نمونه فرمهای بودجهای و اسناد و مدارک الزم در تهیه
صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای

نمونه فرمهای بودجهای و اسناد و مدارک الزم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای

 -1عناوین و شماره فرمهای بودجهای به تفکیک اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای به شرح
ذیل میباشد:
الف) فرم های بودجهای مربوط به اعتبارات هزینه:
الف )1-صورت خالصه نماینده اعتبارات هزینه برحسب برنامه و ردیف (فرم )1
الف )2-صورت خالصه نماینده اعتبارات بر حسب فصول هزینه (فرم )2
الف )3-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات هزینه برحسب اعتبار مصوب و ابالغی (فرم )3
الف )4-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات هزینه برحسب برنامه و ردیف (فرم )4
الف )5-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات بر حسب فصول هزینه – مجموع برنامهها (فرم )5
الف )6-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات اختصاصی برحسب برنامه و ردیف (فرم )6
الف )7-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات اختصاصی برحسب فصول هزینه – مجموع برنامهها ( فرم )7
الف )8-گزارش درآمدهای عمومی و واگذاری داراییهای سرمایهای عمومی /درآمدهای اختصاصی و واگذاری داراییهای
سرمایهای اختصاصی /واگذاری داراییهای مالی (فرم )8
الف )9-گزارش پرداختهای غیرقطعی سالهای قبل اعتبارات هزینه و اختصاصی (فرم )9
الف )11-گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سالهای قبل و سرمایهگذاریها از محل اعتبارات هزینه و اختصاصی (فرم)11
الف )11-گزارش اسناد واخواهی شده و کسری ابواب جمعی سالهای قبل اعتبارات هزینه /اختصاصی (فرم )11
الف )12-گزارش عملکرد حقوق و مزایای مستمر کارکنان (فرم )12
الف )13-گزارش عملکرد اوراق مالی اسالمی (فرم )13

1

نمونه فرمهای بودجهای و اسناد و مدارک الزم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای

ب)فرم های بودجهای مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای:
ب )1-صورت خالصه نماینده اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برحسب طرح و ردیف (فرم )1
ب )2-صورت خالصه نماینده اعتبارات بر حسب فصول تملک داراییهای سرمایهای (فرم )2
ب )3-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برحسب اعتبار مصوب و ابالغی (فرم )3
ب )4-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برحسب طرح و ردیف (فرم )4
ب )5-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات بر حسب فصول تملک داراییهای سرمایهای -به تفکیک هر طرح (فرم )5
ب )6-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اختصاصی برحسب طرح و ردیف (فرم )6
ب )7-گزارش نماینده عملکرد اعتبارات اختصاصی بر حسب فصول تملک داراییهای سرمایهای  -به تفکیک هر طرح ( فرم )7
ب )8-گزارش درآمدهای عمومی و واگذاری داراییهای سرمایهای عمومی /درآمدهای اختصاصی و واگذاری داراییهای
سرمایهای اختصاصی /واگذاری داراییهای مالی (فرم )8
ب )9-گزارش پرداختهای غیرقطعی سال های قبل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و اختصاصی سرمایهای (فرم )9
ب )11-گزارش وضعیت وجوه مصرف نشده سالهای قبل و سرمایهگذاریها از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و
اختصاصی سرمایه ای (فرم )11
ب )11-گزارش اسناد واخواهی شده و کسری ابواب جمعی سالهای قبل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و اختصاصی
سرمایه ای (فرم )11
ب )12-گزارش عملکرد اوراق مالی اسالمی (فرم )13

2

نمونه فرمهای بودجهای و اسناد و مدارک الزم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای

 -2تراز حسابها در سطح کل و معین به همراه سطوح تفصیلی آنها مطابق فهرست حسابهای مندرج در نظام
حسابداری بخش عمومی؛
 -3تصاویر اولین و آخرین اصالحیه موافقتنامه (بودجه تفصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و
فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانههای علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند) ،در صورتی که در
سایر اصالحیه ها توضیحاتی در مورد هرگونه تغییر وجود داشته باشد که به آن در اصالحیههای قبلی اشاره نشده
باشد ،موافقتنامه مربوط به این تغییرات نیز ضمیمه شود؛
 -4تصویرآخرین اعالمیه تخصیص اعتبار که نشانگر میزان اعتبارات تخصیص یافته میباشد؛
 -5تصاویر تاییدیه دریافتی از خزانه ،به تفکیک شماره طبقهبندی بودجهای دستگاه (اصلی و فرعی) ،شماره برنامه/
طرح و ردیف تملک دارایی های مالی و ردیف متفرقه مطابق قانون بودجه سال موردنظر؛
 -6تصاویر تاییدیه خزانه بابت واریز وجوه مصرف نشده از محل اعتبار سال جاری به تفکیک شماره طبقهبندی
درآمدی و واریز وجوه از محل پرداختهای غیرقطعی سالهای قبل؛
 -7تصویر تاییدیه خزانه بابت درآمدهای عمومی ،درآمدهای اختصاصی ،واگذاری داراییهای سرمایهای عمومی
سرمایهای عمومی ،واگذاری داراییهای سرمایهای اختصاصی و واگذاری داراییهای مالی به تفکیک شماره طبقهبندی
طبق قانون بودجه سال مربوط؛
 -8فرم ابالغ اعتبار بابت اعتبارات ابالغی:
الف) در خصوص دستگاههای اجرایی ابالغدهنده به تفکیک ردیف بودجهای ابالغدهنده ،ردیف بودجهای ابالغگیرنده ،شماره
طبقهبندی برنامه /طرح ،ردیف متفرقه ،ردیف تملک داراییهای مالی و طبقهبندی فصول هزینه /فصول تملک داراییهای
سرمایهای،
ب) در خصوص دستگاههای اجرایی ابالغگیرنده به تفکیک ردیف بودجهای ابالغگیرنده ،ردیف بودجهای ابالغدهنده ،شماره
طبقهبندی برنامه /طرح ،ردیف متفرقه ،ردیف تملک داراییهای مالی و طبقهبندی فصول هزینه /فصول تملک داراییهای
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نمونه فرمهای بودجهای و اسناد و مدارک الزم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای

سرمایهای و در صورت عدم مطابقت فرمهای عملکرد با فرم ابالغ اعتبار ،تصویر تاییدیه دستگاه اجرایی ابالغدهنده ،بابت اصالح
اعتبارات ابالغی اخذ و ضمیمه صورتحساب شود.

 -9صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی به تاریخ پایان دوره بودجهای به همراه مدارک مربوط مطابق پیوست

شماره ( )1نظام حسابداری بخش عمومی ؛
 -11تصاویر تاییدیه خزانه بابت چکهای بین راهی ،وجوه نامشخص و سپرده و
 -11مصوبه مراجع قانونی ذیربط موضوع ماده ( )111قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص صورتهای مالی
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس آیین نامه مالی و معامالتی مربوط.

4

(مبالغ هب ریال)

صورت خالهص نماینده اعتبارات زهینه  / تملک داراییاهی سرماهیای  ربحسب ربانهم  /طرح  /رديف (متفرهق /تملک داراییاهی مالی)
عنوان دست گاه اجرایی:

رديف بودهجای دست گاه اجرایی :
شماره ربانهم  /طرح /رديف (متفرهق /
تملک داراییاهی مالی)

نوعمنبع:عمومی  / اختصاصی 

سال 13

تغ یرات انشی از استنادات اقنونی

بودهجاعتبار اولیه

خالص تغییرات
افزايش

حواهل اه

كاهش

بودهجاعتبار نهایی

جمع کل

ذ حيساب  /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنتحساب اه

رسيی اداره اعتبارات

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اينقسمتتوسطادارهکلهماهنگیوتلفيق حساباهوروشاهی حسابداری /ادارهتلفيق حساباه واموربدهیاهی استان يل میشود.

حساربس

فرم 1

حساربس ارشد

توضيحات:
تكم
√ تغ یرات انشی از استنادات اقنونی هب تفکیک مجوزاهی اقنونی يل میشود.
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رسيی اداره

عنوان دست گاهاجرایی:

رديفبودهجای دست گاهاجرایی:
فصول زهینه /تملک داراییاهی سرماهیای

بودهج اعتبار اولیه

صورت خالهص نماینده اعتبارات ربحسب فصول زهینه  / تملک داراییاهی سرماهیای 
مجموعربانهم اه ورديفاهی متفرهق مرتبطبا آناه 
نوعمنبع :عمومی / اختصاصی 
سال 13
 /رهیکاز طرحاهی تملک داراییاهی سرماهیای ورديفاهی متفرهق مرتبطبا آناه شماره طرح :

خالص تغ یرات

تغ یرات انشی از استناداتاقنونی

افزايش

كاهش

(مبالغ هب ریال)
عنوان طرح:

حواهل اه

بودهج اعتبار نهایی

فصلاول
فصل دوم
فصلسوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصلششم
فصلهفتم
جمعکل

ذيحساب  /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه

رسيی اداره اعتبارات

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اينقسمتتوسطادارهکلهماهنگیوتلفيق حساب اهوروش اهی حسابداری /ادارهتلفيق حساباه واموربدهیاهی استان يل میشود.

حساربس

فرم2

حساربسارشد

توضيحات:

تكم
√ تغ یرات انشی از استناداتاقنونی هب تفکیک مجوزاهی اقنونی يل میشود.
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رسيی اداره

گزارش نماینده عملکرداعتبارات زهینه  / تملک دارییاهی سرماهیای  ربحسب مصوبوابالغی
عنوان دست گاه اجرایی:

رديف بودهجای دست گاه اجرایی :
بودهجاعتبار نهایی

شرح

مح
ردیافتی از ل اعتبارات

تخ
اعتبار صيص یافته

تخ

صيص یافته

(مبالغهبریال)
نوع منبع :عمومی / اختصاصی 

سال 13

اعتبار مصرف شده

رپداخت اهی غیر قطعی
موجودیاه

شيپرپداخت

شيپرپداخت موادو كاال

شيپرپداخت اعتبار اسنادی

علی الحساب

اسناد واخواهی شده

مانده وجوه مصرف نشده

کسری ابوابجمعی

وجوه ارسالی هب خزاهن

وجوه ااقتنلی

اوراق مصرف نشده

اوراق ااقتنلی

مصوب
ابالغی از
ابالغی از
ابالغی از
ابالغی از
ابالغی از
ابالغی از
ابالغی از
ابالغی از
جمع ابالغی
جمع کل
توضيحات:

ذيحساب /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنتحساب اه

رسيی ادارهاعتبارات

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط ادارهکل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابداری/ادارهتلفيق حساباه و امور بدهیاهی استان يل می شود.
حساربس

فرم 3

حساربس ارشد

رسيی اداره

توضيحات:
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گزارش نماینده عملکرد اعتبارات زهینه  / تملک داراییاهی سرماهیای  ربحسب ربانهم  /طرح و رديف (متفرهق  /تملک داراییاهی مالی)
رديف بودهجای دست گاه اجرایی :
شماره ربانهم  /طرح /رديف(متفرهق/
تملک داراییاهی مالی)

عنوان دست گاه اجرایی:
بودهج اعتبار نهایی

تخ
اعتبار صيصیافته

رديف بودهجای ابالغ دهنده:
مح تخ
ردیافتیاز لاعتبار صيصیافته

اعتبار مصرفشده

سال 13
رپداختاهی غیر قطعی

موجودیاه

(مبالغ هب ریال)

شيپرپداخت موادو كاال

شيپرپداخت

شيپرپداختاعتبار اسنادی

علیالحساب

اسناد واخواهیشده

ماندهوجوه مصرفنشده

کسریابوابجمعی

وجوهارسالی هب خزاهن

وجوهااقتنلی

اوراق مصرفنشده

اوراق ااقتنلی

جمعکل

توضيحات:
رسيیادارهاعتبارات

ذ حيساب  /مدري مالی

رسيیاداره دفترداری و ميظنت حساب اه

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط ادارهکل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابداری /ادارهتلفيق حساباه و اموربدهیاهیاستان يل می شود.
حساربس

فرم 4

حساربسارشد

رسيیاداره

توضيحات:

√عملکرد بودهج ای کمکزیان ردیافتی ش کرتاهی دولتی صراف رد ستون "اعتبار مصرف شده" گزارش میشود.
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گزارش نماینده عملکرد اعتبارات ربحسب فصول زهینه  / تملک داراییاهی سرماهیای 
عنوان دست گاهاجرایی:

رديفبودهجای دست گاهاجرایی :
فصول زهینه  /تملک داراییاهی سرماهیای

بودهجاعتبار نهایی

تخ
اعتبار صيصیافته

رديفبودهجایابالغ دهنده:
تخ
مح
ردیافتی از ل اعتبارات صيص یافته

اعتبار مصرفشده

(مبالغ هب ریال)
مج
موع ربانهماه و رديفاهی متفرهق مرتبط با آناه 
ت
م
تف
ی
س
ش
ي
ا
ط
ط
تب
م
م
آ
ا
 /ره یک از رحاهی لک د ر یاهی رماهیای و رد فاهی رهق ر ط با ناه  ماره رح :

سال 13
رپداخت اهی غیر قطعی

موجودیاه

شيپرپداخت

شيپرپداخت موادو كاال

شيپرپداختاعتبار اسنادی

علیالحساب

اسناد واخواهیشده

عنوان طرح:
ماندهوجوه مصرفنشده

کسریابوابجمعی

وجوهارسالی هب خزاهن

وجوهااقتنلی

اوراق مصرفنشده

اوراق ااقتنلی

فصلاول
فصل دوم
فصلسوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصلهفتم
جمعکل
توضيحات:

ذ حيساب  /مدري مالی

رسيیاداره دفترداری و ميظنت حساب اه

رسيیادارهاعتبارات

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط ادارهکل هماهنگی وتلفيق حساب اه و روش اهی حسابداری /ادارهتلفيق حساباه و اموربدهیاهیاستان يل می شود.
حساربس

فرم 5
حساربسارشد

رسيیاداره

توضيحات:

√عملکرد بودهجایکمک زیان ردیافتی ش کرتاهیدولتی صراف رد ستون "اعتبار مصرف شده"گزارش میشود.
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گزارش نماینده عملکرداعتبارات زهینهای  -اختصاصی  / سرماهیای  -اختصاصی  ربحسبربانهم/طرح
رديف بودهجای دست گاه اجرایی :

عنوان دست گاه اجرایی:
بودهج اعتبار نهایی

شماره ربانهم /طرح

مح
ردیافتی از ل ردآمداهیاختصاصی

رديف بودهجای ابالغ دهنده:
اعتبار مصرف شده

(مبالغهبریال)

سال 13
رپداخت اهیغیر قطعی

موجودیاه

شيپرپداخت

شيپرپداخت مواد و كاال

شيپرپداخت اعتبار اسنادی

علی الحساب

اسناد واخواهی شده

کسریابواب جمعی

مانده وجوه مصرف نشده
وجوه ارسالی هب خزاهن

وجوه ااقتنلی

جمع کل

توضيحات:

ذيحساب  /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه

رسيی اداره اعتبارات

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اهو روش اهی حسابداری /اداره تلفيق حساباه و امور بدهیاهیاستان يل می شود.
حساربس

فرم 6

حساربس ارشد

توضيحات:

10

رسيی اداره

ع

(مبالغهبریال)

گزارش نماینده ملکرد اعتباراتاختصاصی ربحسب فصول زهینه  / تملک داراییاهی سرماهیای 
عنوان دست گاه اجرایی:

رديف بودهجای دست گاه اجرایی :
فصول زهینه  /تملک داراییاهی سرماهیای

بودهج اعتبار نهایی

مح
ردیافتی از ل ردآمداهیاختصاصی

رديف بودهجای ابالغ دهنده:
اعتبار مصرف شده

مجموع ربانهماه 
 /ره یک از طرحاهی تملک داراییاهی سرماهیای  شماره طرح:

سال 13
رپداخت اهیغیر قطعی

موجودیاه

شيپرپداخت

شيپرپداخت مواد و كاال

شيپرپداخت اعتبار اسنادی

علی ا حلساب

اسناد واخواهی شده

عنوان طرح:
کسریابواب جمعی

مانده وجوه مصرف نشده
وجوه ارسالی هب خزاهن

وجوه ااقتنلی

فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
جمع کل

توضيحات:

ذيحساب  /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه

رسيی اداره اعتبارات

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اهو روش اهی حسابداری /اداره تلفيق حساباه و امور بدهیاهیاستان يل می شود.
حساربس

فرم 7

حساربس ارشد

توضيحات:
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رسيی اداره

گزارش ردآمداهی عمومی و واگذا ری داراییاهی سرماهیای عمومی  / ردآمداهی اختصاصی و واگذا ری داراییاهی سرماهیای اختصاصی  / واگذا ری دارایی اهی مالی 
عنوان دست گاه اجرایی:

رديف بودهجای دست گاه اجرایی :

شماره طبقه بندی

عنوانمنابع

ملی

(مبالغ هب ریال)

سال 13
استانی

منابع شيپینیبشده

وجوه ارسالیهبخزاهن

وصولی

كاهشوجوه ارسالینسبتهبشيپینیب

افزايشوجوه ارسالی نسبتهبشيپینیب

جمع کل
توضيحات

رسيی اداره اعتبارات

ذيحساب  /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه

باالرتينمقامدست گاه اجرایی یامقاممجاز

تكم
اينقسمتتوسطاداره کلهماهنگیوتلفيق حساب اهو روش اهی حسابداری /اداره تلفيق حساباه و امور بدهیاهیاستان يل میشود.

فرم 8
حساربس ارشد

حساربس
توضيحات:
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رسيی اداره

گزارش رپداختاهی غیرقطعی سال اهیقبل اعتبارات زهینه  / تملک داراییاهی سرماهیای  ثبتی  / واخواهی 

عنوان دست گاهاجرایی:

رديفبودهجای دست گاهاجرایی :
عنوان

مانده ابتدای سال

نوع منبع :عمومی  / اختصاصی 

سال 13

اعتبار ااقتنلی مصرف شده

مو جودی اه

(مبالغهبریال)

کسری ابواب جمعی ااقتنلی

اسناد واخواهی شده ااقتنلی

وجوه ارسالی هب خزاهن

وجوه ااقتنلی

مانده پایان سال

شيپ رپداختاه
مو جودی اه
علی الحساب
جمع کل
توضيحات:

ذ حيساب  /مدري مالی

رسيیاداره دفترداری و ميظنتحساب اه

رسيیادارهاعتبارات

باالرتين مقام دست گاهاجرایی یا مقام مجاز

تكم
اينقسمتتوسطادارهکلهماهنگیوتلفيق حساب اهوروش اهی حسابداری /ادارهتلفيق حساباه واموربدهی اهیاستان يل می شود.
حساربس

فرم 9

حساربسارشد

توضيحات:

13

رسيیاداره

قب

مح

گزارشوضعیت وجوه مصرفنشدهسالاهی ل وسرماهی گذا ری اه از ل اعتبارات زهینه  / تملک داراییاهیسرماهیای  ثبتی  / واخواهی 
عنوان دست گاه اجرایی:

رديف بودهجای دست گاه اجرایی :
عنوان

مانده ابتدایسال

رديف بودهجای ابالغ دهنده:

مح
وجوه ااقتنلی از ل رپداختاهی غیرقطعی سال

وجوه ااقتنلی از محل اسناد واخواهی و کسری

اهی قبل

ابواب جمعی سال اهی قبل

مح
وجوه ااقتنلی از ل سرماهیگذاریاه

حواهل ااقتنلی

اعتبار ااقتنلی مصرف شده

(مبالغهبریال)
نوعمنبع :عمومی / اختصاصی 

سال 13
موجودی اه

شيپ رپداخت

شيپ رپداخت مواد و كاال

شيپ رپداخت اعتبار اسنادی

علی الحساب

سرماهی گذاریاه

وجوه ارسالی هب خزاهن

وجوه ااقتنلی

کسری ابواب جمعی ااقتنلی

اسناد واخ واهی شده ااقتنلی

اوراق مصرف نشده

مانده پایانسال

وجوه ااقتنلی

سرماهی گذاریاه

جمع کل

توضيحات

ذ حيساب  /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه

رسيی ادارهاعتبارات

باالرتينمقام دست گاهاجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اهو روش اهی حسابداری /اداره تلفيق حساباه و امور بدهیاهیاستان يل می شود.

فرم 10

حساربسارشد

حساربس
توضيحات:

تكم
√ ستوناهی موجودیاه و شيپرپداخت مواد و كاال صراف ربای اعتبارات تملک داراییاهی سرماهیای يل میشود.
تكم
√ستون اعتبار ااقتنلی مصرف شده سطر سرماهیگذاریاه هب میزان زیان انشی از سرماهیگذاریاه يل میگردد.
تكم
√ستون وجوه ارسالی هب خزاهن سطر سرماهیگذاریاه هب میزان سود حاصل از سرماهیگذاریاه يل میشود.
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رسيی اداره

جم

گزارش اسناد واخواهی شده وکسری ابواب عی سال اهیقبل اعتبارات زهینه / تملک داراییاهی سرماهیای 

رديف بودهجای دست گاه اجرایی :
عنوان

عنوان دست گاه اجرایی:
مانده ابتدای سال

نوع منبع :عمومی  / اختصاصی 

سال 13

اعتبار ااقتنلی مصرف شده

وجوه ارسالی هب خزاهن

(مبالغ هب ریال)

وجوه ااقتنلی

کسری ابواب جمعی

مانده پایانسال

اسناد واخواهی شده
کسری ابوا ب جمعی
کسری ابواب جمعی ربداشتی
جمع کل
توضيحات:

رسيی اداره اعتبارات

ذيحساب  /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنت حساب اه

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اهو روش اهی حسابداری /اداره تلفيق حساباه و امور بدهیاهیاستان يل می شود.
حساربس

فرم 11

حساربس ارشد

توضيحات:

15

رسيی اداره

گزارش عملکرد حقوق و مزایای مستمر كا کرنان
عنوان دست گاه اجرایی:

رديف بودهجای دست گاه اجرایی :

عملکردحقوق و مزایای مستمر كا کرنان رسمی

(مبالغ هب ریال)

رديف بودهجای ابالغ دهنده:

عملکرد حقوق و مزایای مستمر كا کرنان قراردادی

عملکرد حقوق و مزایای مستمر كا کرنان پیمانی

سال 13

جمع عملکرد حقوق و مزایای مستمر كا کرنان

توضيحات

رسيی اداره اعتبارات

ذيحساب /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنتحساب اه

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اهو روش اهی حسابداری/اداره تلفيق حساباه و امور بدهیاهیاستان يل می شود.
حساربس

فرم 12

حساربس ارشد

توضيحات:
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رسيی اداره

گزارش عملکرداوراق مالیاسالمی
عنوان دست گاه اجرایی:

رديف بودهجای دست گاه اجرایی :

سال 13

اوراق واگذار شده

اوراق ردیافتی

شماره طبقهبندی

رديف بودهجای ابالغ دهنده:

(مبالغهبریال)
نوع اوراق ( :اسناد خزاهن اسالمی /اوراق اجاره ) … /

اوراق ااقتنلی

اوراق مصرف نشده

جمع کل
توضيحات

ذيحساب  /مدري مالی

رسيی اداره دفترداری و ميظنتحساب اه

رسيی اداره اعتبارات

باالرتين مقام دست گاه اجرایی یا مقام مجاز

تكم
اين قسمت توسط اداره کل هماهنگی وتلفيق حساب اهو روش اهیحسابداری /اداره تلفيق حساباه و امور بدهیاهیاستان يل می شود.

فرم 13
حساربس ارشد

حساربس
توضيحات:
تكم
√ اين گزارش هب تفکیک ربای ره نوع از اوراق يل میشود.
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رسيی اداره

