداری غيرمتمرکز )مستقل( به ترتيب زير است:

 

 حسابداری بودجه در مناطق شهرداری  -2-1

هاي مربوطه در قالب اهداف و خط مشي هاي از قبل  فرمبخشنامه تهیه و تنظیم بودجه به انضمام دستورالعمل و 

بیني شده شهرداري به همان ترتیب که از جانب شهردار تعیین و مشخص شده است به وسیله دفتر مرکزي بودجه  پیش

شهرداري مرکز به کلیه مناطق ابالغ مي گردد. و مناطق شهرداري به محض وصول بخشنامه براساس مقررات و ضوابط 

تهیه و جهت بررسي و تبادل نظر کارشناسان بودجه  تعیین شده در مهلت مقرر بودجه پیشنهادي خود را به طور جداگانه

و تعديل الزم، بودجه هاي واصله را  جرحدفتر مذکور ارسال خواهند داشت. دفتر بودجه سازمان مرکزي شهرداري پس از 

تلفیق و بودجه تلفیقي جهت تصويب به مقام تصويب کننده در قانون تقديم مي گردد. بودجه تصويبي پس از مبادله 

قت نامه فعالیت ها و طرح ها به منظور اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ خواهد شد ثبت عملیات مالي بودجه ابالغي در مواف

 مالحظه مي گردد.ها حسابهمین دستورالعمل فصل سوم ثبت  2دفاتر مناطق به ترتیبي خواهد بود که در ثبت شماره 

 

 حسابداری تنخواه گردان حسابداری مناطق  -2-2

روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر کل و مبادله موافقت نامه فعالیت ها بودجه ابالغ شده در دفتر  ثبتپس از 

به منظور مرکزي و طرح ها، فرم تقاضاي برقراري تنخواه گردان حسابداري از طرف شهردار منطقه به عنوان شهردار 

 اجراي بودجه ابالغي تنظیم و تسلیم مي گردد.

ز مناطق با توجه به اعتبارات کلیه مواد تا میزان پرداخت هاي سه ماهه باتوجه به پرداخت ا واصلهتقاضاهاي 

هاي سال قبل که از سه دوازدهم اعتبارات تصويبي هر منطقه تجاوز نخواهد کرد بررسي و باتوجه به امکانات مالي در 

 وجه حساب بانکي هزينه هاي عمومي مناطق حواله مي گردد.

بداري اداره مرکزي بابت وجوه حواله شده حساب بانکي درآمد عمومي )حساب تمرکز درآمدها در اين رابطه حسا

خزانه شهردراي( را بستانکار و حساب جاري منطقه )حساب رابط( مربوطه را بدهکار و اعالمنامه خزانه را مبني بر ارسال 

 ثبتشکل به اه گردان در سازمان مرکزي وجه براي اعمال حساب به منطقه ابالغ مي کند. جريان ثبت حسابداري تنخو

 مالحظه مي گردد. 86شماره هاي 

بانکي و اعالمنامه خزانه شهرداري مبني بر انتقال وجه تنخواه گردان به  اعالمیهامور مالي منطقه پس از وصول 

مرکز )حساب حساب جاري  "تنخواه گردان حسابداري"حساب بانکي منطقه و ارسال وجه معادل مبلغ حواله شده بابت 

رابط( را بستانکار و حساب اعتبار تخصیصي را بدهکار مي کند و به همین مبلغ حساب بانکي / جاري هزينه هاي عمومي، 

 بدهکار و حساب تنخواه گردان حسابداري بستانکار مي گردد.

 مالحظه گردد. 88الي  87ثبت هاي شماره  رابطهدر اين 
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 در مناطق شهرداری  حسابداری تنخواه گردان پرداخت -2-3

مراحل هزينه شامل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله درخواست وجه از خزانه شهرداري و باالخره 

پرداخت، طبق اختیارات تفويض شده از وظايف شهردار منطقه و مدير امور مالي است. لذا بنا به پیشنهاد امور مالي و 

ام امور محوله وجوهي را از محل تنخواه گردان حسابداري براي انجام پاره اي تصويب شهردار منطقه و براي تسهیل انج

هزينه هاي جزئي در اختیار اداره تدارکات يا کارپردازي و يا نواحي از محل تنخواه گردان حسابداري قرار مي گیرد تا به 

افت دارند. کلیه مطالبي که در مورد تدريج که هزينه هاي مربوطه انجام مي شود. اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دري

تنخواه گردان پرداخت قبالً به تفصیل بیان گرديده آست و نیز ثبت هاي مربوط به تنخواه گردان پرداخت در فصل ثبت  

 در مناطق نیز مصداق داشته و نیازي به توضیح مجدد نمي باشد.ها حساب

 

 حسابداری درآمدهای مناطق شهرداری  -2-4

فته شد در صورتي که مناطق شهرداري داراي حسابداري مستقل )غیرمتمرکز( باشند، درآمد هر همان طور که گ

منطقه نیز بايد رأساً به وسیله همان منطقه وصول و به حساب هاي بانکي غیرقابل برداشت )حساب بدون چک( که براي 

آئین نامه مالي شهرداري ها میزان  38ده هر يک از عناوين درآمد افتتاح شده است، واريز گردد. تا ضمن رعايت مفاد ما

 فعالیت هر منطقه در رابطه با کسب درآمدهاي پیش بیني شده مشخص شود.

بدين ترتیب، درآمدهاي وصولي براساس اعالمیه بانکي به حساب غیرقابل برداشت بدهکار و حساب درآمد 

 تحقق يافته در همین رابطه بستانکار مي گردد.

لي که در اين خصوص صادر و به کلیه مناطق ابالغ خواهد شد، موجودي حساب هاي سپس براساس دستورالعم

غیرقابل برداشت بنا به تقاضاي شهرداري و به وسیله بانک عامل به حساب تمرکز درآمد عمومي و يا اختصاصي سازمان 

ط( در دفاتر منطقه بدهکار و مرکزي )خزانه شهرداري( انتقال داده مي شود که با اين اقدام حساب جاري مرکز )حساب راب

 حساب بانکي غیرقابل برداشت بستانکار مي گردد.

امور مالي سازمان مرکزي )خزانه داري شهرداري( به محض دريافت اعالمیه بانکي مبني بر انتقال وجه به حساب 

کز درآمد را بدهکار تمرکز درآمد عمومي يا اختصاصي، حساب جاري منطقه )حساب رابط( را بستانکار و حساب بانکي تمر

 مي کند.

ثبت عمليات مربوط به وصول درآمد در مناطق و انتقال آن به حساب بانکي درآمدهای عمومي  -

)خزانه شهرداری( يا اختصاصي سازمان مرکزی به صورتي خواهد بود که ثبت آن به شماره 

 مالحظه مي گردد. 89-90-91-92-93-94
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( و نقش آن در ارتباط با سازمان مرکزی و ساير مناطق حساب های رابط )جاری مناطق و مرکزی-4

 شهرداری

بايد دانست که مناطق شهرداري جزئي از کل سازمان و تشکیالت شهرداري مي باشند و استقالل مالي آن ها 

 فقط در جهت بهبود مديريت و اعمال سیاست هاي عدم متمرکز به منظور کنترل هرچه بهتر بودجه و حسابداري است.

م حسابداري و برنامه ريزي مناطق به عنوان يک مرکز هزينه بايد با سازمان مرکزي و ساير مناطق سیست

يکسان، هماهنگ باشد و سمت وسوي آن براي رسیدن به يک هدف واحد طراحي گردد. در غیر اين صورت شهرداري 

 دچار آشفتگي و درهم ريختگي مالي اجتناب ناپذير خواهد شد.

انتظار داشت فعالیت هاي مالي و غیرمالي شهرداري، در اثر تأسیس و ايجاد مناطق و تقسیم در اين راستا بايد 

 وظايف از انعطاف پذيري بیشتري برخوردار گردد.

انتقال کارمند يک منطقه به منطقه ديگر که از وام کارمندي استفاده نموده است و بايد هر ماه اقساط آن کسر 

و وسائط نقلیه و ساير دارائي ها از يک منطقه به مناطق ديگر تملک يک باب ساختمان شود. همچنین انتقال ماشین آالت 

جهت توسعه معابر يک منطقه واگذاري زمین معوض به مالک و يا مالکان آن در مناطق ديگر، همه و همه بايد با سهولت 

رابط بین ها حسابو با استفاده از صورت پذيرد. که اين عملیات مالي با سهولت ها حساببیشتر و بدون موانع در گردش 

 مناطق و سازمان مرکزي به سادگي امکان پذير است.

 

در مناطق شهرداری که از سيستم حسابداری مکانيزه استفاده مي نمايند تهيه و تنظيم تراز -5

شود و سيستم بايد اين قابليت  آزمايشي ترکيبي )تلفيقي( از طريق ماشين های محاسباتي انجام مي

 شته باشد.را دا

ساير مطالب که در مورد حسابداری شهردرای ها طبق اين دستورالعمل بيان گرديده است در -6

 به همان شکل عمل شده و مصداق دارد. دمورد مناطق شهرداری نز

سازمان مرکزی شهرداری های دارای مناطق و نيز در شهرداری های کوچک و متوسط فاقد -7

هزينه شامل، برآورد قيمت، تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و پس از طي مراحل انجام  –منطقه 

تسجيل، کليه هزينه های انجام شده را براساس حواله های صادره از محل تنخواه گردان حسابداری 

نمايند. سپس فرم مربوط به درخواست وجه را  های قطعي شده منظور مي پرداخت و به حساب هزينه

در حدود احتياج تکميل و برای انتقال وجوه درخواست شده به مقام  مطابق آنچه قبالً به آن اشاره شد

 مراجعه شود. 24کنند. در اين مورد به ثبت شماره  ( ارسال ميشهردارتصميم گيرنده )
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اصولی و اقنونی الزامات  

  ششمفصل 

 تعريف حساب –ها  ریموارد و الزامات قانونی و اصولی دستورالعمل حسابداری شهردا

 

 مقدمه

به دلیل وجود شرايط و قوانین جاري خاص شهرداريها ) از جمله قانون شهرسازي ، قانون نوسازي و عمران 

خالء هاي قانوني به منظور  شهري ، آئین نامه مالي شهرداريها وساير قوانین مربوطه ( ازيک طرف و وجود

داريها ناگزير به تهیه و ارائه صورتهاي مالي بر اساس وصول بموقع عوارض و مطالبات، شهرشناسايي و 

حسابهاي مستقل و گروه حسابها بوده و به کارگیري استانداردهاي بخش عمومي براي شهرداري هاي کشور به 

طور کامل امکان پذير نمي باشد و تعريف استاندارد خاص حسابداري براي شهرداري هاي ايران پس از شناخت 

ن شرايط سیاسي، اقتصادي و اجتماعي هر منطقه و طبقه بندي علمي و تخصصي مناطق به کامل و لحاظ نمود

 وسیله کارشناسان وزارت کشور و يا دستگاه هاي تخصصي مربوط ، ضروري، الزم و اجتناب ناپذير است.

 

 وجوه عمومي –بودجه -1

انجام شود يا مالي به تصرف در مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبارات يا عدم رعايت مقررات خدمتي  -1-1

درآيد شهرداري ذيربط مکلف به رد معامله مربوط مي باشد و درصورتي که ردعین آن میسر نبوده و يا فروشنده از 

داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات  امتناعقبول 

 ابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانوني نخواهد بود.موجود يا اعتبارات سال بعد ق

 تجاوز از هزينه مصوب در بودجه به هر عنوان ممنوع است.  -1-2

ضرورت ايجاب نمايد که شهردار از اختیارات تفويض شده به او بموجب  "سال بودجه"درصورتیکه طي   -1-3

ت مصوب در هر يک از مواد هزينه يا فعالیت هاي داخل آئین نامه مالي شهرداري ها استفاده نموده، اعتبارا 28ماده 

% تقلیل يا افزايش دهد بنحوي که از اعتبار کل مصوب براي آن وظیفه تجاوز نشود 10در يک وظیفه را حداکثر تا 

الزم است در هر مورد مجوز کتبي توسط شهردار صادر گرديده و در پايان سال فهرستي از تغییرات مذکور تنظیم و 

 تفريغ بودجه به شوراي شهر گزارش شود. همراه

هر شهرداري موظف است عالوه بر کنترل آماري بودجه و نگهداري دفتر اعتبارات، بودجه مصوب و ابالغ  -1-4

مالي در دفتر روزنامه ثبت و به حساب هاي دفتر کل و معین و معین تفصیلي  فعالیتشده خود را به عنوان يک 

 حسب مورد نقل نمايد.
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ه، طبقه بندي عملیات، طبقه بندي درآمد و هزينه براساس دستورالعمل وزارت کشور که در تفريغ بودج -1-5

 آئین نامه مالي شهرداري ها تهیه و جهت اجراء به کلیه شهرداري ها ابالغ شده ، خواهد بود. 25راستاي ماده 

ود از اعتبارات پیش وصول شود و نیز هزينه ها تحقق يافته و پرداخت ش و درآمدها تحقق يافته کهبتدريج  -1-6

 بیني شده و درآمدهاي بودجه شده فوق کسر، و بودجه مصوب در حد کمال کنترل مي گردد.

باتوجه به اينکه هنگام اخذ عوراض و درآمدها ممکن است اضافه وجوه هم به داليلي اخذ گردد. به موجب  -1-7

ينکه منشاء اين دريافت اضافي، اشتباه قانون وجوهي که بدون مجوز و يا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از ا

مأمور وصول و عدم انطباق مبالغ وصولي باشد و يا اينکه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسیدگي  ،پرداخت کننده

ذينفع  حقدستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل حساب جاري تمرکز درآمدها بنحويکه در اداء 

 د شود.ر،تأخیري صورت نگیرد 

در رابطه با حسابداري بودجه و بستن حساب هاي بودجه اي و برگشت از درآمد به فصل مربوط به ثبت  -1-8

 مراجعه شود.ها حساب

 

 وجوه عمومي –درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار -2

اص ها مجوزي براي وصول از اشخ شهرداريپیش بیني درآمد و ساير منابع تأمین اعتبار در بودجه مصوب  -2-1

تصويب مراجع  يانخواهد بود و در هر مورد مراحل سه گانه وضع، تشخیص و وصول که از طريق قانون و 

 قانوني ايجاد مي گردد، ضرورت اجتناب ناپذير است. 

وصول درآمدهايي که در بودجه شهرداري ديده نشده باشد، طبق قانون و مقررات مربوط به خود بالمانع  -2-2

 خواهد بود.

شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در ان کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي هر  -2-3

که به وسیله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصیل مي شود و هر نوع عوارض يا بهاء 

ها صورت مي گیرد در خدمات جديدي که وضع و تصويب مي گردد يا هر تغییري که در نوع و میزان نرخ آن 

 تعرفه مذکور منعکس مي شود.

وزارت کشور براي طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدي و همچنین چگونگي وضع و تشخیص و وصول انواع 

 عوارض و درآمدها، دستورالعمل جامع تهیه و براي راهنمايي به شهرداري ها ابالغ خواهد کرد.

هايي که با تأيید شوراي شهر در بانک افتتاح مي شود، واريز و طبق  کلیه درآمدهاي شهرداري به حساب -2-4

 قوانین مربوطه هزينه خواهد شد.

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومي  -2-5

 دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي شود از وظايف شوراي شهر مي باشد

استفاده از تسهیالت بانکي و صدور اوراق مشارکت و نیز ساير منابع تأمین اعتبار به شکل حساب هاي  -2-6

 مستقل و گروه حساب هاي استفاده مي شود.
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درصورت تغییر در طبقه بندي درآمدها از لحاظ شکلي و محتوي هیچگونه تأثیر و تغییري در اصول  -2-7

 واهد داشت.حسابداري درآمد در اين دستورالعمل نخ

هر طبقه درآمدي به وسیله حساب معین و هر حساب معین بوسیله حساب معین تفصیلي پشتبیاني  -2-8

 گردد. مي

در بانک افتتاح و در مهلت مقرر در  (براي هر يک از طبقات درآمدي يک حساب جاري )غیرقابل برداشت -2-9

 به اين حساب واريز مي گردد(.پیش آگهي، وجوه مربوط به عوارض و ساير درآمدهاي شهرداري 

در شهرداري هاي کوچک و يا شهرداري هايي که فاقد منطقه مي باشند، افتتاح حساب غیرقابل برداشت  -2-10

نیاز نبوده و درآمدهاي وصولي مستقیماً به حساب تمرکز درآمد )خزانه شهرداري( واريز مي گردد. ولي در 

حسابداري غیرمتمرکز داشتن حساب هاي بانکي غیرقابل برداشت شهرداري هاي داراي منطقه و برخوردار از 

 )حداقل يک حساب( ضروري خواهد بود.

فیش هاي بانکي که به وسیله واحد درآمد صادر مي گردد داراي چهار نسخه خواهد بود. نسخه اول  -2-11

و نسخه سوم پس  مربوط به بانک عامل و نسخه دوم جهت اعمال حساب به واحد حسابداري تسلیم خواهد شد

از ثبت اطالعات الزم در دفتر کنترل درآمد و درج شماره آماري درآمد در پرونده مودي ضبط مي گردد. نسخه 

 چهارم فیش واريزي به مودي داده مي شود.

دريافت وام، انتشار اوراق قرضه و يا مشارکت، به حساب درآمد شهرداري  ،استفاده از تسهیالت بانکي -2-12

 اينگونه بدهي ها شناسايي مي گردد. "تأمین مالي و بازپرداخت بدهي"ا استفاده از حساب مستقل منظور و ب

ساير درآمدهاي تحقق يافته و دريافت نشده از قبیل بدهي موسسات خدماتي مانند آب، برق، گاز،  -2-13

و  77و ماده  100ه مخابرات بابت شکافتن آسفالت يا موديان عوارض و بدهکاران مشمول جرايم کمیسیون ماد

و يا خسارت بیمه، ارائه دهندگان چک هاي مدت دار و يا اسناد دريافتني بايد با استفاده از گروه حساب  103ماده 

 بدهي هاي بلند مدت در حساب هاي مالي ثبت گردد.

ا هر نوع درآمدي که براساس قانون و مقررات و دستورالعمل هاي وزارت کشور يا شوراي شهر و ي -2-14

قوانین جاري به خزانه شهرداري واريز شده باشد قابل استرداد و برگشت نخواهد بود مگر به موجب قانون مربوط 

 ( اين دستورالعمل وجوه اضافه دريافتي قابل برگشت خواهد بود.7-1به خود و از طرفي با عنايت به بند )

ديگري ثبت شده باشد. ابتدا ثبت صحیح  درصورتیکه درآمدي اخذ ولي به اشتباه در گروه و يا سرفصل -2-15

 در سرفصل و گروه مربوط به خود صورت خواهد گرفت و سپس با ثبت معکوس ثبت قبلي حذف مي گردد.

قانون تنظیم بخشي از مقررات  73درصورتیکه به موجب قانون و دستورالعمل شوراي شهر )موضوع ماده  -2-16

امه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي( مقرر گردد کمیسیون برن 27/11/1380مصوب  –دولت  مالي

قسمتي از عوارض از مودي به صورت غیرنقدي )چک و سفته(  دريافت شود ابتدا اين تقسیم بندي در جدولي 

واحد وصولي مطالبات( تحويل تا به )محاسبه شده و سپس اسناد دريافتني را طي صورتجلسه به واحد مالي / 

 ب منظور گردد.موقع اخذ و به حسا
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در رابطه با مدت زمان و تاريخ چک و نیز بانک و شعبه بانکي و اعتبار صادرکننده اسناد دريافتني بايد  -2-17

 باشد. استاندقت کافي معمول گردد و نیز شعبه بانکي نبايد خارج از محدوده شهر يا 

یت مالي در دفتر روزانه ثبت و به چک هاي مدت دار تحويل شده به واحد حسابداري به عنوان يک فعال -2-18

 حساب هاي دفتر کل و معین و معین تفصیلي نقل مي گردد.

 –چک هاي مدت دار نزد صندوق شهرداري(  –حساب چک هاي مدت دار در دفتر کل به وسیله )دفتر معین 

دفتر معین ) –)دفتر معین چک هاي مدت دار نزد دايره حقوقي(  –)دفتر معین چک هاي مدت دار نزد بانک( 

و نیز مشخصات کامل چک هاي مدت دار شامل شماره،  –چک هاي مدت دار برگشتي و غیرقابل وصول( 

تاريخ، مبلغ، نام بانک و شعبه بانک به وسیله دفتر معین تفصیلي شناسائي و پشتیباني مي شوند. ولي به علت 

ت دار )زير سیستم( براي نشان دادن حجم باالي چک هاي مدت دار معموالً از سیستم نرم افزاري چک هاي مد

 مشخصات کامل چک استفاده مي شود.

چک هاي مدت دار که به نحوي از انحاء از جمله صدور حکم دادگاه غیرقابل وصول و سوخت شده  -2-19

 منظور گردد. 17و  16تلقي مي گردد. بايد پس از تصويب شوراي شهر به حساب هزينه ماده 

کمیسیون برنامه  27/12/1380مصوب  –انون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ق 73به موجب ماده  -2-20

آئین نامه مالي شهرداري ها مصوب  32ماده  –و بودجه و محاسبات عمومي مجلس شوراي اسالمي 

 به شرح ذيل اصالح شده است: 12/4/1349

با اقساط حداکثر سي و شش  به شهرداري هاي کل کشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را -32ماده "

ماهه )سه ساله( مطابق دستورالعملي که به پیشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوط مي رسد 

 "دريافت نمايد. در هر حال مفاصاحساب موکول به تأديه کلیه بدهي مودي خواهد بود.

 .ش نويس مفاصا حساب ضروريستامضاء مديرامور مالي و ذيحساب شهرداري و مسئول واحد درآمد در پی

 

 وجوه عمومي –حسابداری هزينه -3

تأمین  –تشخیص  –برآورد قیمت  –هزينه ها پس از طي مراحل انجام هزينه شامل درخواست خريد  -3-1

 –درخواست وجه از خزانه شهرداري  –حواله  –انطباق پرداخت با قوانین و مقررات  –تسجیل  –تعهد  –اعتبار 

 نه( صورت مي پذيرد.پرداخت )هزي

پس از ابالغ بودجه و ثبت آن در دفتر روزنامه و نقل آن به حساب هاي دفتر کل و کسب درآمد، نوبت به  -3-2

گردان حسابداري  واگذاري تنخواه گردان حسابداري از طرف خزانه دار شهرداري به ذيحساب مي رسد. تنخواه

مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و عبارت است از وجهي که شهردار از محل اعتبارات 

تعهددات قابل پرداخت سال هاي قبل در اختیار ذيحساب شهرداري )مدير امور مالي( قرار مي دهد تا در قبال 

مجدداً درخواست وجه گردد. میزان  "درخواست وجه از خزانه شهرداري"حواله هاي صادر شده، واريز و با صدور 

 سهبه پرداختني سال قبل که از  توجه دان حسابداري برابر است با پرداختني سه ماهه باو مبلغ تنخواه گر

 دوازدهم بودجه مصوب شهرداري تجاوز نکند.
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از  "تنخواه گردان پرداخت"به منظور تسهیل در امور و کاهش حجم عملیات مالي مبلغي تحت عنوان  -3-3

تأيید شهردار و يا مقامات مجاز از طرف آن ها براي برخي از طرف مديريت امور مالي و يا رئیس حسابداري و با 

شهردراي ها مجاز به  ماليامه ن أموراني که به موجب قانون و آئینهزينه هاي جزئي در اختیار واحدها ويا م

دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گیرد تا با رعايت کامل مقررات انجام و اسناد هزينه هاي انجام شده را 

ويل و مجدداً درخواست وجه نمايند. میزان و مبلغ تنخواه گردان پرداخت معموالً در بخشنامه بودجه همه ساله تح

 تعیین مي گردد.

جاري هزينه و  –از بانک ها جاري درآمد به حساب بانک  "تنخواه گردان حسابداري"پس از انتقال مبلغ  -3-4

ي با رعايت کامل مقررات و براساس نسخه اول  حواله هاي ثبت عملیات مربوط در دفاتر مالي، واحد حسابدار

 واصله مبادرت به پرداخت هزينه ها و تعهدات قطعي شده مي نمايد.

در وجه متصدي تنخواه گردان يا رئیس اداره تدارکات  "تنخواه گردان پرداخت"پس از انتقال مبلغ  -3-5

شهرداري و ضوابطي که قبالً تعیین و ابالغ شده است از شهرداري بايد با رعايت کامل مقررات و آئین نامه مالي 

سند هزينه را تنظیم و از گیرنده وجه رسید  ،ها مربوط را انجام داده پرداخت ،محل تنخواه گردان واگذار شده

 دريافت کند.

همچنین در پايان مدتي که توسط ذيحساب معین مي گردد. صورت خالصه اي از اسناد تنخواه گردان تنظیم 

 موده و به ضمیمه اسناد مذکور به حسابداري ارسال و درخواست رد يا تکمیل تنخواه نماد.ن

تنظیم سند هزينه معموالً به عهده واحد حسابداري است ولي ممکن است در موارد معین تنظیم آن به کارپردازي 

 محول گردد.نیز 

له را به حساب هزينه هاي قطعي منظور رئیس حسابداري يا مديريت مالي )ذيحساب( پس از رسیدگي، اسناد واص

 کرده و معادل جمع اسناد مجدداً چکي در اختیار متصدي تنخواه گردان خواهد گذاشت تا تنخواه آن پر شود.

براي پرداخت حقوق و دستمزد لیست حقوق کارکنان که به وسیله سیستم حقوق و دستمزد تهیه شده  -3-6

خالص  حقوق جهت واريز به حساب کارکنان به بانک عامل ارسال  است با تنظیم سند و صدور چک به مبالغ

 مي گردد.

هزينه حقوق و دستمزد زماني تحقق مي يابد که به حساب بانکي کارکنان  –باتوجه به تعريف قانوني هزينه ها 

ان پیش واريز و بانک عامل عمل واريز را گواهي نمايد. بنابراين قبل از پرداخت و گواهي بانک آن را به عنو

پرداخت حقوق )حساب موقت بانکي( به حساب منظور و بعد از تأيید بانک مبني بر واريز وجه بحساب کارکنان، 

 هزينه حقوق و دستمزد به حساب هزينه هاي قطعي منظور مي گردد.

ن مکسورات قانوني حقوق و دستمزد شامل مالیات پرداختني بیمه، کسور بازنشستگي، جريمه غیب، بدهي کارکنا

به بانک ها و ساير موسسات بايد همزمان با پرداخت حقوق در وجه سازمان هاي ذيربط پرداخت و اعالم وصول 

 آن دريافت گردد. تا مسئولیت تأخیر متوسط واحد مالي شهرداري نگردد.

ئي چنانچه هزينه ها پرداخت شده از محل تنخواه گردان حسابداري از جمله هزينه هاي سرمايه اي )دارا -3-7

با  ،و ودايع دريافتني بلندمدت و غیره باشد انشعابهاي ثابت( و سرمايه گذاري در ساير موسسات و يا حق 
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)گروه حساب هاي دارائي ثابت( منطبق با اصول متداول و ها حساباستفاده از حساب هاي مستقل و گروه 

 پذيرفته شده حسابداري دولتي عمل مي شود.

آئین نامه مالي شهرداري ها اموال شهرداري بر دو نوع اموال عمومي و  45ده باتوجه به اينکه طبق ما -3-8

اموال اختصاصي تقسیم گرديده و در مورد اموال عمومي شهر وظیفه شهرداري حفاظت و آماده و مهیا ساختن 

 آن براي استفاده عموم و جلوگیري از تجاوز اشخاص نسبت به آن ها است. عمل حسابداري و ثبت در دفاتر

 حساب در مورد اين دسته از اموال )اموال عمومي( مصداق نخواهد داشت.

کلیه اموال منقول و غیرمنقول شهرداري )اموال اختصاصي( که در موقع تصويب اين دستورالعمل  -3-9

درمالکیت هر شهرداري مي باشد بايد به حساب اموال، ماشین آالت و تجهیزات شهرداري منظور گردد و در 

به ثبت خواهد ها حسابارزيابي و در  قیمت روزیمت خريد با قیمت تمام شده آن ها مشخص نباشد به صورتیکه ق

رسید.در اين رابطه حساب اموال، ماشین آالت و تجهیزات و مستحدثات بدهکار و حساب مازاد تخصیص يافته 

 بستانکار مي گردد.

ده تاريخي در دفاتر حسابداري ثبت خواهد سرمايه گذاري شهرداري در ساير موسسات به قیمت تمام ش -3-10

 شد.

جمع کل آن ها به حساب اموال، ماشین آالت  فوقپس از مشخص شدن قیمت کلیه اموال بطرق  -3-11

وتجهیزات و يا سرمايه گذاري بلند مدت در ساير موسسات بدهکار و حساب مازاد تخصیص يافته بستانکار مي 

هیزات به وسیله حساب هاي معین و معین تفصیلي و يا سیستم اموال گردد. حساب اموال، ماشین آآالت و تج

 پشتیباني مي شوند.

تعدادي از دارائي هاي ثابت / اموال اختصاصي ها حسابدرصورتیکه درپايان دوره مالي و در موقع بستن  -3-12

نجام شده تا آن شهرداري در دست انجام و يا در شرف تکمیل باشد قیمت تمام شده يا صورت وضعیت عملیات ا

 "مازاد تخصیص يافته"و در طرف بستانکار حساب  "دارائي هاي در جريان تکمیل"تاريخ در حساب بدهکار 

 ثبت و منظور مي گردد.

پس از تکمیل کار حساب دارائي مربوط نسبت به قیمت تمام شده کل بدهکار و حساب دارائي در جريان  -3-13

 د شد.تکمیل به همان میزان بستانکار خواه

نگهداري و ثبت استهالک اموال در مورد شهرداري ها بشکل حسابداري بازرگاني جز در مورد واحدهاي  -3-14

 تابعه شهرداري که ممکن است به صورت انتفاعي عمل کنند ضرورت نخواهد داشت.

مال هبه شده  قانون شهرداريها هديه اي به شهرداري اهداء گردد. 55از ماده  10چنانچه به موجب بند  -3-15

پس از ارزيابي به قیمت متعارف در زمره اموال، ماشین آالت و تجهیزات در دفاتر مالي شهرداري ثبت و ضبط 

 مي گردد.

 در دفاتر حسابداري ثبت خواهد شد. نیز به همین منوالاراضي تفکیک شده سهم شهرداري 

بايست پس از طي تشريفات قانوني با  اسقاطي و يا سرقت شده اموال مذکور مياموال در صورت حذف  -3-16

اقدام به ثبت معکوس از حساب دارائي ها برگشت داده شود. و چنانچه اموال به فروش برسد بايد وجه آن به 



175 

 

حذف دارائي ها فروخته شده  حالعنوان يک درآمد به حساب منظور و از درآمد بودجه شده کسر گردد. در هر 

 تري امکان پذير است.اسقاطي و يا سرقت شده با ارزش دف

به موجب قانون تعهدات ايجاد شده، علي الحساب و پیش پرداخت در سال مالي که قطعیت مي يابند  -3-17

 بايد به حساب هزينه همان سال منظور گردند.

 

 دستورالعمل مميزی قبل از پرداخت هزينه ها-4

 آئين نامه مالي شهرداری ها 43موضوع ماده 

ی قبل از پرداخت از جمله موضوعاتي مي باشد که مي بايست در دستورالعمل دستورالعمل مميز -4-1

آئين نامه مالي شهرداری ها( مطرح گردد. ولي از آنجائيکه در  44حسابرسي شهرداری ها )تبصره ذيل ماده 

ل آئين نامه مالي شهرداری ها به دستورالعمل جامع تأکيد نموده و عالوه بر ايجاد روش متحدالشک 43ماده 

مميزی قبل از "های مالي به  هاو نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش حسابداری و طبقه بندی حساب

نيز اشاره دارد. اين مطلب نيز دررديف ساير مطالب عنوان شده در دستورالعمل جامع حسابداری  "پرداخت

ی و گزارشگری مالي و گزارشگری ضروری دانسته و به اهميت آن توجه شده است تا دستورالعمل حسابدار

 نامه مالي کالً کامل و جامع ارائه گردد. آئين 43شهردرای به لحاظ قانون و ماده 

 پرداخت هاي شهرداري بايد به موجب اسناد مثبته انجام، و قبل از پرداخت مورد رسیدگي قرار گیرد. -4-2

است قبل از صدور حواله اسناد  مأمور رسیدگي زير نظر حسابداري يا امور مالي شهرداري بوده و مکلف -4-3

 هزينه را از لحاظ وجود اعتبار و رعايت مقررات شهرداري گواهي و امضاء نمايند.

 ساعت اسناد ارائه شده را رسیدگي و امضاء نمايد. 24مأمور رسیدگي مکلف است حداکثر  -4-4

مشاهده گردد. مأمور رسیدگي درصورتیکه در تنظیم سند اشتباه روي داده يا نقصي در مدارک پیوست آن  -4-5

 اسناد به واحد سازماني مسئول صدور اسناد اعاده دهد. عینمکلف است مراتب را کتباً با ذکر نقائص با 

نظر ذيحساب شهرداري يا شهردار کتباً  ،صدور اسناد مسئولبین مأمور رسیدگي و  اختالفدرصورت  -4-6

 خواهد شد. عملو طبق آن  ستهخوا

 یدگي به اسناد پرداخت حقوق و دستمزد بايد به موارد زير توجه شود.در موقع رس -4-7

 نام و نرخ دستمزد يا حقوق کارکنان با احکام صادره و قرارداد کار تطبیق نمايد. -4-7-1

گزارش زمان کارکرد منعکس در کارت هاي ساعت )ماشین حضور و غیاب( با گزارش  -4-7-2

 يید گردد.مسئوالن واحدهاي مقايسه و صحت آن تأ

 کسور از حقوق و دستمزد براساس مقررات شهرداري و قوانین کار و مالیاتي باشد. -4-7-3

 ارقام مندرج در لیست حقوق و دستمزد بررسي و کنترل شود. -4-7-4

 يا دستمزدهاي واريز نشده قبلي بررسي گردد. حقوقپرداخت ها بابت  -4-7-5

د و حق کمیسیون ها توجه گردد و علت آن بررسي به نوسانات غیرعادي حقوق و دستمز -4-7-6

 گردد.

 اعتبار پرداخت ها قبالً تأمین شده باشد. -4-7-7
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 در رسیدگي به ساير اسناد هزينه بايد به نکات زير توجه شود. -4-8

 هزينه از محل اعتبار مصوب در بودجه شهرداري باشد. -4-8-1

 شد.مدرک مثبته مويد هزينه مندرج در سند با -4-8-2

 مالیات و کسور قانوني از سند کسر شده باشد. 4-8-3

 هزينه ها برابر برنامه ها يا فعالیت هاي شهرداري باشد. -4-8-4

 پیش پرداخت ها برابر قرارداد از هزينه کسر شده باشد. -4-8-5

 در انجام تشريفات معامله رعايت مقررات و آئین نامه هاي مربوطه شده باشد. -4-8-6

 سیدگي به اسناد خريد رعايت نکات زير ضروري است:در ر -4-9

 اعتبار آن قبالً تأمین شده باشد. -4-9-1

درخواست خريد قبالً از طرف واحد ذيربط صادر و دستور خريد آن از طرف شهردار يا کسي  -4-9-2

 به امضاء رسیده باشد.است  هردار به او اختیار تفويض گرديدهکه از طرف ش

 ات و آئین نامه معامالت شهرداري شده باشد.رعايت مقرر -4-9-3

آئین  12و  11قبض انبار يا صورتجلسه تحويل جنس يا رسید تحويل گیرنده باتوجه به ماده  -4-9-4

 نامه مالي شهرداري ها صادر و پیوست سند شده باشد.

 در مورد پرداخت اسناد پرداختني به مراتب زير در موقع رسیدگي توجه شود. -4-10

 تطبیق سند پرداختني با صورت اسناد پرداختني شهرداري  -4-10-1

 حصول سر رسید و کنترل مبلغ بهره يا کارمزد بانکي پرداختني  -4-10-2

 بررسي پرونده اسناد پرداخت شده و حصول اطمینان از عدم پرداخت مکرر -4-10-3

 زير الزم است:در مورد پرداخت فیش پرداخت ها و مبالغ علي الحساب رعايت نکات  -4-11

 تأيید قبلي شهردار يا کسي که از طرف شهردار باو تفويض اختیار شده است. -4-11-1

 ي يا قرارداد اجازه چنین پرداختي را داده باشد.رادمقررات شهر -4-11-2

 تضمین کافي براي استرداد يا احتساب آن اخذ شده باشد. -4-11-3

 ساير موارد خاص-4-12

کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه هاي مالي مربوط به شهرداري و ساير  مأمور رسیدگي -4-12-1

نگهداري و همواره در دسترس باشد تا در  ويژهمقررات مربوط اعم از قديم يا جديد را بايد در فايل 

 صورت لزوم به موقع به آن عمل نمايد.

سیدگي نامتعارف باشد بايد هرگونه اسناد و مدارک مشکوک و غیرمعمول که از نظر مأمور ر -4-12-2

 مورد دقت نظر بیشتري قرار گرفته شود.

اطالعات حقوقي مالي مأمور رسیدگي بايد به هنگام بوده و همواره از طريق روزنامه رسمي  -4-12-3

 کشور در جريان تغییرات موارد قانوني باشد.



177 

 

اد حسابداري مورد تفصیلي در اسن معینسرفصل هاي حساب مربوط به دفتر کل معین و  -4-12-4

)کدينگ( تطبیق و نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل ها حسابرسیدگي با فهرست مربوط به 

 گردد.

ي رادريافت شده و به حساب درآمد شهرددرآمدهاي وصولي شهرداري که بموجب قانون  -4-12-5

د بايد اسناد بررسي و منظور شده باشد قابل برگشت نخواهد بود مگر بموجب قانون مربوط، در اين مور

 دقت کافي معمول گردد.

در موارد وقوع اضطراري و حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، طوفان و آتش سوزي و  -4-12-6

در اختیار مديريت  "حوادث غیرمترقبه"مي تواند مبلغي به عنوان تنخواه گردان  شهرداريامثال آن 

دون انجام تشريفات مالي نسبت به هزينه هاي مربوطه قرار دهد تا حسب مورد و ب شهرداريبحران 

اقدام نمايد و اسناد و مدارک مثبته همراه با گزارش مديريت بحران و تأيید شهردار و پس از تصويب 

هاي ديگر به بخش عمومي، تأمین و  کمک بالعوض و پرداخت 16شوراي شهر از محل اعتبار ماده 

مرکزي  سازمانامل حساب هزينه هاي اضطراري ذيحساب بحساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. ع

 شهرداري خواهد بود.

 امور آموزشي -4-12-7

هاي تخصصي مکلف  هاي کشور به منظور برگزاري دوره ها و دهیاري مرکز آموزش مديريت شهرداري

بودجه و قانون و  ،است نسبت به تشکیل کالس هاي تربیت مدرس در زمینه حسابداري، حسابرسي

 ات مالي و معامالتي شهرداري اقدام نمايد.مقرر

ي و بودجه و مقررات معامالتي شهرداري رسشرکت در دوره هاي آموزش حسابداري، حساب -4-12-8

ماده يک آئین نامه اجرائي شرايط احراز سمت شهردار( و  9ها براي شهرداران )موضوع تبصره 

خدمت و اخذ گواهي و درج آن در پرونده  حینذيحسابان و معاونین اداري و مالي قبل از خدمت يا 

 شرکت کنندگان الزامي است.

انتشارات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور مسئول تأمین کتب و جزوات  -4-12-9

 تخصصي مورد نیاز دوره هاي آموزشي مربوطه مي باشد.

خواهد گرفت و در  برنامه آموزشي و طرح درس هر پنج سال يک بار مورد تجديدنظر قرار -4-12-10

 صورت لزوم با نظر کارشناسان و متخصصین فن به هنگام و بازنگري مي گردد.

  

                                                                                               اجراي اين دستورالعمل از طريق اشخاص حقیقي و حقوقي صاحب تخصص وتجربه  -4-12-11                       

 بعنوان مشاور امکان پذير است . اعتبار اجراي طرح از محل بودجه شهرداري و با تصويب شوراي شهر                       

 تامین میگردد.                     
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 فصل هفتم

 پیوست دستورالعملهای و  ها فرمت
 نيمدارک و اسناد قانو   -1

هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب و  کلیه پرداخت – 11/4/1334قانون شهرداري مصوب  79ماده به موجب  -1-1

مالي به عمل خواهد آمد. اين اسناد بايد به امضاء رئیس حسابداري و  نامه آئیناسناد مثبته با رعايت مقررات و 

 شوراي شهر باشد برسد. شهردار که ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان که مورد قبول

نامه ظرف مدت سه سال کلیه  نامه مالي شهرداري از تاريخ تصويب اين آئین آئین 42جب ماده وهمچنین به م -1-2

 "نقدي"هاي حسابداري خود را به طريق دو طرفه )دوبل( و از لحاظ  هاي کشور دفاتر و اوراق و فرم شهرداري

ها  دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور )سازمان شهرداريبودن روش حسابداري به ترتیبي که  "تعهدي"يا 

 هاي کشور( مقرر خواهد شد تغییر داده شده منطبق نمايد. و دهیاري

 دارد: نامه مالي و معامالتي شهرداري مقرر مي آئین 43راستا ماده  و در همین -1-3

هاي کشور  کلیه شهرداري وزارت کشور مکلف است به منظور ايجاد روش متناسب و متحدالشکل حسابداري در

هاي آموزشي امور مالي و حسابداري و ترتبیت تعداد کافي حسابدار  و تأمین وسائل اجراء آن نسبت به ايجاد دوره

)و مدرس( از بین کارکنان مشاغل شهرداري و افراد جديد اقدام و دستورالعمل جامعي در مورد روش متحدالشکل 

هاي مالي و ممیزي قبل از پرداخت  ونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشها و نم بندي حساب حسابداري و طبقه

 هاي کشور تنظیم و براي اجراء ابالغ کند. ها در شهرداري هزينه

اوراق و اسناد مثبته اسنادي را گويند که قابل استناد بوده و وقوع فعلي را اثبات نمايد، به عبارت ديگر اسناد مثبته  -1-4

اثبات کننده فعلي باشد، مشروط بر اينکه مورد تأيید بوده و امضاءهاي مجاز را داشته شود که  به اسنادي گفته مي

 باشد. باشند، همانند قبض انبار و حواله انبار که مبین ورود و خروج کاال از انبار مي

 ها  و مؤسسات وابسته اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و معامالت شهرداري ،ازطرفي به موجب قانون -1-5

شود( بايد حسب مورد از  پیمانکاري و اجرت کار و غیره )باستثناء مواردي که مشمول مقررات استخدامي مي

 طريق مناقصه يا مزايده انجام شود. مگر در مواردي که قانون مستثني نموده باشد. 

مورد معامله به سه ها معامالت شهرداري را از نظر میزان مبلغ  نامه مالي شهرداري در اين رابطه ماده يک آئین -1-6

 است. دسته تقسیم نموده

الف: معامالت جزئي که به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و با کمترين بهاء و نازلترين قیمت ممکن امکان پذير 

 خواهد بود.

 ب: معامالت متوسط که از طريق استعالم بهاء و طي تشريفات قانوني و مربوط به خود انجام خواهد شد.

که با انتشار آگهي مناقصه يا مزايده عمومي و يا ارسال دعوتنامه )مناقصه محدود( و باتوجه به  ج: معامالت عمده

 پذير است.  حدنصاب مقرر در قانون و ساير موارد قانوني صورت

هاي معامالت متوسط و عمده کنترل و  حسن اجراي معامالت شهرداري به موجب قانون از طريق کمیسیون -1-7

 گردد. نظارت مي
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نامه مالي و معامالتي شهرداري  هاي اعضاء کمیسیون معامالت عمده و متوسط از طريق آئین و مسئولیتوظايف  -1-8

 است. مشخص شده

در هر مورد اعم از تحويل کاال و يا انجام خدمات و نیز انتخاب پیمانکار و گزينش  ،کمیسیون معامالت -1-9

ها با تنظیم  نامه مالي شهرداري ( آئین2( و )1فروشندگان کاال و خدمات، نظارت قانوني داشته و براساس مواد )

صورتجلسه بر تحويل کاال و کار انجام شده و صحت و سالمت آن و نیز مناسب بودن معامالت در رابطه با 

منعکس اي خود را در صورتجلسه  نمايند و نظر حرفه قبول و يا رد پیشنهادات استعالم شدگان اظهارنظر مي

 نمايند. مي

مصرف شدني و نیز اموال منقول غیرمصرفي در قبال صدور قبض انبار، تحويل صاحب جمع و مواد و لوازم  -1-10

انباردار شده تا در کارت انبار و يا در سیستم انبار وارد نمايد و با صدور حواله انبار به واحد درخواست کننده 

 تحويل شود.

گردد. درصورت  ه در صفحات بعد مالحظه ميباشد ک ها به شکلي مي ها و اسناد مثبته مورد استفاده شهرداري فرم -1-11

هاي مختلف تغییر شکل فرم ارائه شده بدون تغییر در محتوي آن بالمانع  استفاده از سیستم کامپیوتري با قابلیت

 باشد. مي

 بايگاني انبار  -2

رونده جداگانه و نیز صاحب جمع اموال بايد براي هر گروه از کاالها و يا موارد مصرف پ اموالانباردار و مسئول  -2-1

قابل  هر زماننگهداري نمايند و کلیه اسناد و مد ارک و شواهد مربوط در آن ضبط و بايگاني گردد. بطوريکه در 

 دسترس باشد.

 فاکتور  -3

يکي از اسناد مثبته و در عین حال مهم و قابل استناد فاکتور يا صورتحساب فروشندگان کاال و انجام دهندگان  -3-1

که بعضاً به وسیله پیمانکاران به شکل صورت وضعیت بابت تمام يا قسمتي از پیمان و کار انجام  باشد خدمات مي

 گردد. شده و يا در جريان انجام ارائه مي

فاکتور داراي شماره مسلسل و تاريخ صدور بوده و نام و نشاني و محل اقامت قانوني و شماره تماس خريدار و  -3-2

و نیز شرح کافي و کاملي از اجناس به لحاظ کمیت و کیفیت و مشخصات فني و نیز گردد  فروشنده در آن ذکر مي

 گردد. تعداد / مقدار و قیمت هر واحد )في( و جزء جمع مبلغ قابل پرداخت با حروف و عدد در فاکتور قید مي

ت يا فروشگاه براي فاکتور يک سند قانوني و مندرجات آن پس از امضاء فروشنده و خريدار و ممهور به مهر شرک -3-3

 باشد. االجراء مي طرفین الزم

 گرفته شود. الکفاکتور نبايد قلم خوردگي داشته باشد و يا مندرجات آن  -3-4

 شماره و تاريخ بارنامه و يا ساير ضمائم پیوست فاکتورها بايد در متن آن قید شود. -3-5

 دد.گر به شکل يک فاکتور ماشیني مالحظه مي -ح-15فرم شماره  -3-6
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      FR.01.00فرم شماره

 

 
 شهردار محترم : 

 سالم علیکم
 مايند.احتراماً خواهشمند  است دستور فرمائید اقالم مشروحه ذيل براي مصرف واحد....................................... خريداري و تحويل ن

 برآورد قیمت تعداد يا مقدار مشخصات و نوع درخواست کاال رديف

 بداريکد حسا

معین 
 تفصیلي

 کل معین

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 توضیحات درخواست کننده:                                                                                   نام و نام خانوادگي
 امضاء                                                                                                                          

 
 نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي مسئول واحد  -
 امضاء امضاء تأيید ناظر فني  -

  
 نظريه مسئول انبار

 امضاء مسئول انبار                            نیست  موجود اجناس مورد درخواست فوق در انبار موجود است 
 

 باشد. جمع کل برآورد قیمت تعداد ............ قلم کاالي فوق مبلغ .......................... ريال مي
 امضاء مسئول کارپردازي

     

 نظريه مسئول اعتبارات
 امضاء مسئول اعتبارات         اعتبار ندارد   اعتبار موارد فوق از محل رديف و وظیف مربوطه تأمین گرديد

 
 امور مالي 

 نامه مالي شهرداريها اقدام شود.                                           شهردار باتوجه به موارد فوق طبق آئین
 

 مسئول انبار  -2مسئول کارپردازي      -1
 مسئول امور مالي                                                 طبق مقررات اجرايي و ضوابط مالي اقدام شود.     

 

 شهرداری ......................

 برگ درخواست خريد کاال و خدمات

 شماره: ............

 تاریخ: ...... / ...... / .....
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  FR.02.00    فرم شماره 

 

 

 

 

 

 شرکت/فروشگاه

شهرداري نمونه درنظر دارد اجناس و خدمات مورد نیاز خود را به شرح مندرج در جدول ذيل با نازلترين قیمت 

 نمايد. نسبت به قیمت بازار از طريق استعالم بهاء خريداري

لذ ا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادي و نیز شرايط معامله را ظرف مدت .... ساعت ذيل همین استعالم به 

 اين شهرداري اعالم تا در صورت تأيید )کمیسیون معامالت متوسط( نسبت به عقد قرارداد اقدام گردد.

 شهردار نمونه                                                                                                 

 

 شرايط استعالم کننده:

 نوع و مشخصات مورد معامله رديف
تاريخ تحويل کاال 

 يا کار

محل تحويل 

 کاال يا کار
 تعداد يا مقدار

 قیمت پیشنهادی
 مالحظات

 مبلغ کل بهای واحد

1        

2        

3        

4        

       مبلغ پیشنهادی با حروفجمع 

 

 تعهدات استعالم شونده:

اينجانب ..................................... آمادگي خود را جهت انجام کار / فروش اجناس مورد استعالم / طبق بهاي ارائه 

 دارد. الذکر اعالم مي شده / شرايط معامله فوق

 محل امضاء و مهر فروشنده با قید تاريخ                                                              

                                                          .................................... 

 

 ..............................آدرس فروشنده و تلفن تماس: ..........................................................................  -1

 باشد.  صحت مندرجات فوق، مورد گواهي مي  -2

 امضاي متصدي خريد با قید تاريخ      

 

 

 وزارت کشور

 استانداری

 شهرداری نمونه

 برگ استعالم بهاء

 شماره: ..............

 تاریخ: ...............

 پیوست: .............
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ها )کمیسیون معامالت متوسط( جهت بررسي و اعالم نظر در مورد  نامه مالي شهرداري آئین 3دراجراي ماده 

ه استعالم بهاء واصله مستند به برگ درخواست شماره ........ تاريخ ..../..../.... که همگي ضمیمه و ...........  فقر

است در تاريخ  باشد و صحت مندرجات آن را نیز متصدي خريد گواهي نموده پیوست اين صورتجلسه مي

 نمايد. ...../...../..... تشکیل و به شرح زير اتخاذ تصمیم مي

                                                           

 نظر کميسيون

 نوع و مشخصات کامل جنس يا موضوع کار رديف
نام و آدرس استعالم 

 شوندگان
 مبلغ پیشنهادی

1    

2    

3    

4    

5    

 

که از نظر اعضاء کمیسیون معامالت متوسط با درنظر گرفتن صرفه و صالح شهرداري با پیشنهاد رديف ........ 

 نمايد. است مشروط به ...................................... موافقت مي اين کمیسیون نازلترين قیمت ممکنه را اعالم نموده

 

 نام و سمت عضو کمیسیون  -3 نام و سمت عضو کمیسیون  -2 نام و سمت عضو کمیسیون  -1

 تاريخ امضاء  امضاء     امضاء     تاريخ امضاء امضاء    تاريخ امضاء

   

   

 شهردار نمونه  

   
 

 وزارت کشور

 استانداری

 شهرداری نمونه

 کمیسیون معامالت متوسط

 صورتجلسه گزينش و تأيید استعالم بهاء

 شماره: ..............

 تاریخ: ...............

 پیوست: .............
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      FR.04.00      فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس دعوتنامه شماره .............. مورخ .../.../... جلسه عالي معامالت عمده شهرداري در تاريخ ..../..../.... رأس 

اقصه عمومي / مناقصه محدوده به منظور طرح ساعت ....... روز ...... در محل شهرداري درخصوص مزايده / من

 پروژه ......................................................... تشکیل گرديد.

برابر گزارش دبیرخانه به شماره .............................. مورخ...../...../..... تعداد .............. فقره پاکت شرکت در 

 است. ه شرح زير و در زمان مقرر تحويل شدهمناقصه / مزايده ب

 

 

 نام و مشخصات شرکت کنندگان شماره و تاريخ نامه رديف

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 وزارت کشور

 استانداری

 شهرداری نمونه

 کمیسیون معامالت عمده

 گزينش و تأيید –صورتجلسه هیأت عالی معامالت 

 نامه مالی آئین 6ماده  –موضوع 

 شماره: ..............

 تاریخ: ...............

 پیوست: .............
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هاي زير به دلیل نقص  هاي واصله و کنترل مدارک، شرايط و سپرده شرکت در مناقصه / مزايده پاکت بعد از بررسي پاکت

 .نگرديدها نیز مفتوح  و به همین علت پاکت پیشنهاد قیمت آن مدارک مردود اعالم گرديده

 

 علت و عوامل مردمی نام شرکت کنندگان رديف

1   

2   

3   

4   

 

 مشروحه زير مفتوح گرديد. "پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان"در ادامه جلسه پاکت 

 پیشنهادی  قیمت نام و مشخصات شرکت کنندگان رديف

1   

2   

3   

4   

 

 نمايند. مناقصه / مزايده را بشرح زير اعالم مي برندگاناعضاء هیأت عالي معامالت عمده پس از بحث و تبادل نظر 

 قیمت پیشنهاد تمام و مشخصات برندگان نام و مشخصات برندگان رديف

1    

2    

3    

4    

نامه  آئین 8شود و به استناد ماده دگان مسترد و سپرده ساير شرکت کننمقرر گرديد سپرده فقرات اول تا سوم نگهداري 

ها به برنده مناقصه / مزايده ابالغ قانوني معمول گردد تا ظرف مدت يک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام  مالي شهرداري

بعدي دعوت به عمل  نفرالزم معمول و در غیر اينصورت منصرف تلقي شده و سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و از 

 خواهد آمد.

 اعضاء هيأت عالي معامالت شهرداری:

 فرد بصیر و خبره رئیس امور مالي شهرداري شهردار

 امضاء و تاريخ

 

 امضاء و تاريخ امضاء و تاريخ
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       FR.05.00   فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

ازي، جلسه اعضاء ها و بنا به درخواست متصدي کارپرد نامه مالي و معامالتي شهرداري آئین 12در اجراي ماده 

کمیسیون سه نفره منتخب شهردار محترم در تاريخ ..../..../.... تشکیل و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر و نیز 

 نمايند: بازديد از مورد معامله به شرح زير اعالم نظر مي

 

 ))نظريه کمسیون((

پیمان / استعالم بهاء / منطبق جنس مورد معامله / کار انجام شده / طبق نمونه و با مشخصات مندرج در 

باشد. لذا ضمن همین صورتجلسه اشیاء خريداري شده بدون عیب و نقص و صحیح و سالم تحويل صاحب  مي

جمع و انبارداري گردد تا پس از صدور قبض انبار و الصاق برچسب اموال )درصورت نیاز( و نیز پس از ثبت در 

 واست کننده در قبال صدور حواله انبار تحويل گردد.کارت، انبار و يا دفاتر اموال به واحد درخ

 

 اعضاء کمیسیون معامالت متوسط

 انبار و صاحب جمع اموال  -4 معاون شهردار  -1

 کارپرداز  -5 ذيحساب و مسئول امور مالی  -2

 فروشنده / پیمانکار با ذکر آدرس  -6 کاردان فنی مرتبط به موضوع معامله  -3

 

 

 تذکر:

اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کاال يا کادر مورد تحويل اتفاق آراء نباشد، نظر شهردار قاطع  هرگاه بین

 خواهد بود.

 

 

 

 وزارت کشور

 استانداری

 شهرداری نمونه

 کمیسیون معامالت متوسط

 کار انجام شده صورت جلسه تحويل کاال و

 شماره: ..............

 تاریخ: ...............

 پیوست: .............
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     FR.06.00فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

اموال مشروحه زير به انبار شهرداري  (نامه مالي شهرداريها آئین 12براساس صورتجلسه تحويل )موضوع ماده 

 تحويل گرديد

 

 و تخصیصی اموال تحويلی با ذکر نام تجاری و تنوع آن براساس فاکتور خريد يا کاتالوگ کارخانه مشخصات فنی

 توضیحات :

 شماره موتور شماره شاسی شماره سند
شماره 

 شهربانی
 محل خدمت نوع سوخت مدل

برچسب 

 اموال

- - - - - - - - 

 نام فروشنده
نام اهداء 

 کننده

شماره فاکتور 

 خريد
    رنگ هشماره پروند

- - - - - - - - 

 کد اموال نام اموال تاريخ خريد
مقدار / 

 تعداد

معیار 

 گیری اندازه

قیمت يك 

 واحد
 قیمت بازار قیمت خريد

- - - - - - - - 

 :توضیحات

 

 مدارك پیوست:

 : ....../......./....... مصوب شورا                                      شماره : ..........................    تاريخ -1

 درخواست خريد                               شماره : ..........................    تاريخ : ....../......./....... -2

 صورتجلسه تحويل اموال                  شماره : ..........................    تاريخ : ....../......./....... -3

 ر: وال:                                              مدير مالی و ذيحساب:                                                   شهردادار ام جمع

 بايگانی اموال –کارپردازی امور مالی                                          نسخه دوم  –نسخه اول                               

 

 شهرداری نمونه

 رفیصقبض اموال منقول غیرم

 شماره: ..............

 تاریخ: ...............
 کد حسابداري 1202-02وسائط نقلیه    

 کدحسابداري 1202-03اثاثیه اداري    

 کدحسابداري 1202-04آالت ماشین   

 کدحسابداري 3101-01-001دارائي ثابت    
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   FR.07.00  فرم شماره 

 

 

 

 

 نام اموال کداموال رديف
برچسب 

 اموال
 مقدار/تعداد

معیار 

 گیری اندازه

قیمت يك 

 واحد
 ارزش دفتری

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

 وسائل جانبي :

 راديو 

 

 فندک 

 

 قفل فرمان 

 

 دزدگير 

 

 زاپاس 

 آنتن  کيف ابزار روکش صندلي   خآچارچر جک 

    کارت بيمه  کارت ماشين 
 

 

 توضیحات:

اقدام فوق بدون عیب و نقص و صحیح و سالم تحويل واحد ......................... آقاي / خانم ................. گرديد و 

 باشد. يهرگونه جابجائي مفقودي و خرابي به عهده تحويل گیرنده م
 

  امضاء : –تاريخ  –نام 

 ...............تحويل گیرنده : .............................................                      صاحب جمع اموال: ...........................

 اری: ....................................................مديرمالی و ذيحسابی: .....................................                     شهرد

 

 

 بايگاني اموال نسخه اول : تحويل گیرنده                                                                        نسخه دوم:

 فرادينسخه سوم: امور اداري جهت درج در پرونده پرسنلي تحويل گیرنده درصورت استفاده ان

 

 شهرداری باقرشهر

 حواله انبار اموال منقول غیرمصرفی

 : ..............پرونده شماره
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      FR.08.00 فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 اجناس مشروحه زير توسط آقاي / شرکت .................................... به انبار شهرداري تحويل گرديد.

 

شماره 

 رديف

نام و مشخصات کامل 

 تجاری فنی کاال

 میزان
 نرخ

 قیمت خريد
 مالحظات

 ريال مقدار تعداد

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 اشیاء مشروحه باال بدون عیب نقص و صحیح و سالم دريافت و در / کارت / مواد و لوازم مصرفي / دفتر ثبت

 

 شهردار: رئیس امور مالی: انباردار:

 

 نسخه سوم: بايگانی انبار و اموال تحويل دهنده و يا فروشنده کاال نسخه دوم: نسخه اول: حسابداری

 

 

 شهرداری ................

 مواد و لوازم مصرفی قبض انبار

 شماره درخواست خرید: ............... 

 تاریخ درخواست خرید: ................

 كد حسابداري: ....................

 شماره پرونده: ....................

 شماره: .............. 

 ................ تاریخ:

 شماره مسلسل: .............

 پیوست: دارد
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      FR.09.00 فرم شماره 

 

 

 

 

جهت استفاده در قسمت ............................... اجناس مشروحه زير توسط آقاي / شرکت .................................... 

 تحول گرديد.

 

شماره 

 رديف

ات کامل نام و مشخص

 تجاری فنی کاال

 میزان
 نرخ

 قیمت

 ريال  مقدار تعداد

1 2 3 4 5  6 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 رئیس انبار: انباردار: تحويل گیرنده:

 

 شهردار:  رئیس امور مالی:

 

 هاي مختلف( نسخه به رنگ )در سه 7فرم شماره 

 

 شهرداری نمونه

 حواله انبار مواد و لوازم مصرفی

 شماره: ..........................

 ......................تاریخ: ....
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 FR.10.00  فرم شماره 

 

 

 

 

 شماره: 

 تاريخ:

 امور مالی

شود مبلغ )به  ها و به موجب اين دستور اجازه داده مي نامه مالي شهرداري ( آئین33به استناد بند )ج( از ماده )

......................................... از محل اعتبار وظیفه حروف( ................................................... ريال بابت .....

.......... فصل ............................................... برنامه .......................................... فعالیت / طرح ..............

................. رديف ........................ شرح رديف ............................... ماده .................

در وجه آقاي / خانم / شرکت ............................. با رعايت کامل مقررات  ............................................................

 هاي مربوط را به حساب قطعي منظور نمايید. پرداخت و هزينه

 

 نمونهشهرداري                                                                                     

 

 

 مدارک ضمیمه:

1- 

2- 

3- 

 

 

 

 رونوشت: 

 حسابداري صدور سند

 درخواست وجه از خزانه شهرداري

 بايگاني امور مالي

 

 شهرداری نمونه

 حـــواله

 شماره: ............... 

 تاریخ: .................

 پیوست: ...............
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 ها دفتر قانوني و مورد نياز حسابداری شهرداری  -4

 ها به شرح زير خواهد بود. و مورد نیاز حسابداري شهرداري دفتر قانوني -4-1

 دفتر روزنامه -1

 دفتر کل -2

 دفاتر معین -3

 دفتر اعتبارات )کنترل بودجه( -4

دفاتر قانوني مشمول اين دستورالعمل عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل که به فارس تحرير و قبل از ثبت  -4-2

از طرف شوراي شهر امضاء و پلمپ شده  – 1395کشور مصوب  هرگونه معامله در آن مطابق دستورالعمل وزارت

 باشد.

ها کلیه عملیات مالي و پولي خود را اعم از خريد و فروش و درآمد و  دفتر روزنامه دفتري است که شهرداري -4-3

 هزينه و يا هرگونه فعالیتي که ايجاد دين يا طلب کند به ترتیب تاريخ وقوع در آن ثبت کنند.

ها در  شده در دفتر روزنامه برحسب سرفصل يا کدگذار حساب ثبتست که کلیه عملیات دفتر کل دفتري ا -4-4

هاي مالي  ساير صورتحساب نتیجتاًشود به ترتیبي که تنظیم تراز آزمايشي و  صفحات مخصوص آن ثبت مي

 پذير باشد. اساسي شهرداري از آن امکان

هائیکه  داد و ستد انجام شده به مناسبت حساب اي است که در آن يک يا چند سند حسابداري عبارت از نوشته -4-5

شود و چنین مدرکي پس از امضاء مرجع ذيصالح قابل ثبت در دفاتر  بدهکار يا بستانکار شده تجزيه و صادر مي

 معین و روزنامه و کل است.

که به  کنند موظفند حداقل ماهي يکبار )خالصه اسنادي( را هائیکه از سیستم کامپیوتر استفاده مي شهرداري -4-6

 اند در دفتر روزانه ثبت و حداکثر تا پايان ماه بعد به دفتر کل منتقل نمايند. سیستم ماشیني داده

 گردد. هاي مربوط به دفتر کل، روزنامه، دفتر اعتبارات، تراز آزمايشي دفتر کل در صفحات بعد مشاهده مي فرم -4-7



193 

 

 شماره:

       FR.11.00 فرم شماره 

 دفتر کل:

 ............................................حساب: ........

شماره 

 رديف

شماره  تاريخ

دفتر 

 روزنامه

 رحــــــش

 مبلغ

ص
خی

تش
 

 مانده

 ماه روز
 بستانکار بدهکار

 ريال د ريال د ريال د

                                       از صفحه نقل        

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                       جمع نقل به صفحه        

 

 شماره:                     

      FR.12.00ره فرم شما

 :روزنامهدفتر 

 حساب: ....................................................

شماره 

 رديف

شماره  تاريخ

دفتر 

 روزنامه

 رحـــــش

 مبلغ

 ماه روز
 بستانکار بدهکار

 ريال د ريال د

                                     از صفحه نقل        

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                     جمع نقل به صفحه        
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   FR.13.00فرم شماره 

 

 

 

 

 سند شرح کدحساب
 گردش عملیات مبلغ جزء

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

      

      

      

      

      

      

      

     تعداد برگ پیوست: ...................................... جمع

 شرح سند:

 

 

 تنظیم کننده:

 

 

 مسئول اعتبارات:

 

 مدير مالي:

 

 شهردار:

 

.... برگ چک به شماره ............ مورخ .../..../.... به مبلغ ............................ ريال از حساب شماره تعداد .......

........... به شماره .............................. بانک ....................... شعبه ........................ به اينجانب ........................

 ارت ملي .................................................... پرداخت گرديد.ک

 متصدي صدور چک : نام و نام خانوادگي: ............................ امضاء                                     مهر و امضاء

 

 
 

 

 شهرداری نمونه

 سند حسابداری

 شماره سند: ............... 

 تاریخ سند: .................
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     FR.14.00فرم شماره 

 

 

 

 مواد:               شرح:             رديف:             شرح:        :             فعالیتطرح / 

 شماره
شماره  تاريخ

 درخواست
 شــــرح

شماره 

 سند

اعتبار 

 مصوب
 تعهد

هزينه 

 قطعی
 تعديالت

مانده 

 ماه روز اعتبار

           

           

           

           

       جمـــــع
 

 

      FR.15.00   فرم شماره

 

 

 

 

 شـــــــرح شماره
 مانده گردش عملیات

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

      

      

      

      

      

     جمع
 

 

 شهرداری نمونه

 تدفتر اعتبارا

 وظیفه: ...............

 برنامه: .................

 13×صفحه     سال مالي 

 شهرداری نمونه

 تراز آزمايشی

 در تاريخ ...../..../.....

.................................. 



196 

 

        FR.16.00فرم شماره 

 

 

 

 

 

 1صندوق شماره             نام مشتري:                                                                      

 44437135کد اشتراک:                                                                                 تلفن: 

 آدرس مشتري:

 

 قیمت کل تخفیف فی تعداد  نام و مشخصات کاال رديف

 90،000 - 90،000 1 گرم 1500سطلي  –% چربي 5ماست يوناني  1

 25،000 - 25،000 1 کم چرب بهرنگشیر  2

 24،000 - 12،000 2 مخصوص –ساقه طالئي  3

 27،000 - 27،000 1 ماکاروني اسپاگتي 4

 265،350 - 870،000 205 انجیر پرک 5

 431،350 جمع فروش:  

 0 سود شما از اين خريد:  

 0 مالیات و عوارض:  

 431،350 قابل پرداخت:  

 

 

 

شماره فاكتور:  فروشگاه شهروند

2885 

 12:9ساعت:  

 13/1/95تاریخ 
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 FR.17.00  فرم شماره 

 

 

 

 

 

 واريزي به حساب خزانه شهرداري شماره حساب ............................... بانک ملي شعبه مرکز

 

 

 رساند: باستحضار شهردار محترم مي

 )ارقام به ريال(                                                                                        

                                            جاريدرآمد روز 

 شود: اضافه مي

 درآمدهاي روزهاي قبل

 جمع کل درآمد

 موجودي طبق صورتحساب بانک

 اعتبار تخصیصي

 

 تنظیم کننده:                                                          واحد درآمد:

 

 امور مالي

 شهردار                                  ال گردد . بررسي و برابر مقررات اعم

 

 واحد دريافت و پرداخت:

 جهت ثبت و تنظیم سند و رسیدگي الزم

 ذيحساب                                                                            

 
 حسابداری به انضمام کليه ضمائم –سوم  دفتر شهردار      نسخه –بايگاني درآمد        نسخه دوم  –نسخه اول 

 

 

 بسمه تعالی

گزارش روزانه درآمدهای 

 شهرداری نمونه –نقدی 

 ضمائم پیوست: 

 صورت حساب بانكي

 نكي........ فقره فیش با

.............................. 

 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................. 
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     FR.18.00فرم شماره 

 

 بانك    تا پايان وقت اداری    /   /       صورت مغايرت بانکی حساب

 

 مانده طبق دفتر بانک شهرداری

 ريال

 مانده طبق صورتحساب بانک

 ريال

 شود: اضافه مي

 وجوه دريافتي توسط بانک به حساب

 

 

 

 

 

 شود کسر مي

 

 

 

 

 

 

 شود: اضافه مي

 های بين راهي سپرده

 

 

 

 

 

 شود کسر مي

 چکهای وصول نشده

 ريال مانده واقعي ريال مانده واقعي

وجوه دريافتي بانک 

 به حساب

 

 

 

 چکهای الوصول  کارمزد بانک

 مسئول امور مالي:       مسئول تنظيم:

 

 

 شهرداری نمونه
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 FR.19.00هاي داخلي قانوني             فرم شماره  شهرداري براساس کنترلگردش عملیات واحدهاي مالي 

 

 مديرمالی

 امور

 قراردادها

 امور

 مالی

 امور 

 درآمدها

 

 انبارداری

 

 کارپردازی

 

 حسابداری

 

 امالك

 

 اموال

واحد دفترداری و 

 گزارشگری مالی

واحد بودجه و 

 اعتبارات

واحد دريافت و 

 پرداخت و صدور سند

واحد بايگانی 

 اسناد

واحد ممیزی 

 اسناد
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 ها مسئوليت نظارت بر اجرای دستورالعمل حسابداری شهرداری  -5

ها )دفتر امور شهري و شوراها( هر استان مسئولیت حسن اجراي دقیق اين دستورالعمل را به  استانداري -5-1

کارشناسان مطلع بطور دائم و مستمر نظارت الزم را اعمال و  و مأمورينعهده خواهند داشت و با اعزام 

نتیجه اقدامات انجام شده را در پايان هر ماه گزارش و يک نسخه از آن را در پرونده مربوط به هر 

 نمايند. شهرداري ضبط مي

 

 

 مجوز تغيير حساب  -6

ور، تغییر و ايجاد و يا حذف هاي کش به منظور ايجاد نظام مالي و حسابداري هماهنگ در کلیه شهرداري -6-1

ها و  پذير نخواهد بود مگر با کسب مجوز از وزارت کشور )سازمان شهرداري هاي دفتر کل امکان سرفصل

 هاي کشور( دهیاري

هاي جديد براي دفتر معین درصورت نیاز فقط به تشخیص مديرمالي )ذيحساب( و با تکمیل فرم  ايجاد سرفصل -6-2

 د گرفت.صورت خواه "FR.20.00 "شماره 

 هاي تفصیل در اخبار کاربران امور مالي و حسابداري با کسب نظر ذيحساب خواهد بود. حساب  ايجاد سرفصل -6-3

هاي الزم اعمال و بدون کسب  در هر شهرداري ترتیبي اتخاذ خواهند نمود تا محدوديت (IT)واحد انفورماتیک  -6-4

 ها مقدور نباشد. مجوز / تغییر در حساب
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 FR.20.00 شمارهفرم 
 

 شهرداری نمونه

 برگ مجوز تغيير حساب دفاتر معين
 

 

 مديريت محترم امور مالي و ذيحساب
 

حساب دفتر  ساير  تغییر  حذف  خواهشمند است درصورت تصويب مقرر فرمائید نسبت به ايجاد 

............................................................... معین با مشخصات زير و بدلیل: ..........................................................

 موافقت فرمائید.

 

 

 شماره حساب فعلي 

 

 عنوان حساب فعلي

 

 

 

 شماره حساب پیشنهادي

 

 عنوان حساب پیشنهادي

 

 

ده
کنن

ه 
هي

ت
 

 نام: .....................

 سمت: .................

 امضاء: .................

 

تأ
ده

کنن
د 

ئي
 

 نام: .....................

 سمت: .................

 امضاء: .................

ده
کنن

ب 
وي

ص
ت

 

 نام: .....................

 سمت: .................

 امضاء: .................

  توزيع نسخ :

 

 

 

 شماره: ................

 تاريخ: ...../...../.....

 

 

 

 

 


