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همذهِ:

 .1پرٍتکل تبادل الکترًٍیکی صَرت ّای هالی هاّاًِ اػتبارات ّسیٌِ ٍ اػتبارات تولک دارایی ّای سرهایِ ای با ّذف هکاًیساسیَى فرآیٌذ ثبت ٍ تحَیل صَرت ّای هالی هاّاًِ دستگاُ ّای
اجرایی تابغ قاًَى بَدجِ ساالًِ کل کشَر تْیِ گردیذُ است .ایي پرٍتکل کِ بِ شکل فایلْای  XMLآهادُ ٍ هَرد استفادُ قرار هی گیرد دارای اجسایی برای تبادل اطالػات صَرت ّای هالی
هاّاًِ هیباشذ.استفادُ کٌٌذُ گاى از ایي پرٍتکل کِ در حقیقت تْیِ کٌٌذگاى ٍ تَسؼِ دٌّذگاى ًرم افسارّای هالی هی باشٌذ هی بایست بر اساس ایي اجسا ًسبت بِ تْیِ خرٍجی از سیستن خَد
اقذام ًوایٌذ.
ّ .2ذف:
هؼرفی اجسا تشکیل دٌّذُ پرٍتکل تبادل الکترًٍیکی صَرت ّای هالی هاّاًِ اػتبارات ّسیٌِ ٍ اػتبارات تولک دارایی ّای سرهایِای ٍ ًحَُ تکویل ٍساخت آى ّذف ایي هستٌذ هی باشذ.
 .3هحتَا:
در ایي هستٌذ ابتذا اصَل کلی برای تْیِ فایلْای هبتٌی بر ایي پرٍتکل رکر گردیذُ است ٍ سپس اجسا ّر یک از ایي پرٍتکل بِ تفکیک بیاى هی شَد.
 .4اصَل:
در تْیِ فایلْای هبتٌی بر پرٍتکل تبادل الکترًٍیکی ًسخِ  2.1هی بایست اصَل کلی زیر هذًظر قرار گیرد:
 فایل ّای  Xmlبا استاًذارد ) Unicode(UTF-8هبادلِ هی گردًذ ٍ هحتَای دادُ ّای رشتِ بِ دلیل ػوَهی بَدى اسٌاد در کاراکتر ّای فارسی /ػربی /اًگلیسی از قاػذُ کذپیج
Windows-1221پیرٍی هی ًوایذ.

تَجِ ً :سخِ تِ سٍص سساًی ضذُ ی ایي هستٌذ ٍ سایشهستٌذات هشتثظ تا پشٍتکل ساهاًِ سٌاها تش سٍی سایت اداسُ کل ّواٌّگی ٍ تلفیك حساتْا ٍ سٍش ّای حساتذاسی تِ آدسس صیش لاتل دستشسی
هی تاضذ:

www.tamarkoz.mefa.ir
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تخص اٍل:
 -1اعالػات ًلی :
در ایي جسء اطالػات کلی هربَط بِ صَرت حساب را ٍارد هی کٌین( .تگ ) SanamaInfo :
 تَجِ  :تگ  ، SanamaInfoتگ  Rootهی باشذ ٍ شاهل شٌاسِ ّای فایل  XMLاست ٍ کلیِ فایل ّای بخش اٍل ٍ دٍم زیرهجوَػِ ایي تگ هی باشٌذ.
ً .Aام پرٍتکل ( :) ProtocolNameدر ایي ًسخِ از هستٌذ با هقذار " "SANAMAپر هی گردد.
ً .Bسخِ پرٍتکل ( :) ProtocolVerدر ایي ًسخِ از هستٌذ با هقذار " "2.1پر هی گردد.
ًَ .Cع پرٍتکل ( : )ProtocolTypeدر ایي ًسخِ از هستٌذ با هقذار " "MonthlyProtocolپر هی گردد.
 .Dردیف بَدجِ ای دستگاُ اجرایی ( :)MainOrgCodeردیف دستگاُ اجرایی هی باشذ کِ هقادیر آى راهی تَاًیذ از "بخش سَم" هقذار دّی ًواییذ.
 .Eسال ( :)Yearهؼرف سال هی باشذ با تَجِ بِ سال ٍ در فرهت چْاررقوی هقذار دّی هی شَد (بِ طَر هثال .)1313
 .Fهاُ ( :( Monthهؼرف هاُ هی باشذ کِ هقادیر آى راهی تَاًیذ از "بخش سَم" هقذار دّی ًواییذ.
 .Gضوائن حساب( Attachment_List ) :
 oفایل پیَست) ( Attachment
 oپسًَذ فایل )  ( Extensionکِ هقادیر آى راهی تَاًیذ از" بخش سَم "هقذار دّی ًواییذ.
ً oام فایل یا تَضیحی در هَرد آى ) ( Descriptionاست.
ًَ oع ضویوِ )  ( AttachmentTypeکِ هقادیر آى راهی تَاًیذ از" بخش سَم "هقذار دّی ًواییذ.
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تخص دٍم :
 -1.1تشاص ػولیات ( : )Report_Listتیاًگشلیستی ضاهل تشاص ػولیات تا هوادیش صیش هی تاضذ .
 -1.1.1هوذاس ًذ ( : )AccCodeهؼشف ًذ حساب هؼیي هی تاضذ (تِ ػٌَاى هخال ً :ذ حساب هؼیي تَدجِ ٍاحذ گضاسضگش -تَدجِ اػتثاس ّضیٌِ تشاتش  91001هی تاضذ).
ًِ هوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ.
 -1.1.1گشدش تذٌّاس تا پایاى هاُ جاسی ()SummaryProgressDeptor
 -1.1.1گشدش تستاًٌاس تا پایاى هاُ جاسی ()SummaryProgressCreditor
ًَ -1.1.1ع هٌثغ یا دسآهذ ( ًِ )SourceTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.1هاّیت هٌاتغ) ًِ(SourceEssenceهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
ًَ -1.1.1ع سایش هٌاتغ ( ًِ )OtherSourceTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
ًَ -1.1.1ع اػتثاس ( ًِ )CreditTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.1سال جاسی /دٍسُ هتون/سٌَاتی ( ًِ )TransferalTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.1هطخػات اػتثاس ( ًِ )CreditInfoهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.11ضواسُ سدیق ) ًِ (RankNumberضاهل ضواسُ سدیلْای هتلشهِ تَدجِ ای ٍ سدیلْای تولي داسایی هالی هی تاضذ ٍ هوادیش آى ساهی تَاًیذ تش اساع هادُ
ٍاحذُ هاًَى تَدجِ ّش سال هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.11ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ ( ٍ )CreditCodeهوادیش آى ساهی تَاًیذ تش اساع هاًَى تَدجِ ّش سال هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.11كػل ّضیٌِ ( ًِ )ExpenseArticleهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ
 -1.1.11كػل تولي ( ًِ )ConstructArticleهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.11سیضكػل ّضیٌِ ( ًِ )ExpenseDetailArticleهغاتن تا دستَسالؼول هشتَعِ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ًطَس هی تاضذ.
 -1.1.11هطخػات دسآهذ ( ًِ )IncomeCodeهوادیش آى تاتغ ضواسُ عثوِ تٌذی دس آهذ ّا دس پیَست ضواسُ  2هاًَى تَدجِ ساالًِ ًطَس هیثاضذ
 -1.1.11هَضَع دسآهذ ( ًِ )IncomeSubjectهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
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 -1.1.11دٍلتی /ؿیشدٍلتی ( ًِ )Governmentalهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ.
 -1.1.11دٍسُ هالیاتی ( ًِ )TaxSeasonهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.11اتالؽ دٌّذُ ( )DebentureSenderRankسدیق تَدجِ ای دستگاُ اتالؽ دٌّذُ هی تاضذ.
 -1.1.11اتالؽ گیشًذُ ( )DebentureReceiverRankسدیق تَدجِ ای دستگاُ اتالؽ گیشًذُ هی تاضذ.
 -1.1.11هشًض ّضیٌِ (.)CostCenter
 -1.1.11عثوِ تٌذی ّذایا ٍ ًوٌْای دسیاكتی ( ًِ )AwardArticleهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
ًَ -1.1.11ع اٍسام تْادس ( ًِ )SecuritiesTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ.
 -1.1.11هاّیت سپشدُ ( ًِ )GuaranteeEssenceهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ.
 -1.1.11سال ) (Yearهؼشف ػذد چْاس سهوی ًوایٌذُ سال ػولیات هی تاضذ .تِ عَس هخال .1394
 -1.1.11اضخاظ ( :) )NomineeCodeایي ضٌاسِ  15سهوی تش اساع تخطٌاهِ اداسُ ًل هذیشیت تذّی ّا ٍ تؼْذات ػوَهی دٍلت تِ ضواسُ  ٍ 57/90058تاسیخ
 1394/05/19تٌویل هی گشدد.
ً -1.1.11ام اضخاظ ( :)Nomineeایي كیلذ هؼشف ػٌَاى هتٌاظش ضخع  /هَسسِ ػاهل  /ضشًت (سجَع تِ كیلذ هثل) هی تاضذ.
ٍ -1.1.11ضؼیت هغالثات ( ًِ )DemandStatusهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.11اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی ( ًِ )TempPaymentTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ.
 -1.1.11هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی ( ًِ )LeakageSubjectهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
ًَ -1.1.11ع تضویي ( ًِ )AssuranceTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ
 -1.1.11هَضَع تضویي ( ًِ )AssuranceSubjectهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ.
ٍ -1.1.11احذ پَلی ( ًِ )CurrencyTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.11هطخػات حساب ( ًِ )AccountNumberهوذاس آى ضواسُ ضثای حساب (اػن اص اسصی یا سیالی) است ًِ دس كشهت  IBANهثتٌی تش استاًذاسد ISO-
 13616هیثاضذ.
ًَ -1.1.11ع تیوِ ) ًِ (InsuranceTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
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 -1.1.11هَضَع تذّی ( ًِ )DebitSubjectهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.11عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت ( ًِ )FixedAssetTypeهغاتن تا ضیَُ ًاهِ ًحَُ ٍ صهاى ضٌاسایی اٍلیِ ،تشًٌاسی دائوی ٍ ٍاگزاسی داسایی ّای دٍلت هی تاضذ.
 -1.1.11عثوِ تٌذی هَجَدی ّا ( ًِ )InventoryTypeهغاتن تا ضیَُ ًاهِ ًحَُ ٍ صهاى ضٌاسایی اٍلیِ ،تشًٌاسی دائوی ٍ ٍاگزاسی داسایی ّای دٍلت هی تاضذ.
 -1.1.11تؼذاد اٍسام ( ًِ )Quantityهوادیش آى تشاتش است تؼذاد اٍسام تْاداس
 -1.1.11تاسیخ سشسسیذ ( ًِ)DueDateهوذاس آى تشاتشست تا تاسیخ سشسسیذ اٍسام یا تسْیالت دسیاكتی
 -1.1.11هطخػات اٍسام یا اسٌاد ( ًِ )SecuritiesPropertiesهوادیش آى تشاتش است تا عثوِ تٌذی اٍسام تْاداس ًضد ٍاحذ گضاسضگش.
 -1.1.11هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت ( ًِ)ContractPropertiesهوادیش آى تشاتش است تا ضواسُ هشاسداد كی ها تیي ٍاحذ گضاسضگشٍ اضخاظ حالج.
ًَ -1.1.11ع سشهایِ گزاسی ( ًِ)InvestmentTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ.
 -1.1.11هَضَع تؼذیالت سٌَاتی ( ًِ )AnnualAdjustmentsSubjectهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ.
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-1.1

غَست هـایشت تاًٌی ( : )ContrastAccount_Listضاهلی لیستی هی تاضذ ًِ تا اصاء ّش ضواسُ حساب تاًٌی هوذاس دّی هی گشدد( .هالى حساب ّای تاًٌی ،حساب ّای تاًٌی
حثت ضذُ دس اداسُ ًل خضاًِ ٍصاست اهَس اهتػادی ٍ داسایی هی تاضذ)

 -1.1.1ضواسُ ضثای حساب ( ًِ )AccountNumberدس كشهت  IBANهثتٌی تش استاًذاسد  ISO-13616هیثاضذ (اػن اص اسصی ٍ یا سیالی)
 -1.1.1ػٌَاى حساب ()AccountDscp
ًَ -1.1.1ع حساب تاًٌی ( ًِ )AccountTypeهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .
 -1.1.1تػَیش غَست حساب تاًي ( : )AccountNumberImageایي تگ ضاهل تػَیش غَست حساب تاًي هی تاضذ.
لیست ضواین (:)Attachment_List

-

o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.1هَجَدی عثن دكتش()MojoodiTebgheDaftar
ٍ -1.1.1جَُ هشتَط تِ هٌاتؼی ًِ تِ حساب تاًي ٍاسیض ضذُ اًذ ٍلی دس دكتش ریحساتی حثت ًطذُ اًذ ()DiffType1
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List

-

o

تاسیخ()Date

o

ضشح/رًش دالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (: )Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.
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ٍ -1.1.1جَُ كاهذ هطخػات ()DiffType2
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List

-

o

تاسیخ()Date

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.1اضاكِ ٍاسیضی ()DiffType3
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List

-

o

تاسیخ()Date

o

ضشح/رًش دالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.1اضتثاُ ػذدی تا اسجاع تِ سٌذ هشتَط  -اضاكِ ()DiffType4
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List
o

تاسیخ()Date

o

ضشح/رًش دالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense
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9

وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

sanama.mefa.ir
o

ضواسُ سٌذ حساتذاسی ()DocNo

 لیست ضوائن (:)Attachment_Listo

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.11اضتثاُ ػذدی تا اسجاع تِ سٌذ هشتَط ً -سش ()DiffType5
-

هوذاس ()Value

-

جضئیات (:)Detail_List

-

o

تاسیخ()Date

o

ضشح/رًش دالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

o

ضواسُ سٌذ حساتذاسی ()DocNo

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.11سایش تشداضت ّا ()DiffType6
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List
o

تاسیخ()Date

o

ضشح/رًش دالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

 لیست ضوائن (:)Attachment_Listo

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور

10

وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

sanama.mefa.ir
o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.

ً -1.1.11اسهضد تاًٌی()DiffType7
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List
o

تاسیخ()Date

o

ضشح/رًش دالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

 لیست ضوائن (:)Attachment_Listo

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.11تشداضت تِ هَجة احٌام غادسُ اص هشاجغ ریػالح ًِ دس دكتش ریحساتی ػول ًطذُ اًذ ()DiffType8
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List

-

o

تاسیخ()Date

o

رًش هستٌذات  /دػاٍی()Documents

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.
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 -1.1.11هَجَدی عثن گَاّی تاًي()MojoodiTebgheBank
ٍ -1.1.11جَُ تیي ساّی ()DiffType9
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List

-

o

تاسیخ()Date

o

ضشح/رًش دالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.

ٍ -1.1.11جَُ چي ّای تیي ساّی ()DiffType10
-

هوذاس ()Value

-

لیست جضئیات (:)Detail_List

-

o

ضواسُ چي()CheckNo

o

ریٌلغ ()Zinaf

o

هثلؾ()Expense

o

تاسیخ چي ()Date

o

ضشح چي ()Description

o

ضواسُ سٌذ حساتذاسی ()DocNo

o

تاسیخ سٌذ ()DocDate

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَذ كایل ( ًِ )Extensionهوادیش آى ساهی تَاًیذ اص "تخص سَم" هوذاس دّی ًواییذ .

o

ًام كایل یا تَضیحی دس هَسد آى ( )Descriptionاست.
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بخش سًم :
اعالػات پایِ پشٍتٌل:
 "Month" .1هؼشف" ماٌ ارسال صًرتحساب" هی تاضذ ًِ تا تَجِ تِ جذٍل صیش هی تَاًیذ هوذاس دّی ًواییذ :

ضواسُ

عٌَاى

1

فشٍسدیي

2

اسدیثْطت

3

خشداد

4

تیش

5

هشداد

6

ضْشیَس

7

هْش

8

آتاى

9

آرس

10

دی

11

تْوي

12

اسفٌذ
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 "MainOrgCode" .2هؼشف "ردیف دستگاٌ اجزایی" هی تاضذ ًِ تشاساع هاًَى ساالًِ تَدجِ ًل ًطَس استخشاد هیگشدد ٍ اص سایت صیش هاتل دستیاتی است :

www.mefa.gov.ir 
 " Extension" .3هؼشف "پسًوذ فایل الصاقی" هی تاضذ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ:

سدیف

عٌَاى

1

تصاٍیش

2

هتي

پسًَذ
.jpg , .png , .tif , .gif
.doc , .docx , .pdf

 " AttachmentType" .4هؼشف "وًع فایل الصاقی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ:

ًَع

عٌَاى

1

ًاهِ حساب

2

گَاّی هَضَع تثػشُ یي هادُ  95م.م.ع

3

سایش

 "SourceType" .5هؼشف "وًع مىبع یا درآمذ " تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

ػوَهی

2

اختػاغی

3

سایش
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.6

" ًِ"SourceEssenceهؼشف "ماَیت مىابع" تَدُ ٍ هیتَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ:

ًَع

عٌَاى

1

دسآهذ

2

ٍاگزاسی داسایی ّای سشهایِ ای

3

ٍاگزاسی داسایی ّای هالی

 "OtherSourceType" .7هؼشف "وًع سایز مىابع" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

ّذایا ٍ ًوي ّای تالػَؼ

2

تٌخَاُ گشداى دسیاكتی اص سایش ٍاحذ ّا

3

دسآهذ خاًِ ّای ساصهاًی

4

سایش

 "CreditType" .8هؼشف "وًع اعتبار" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

هػَب

2

اتالؿی
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 "TransferalType" .9هؼشف "سالجاری/اوتقالی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

سال جاسی

2

دٍسُ هتون

3

سٌَاتی

 "CreditInfo" .10هؼشف "مشخصات اعتبار" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

تشًاهِ

2

عشح
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 "ExpenseArticle" .11هؼشف "فصًل َزیىٍ" تَدُ ٍ " "ConstructArticleهؼشف "فصًل تملک دارایی َای سزمایٍ ای" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

اعتثاسات تولک داسایی ّای سشهایِ ای

اعتثاسات ّضیٌِ ای
ًَع

ػٌَاى

ًَع

ػٌَاى

10000

جثشاى خذهات ًاسًٌاى

110100

ساختواى ٍ هستحذحات

20000

استلادُ اص ًاالّا ٍ خذهات

110200

هاضیي آالت ٍ تجْیضات

30000

ّضیٌِ ّای اهَال ٍ داسایی

110300

سایش داسایی ّای حاتت

40000

یاساًِ

120100

تـییش دس هَجَدی اًثاس

50000

ًوي ّای تالػَؼ

130100

اهالم گشاى تْا

60000

سكاُ اجتواػی

210000

صهیي

70000

سایش ّضیٌِ ّا

220000

سایش داسایی ّای تَلیذ ًطذُ

80000

هػشف سشهایِ ّای حاتت (استْالى)
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 "IncomeSubject" .12هؼشف "مًضًع درآمذ" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

سَد حاغل اص ٍاگزاسی داسایی ّا

2

دسآهذ تشگطت ًاّص اسصش داسایی ّا

3

تاصیاكت ًاّص اسصش هَجَدی ّا

4

دسآهذ خاًِ ّای ساصهاًی

5

سَد تسؼیش اسص

6

ّذایا ٍ ًوٌْا

7

سایش

 "Governmental" .13هؼشف "ديلتی  /غیز ديلتی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

دٍلتی

2

ؿیشدٍلتی
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 "TaxSeason" .14هؼشف "ديرٌ مالیاتی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

سِ هاِّ اٍل

2

سِ هاِّ دٍم

3

سِ هاِّ سَم

4

سِ هاِّ چْاسم

 "AwardArticle" .15هؼشف "طبقٍ بىذی َذایا ي کمکُای دریافتی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

ًوذی

2

ؿیشًوذی
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 "SecuritiesType" .16هؼشف" وًع ايراق بُادار" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

اٍسام هشضِ

2

اسٌاد خضاًِ

3

اٍسام هطاسًت

4

غٌَى

5

سایش

 "GuaranteeEssence" .17هؼشف "ماَیت سپزدٌ" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

حسي اًجام ًاس

2

حسي اًجام تؼْذات

3

ضشًت دس هٌاهػِ

4

ضشًت دس هضایذُ

5

سپشدُ تیوِ تاهیي اجتواػی

6

سایش
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 "NomineeCode" .18معرف " اشخاص " تَدُ ٍ تایذ ایي ضٌاسِ  15سهوی تش اساع جذٍل صیش تْیِ گشدد:

تخص اٍل ًذ اضخاظ ( 4سهن اٍل)
عثوِ اضخاظ
ًذ

ػٌَاى

31

سیض عثوِ

تخص خػَغی

ًذ

ػٌَاى

پیواًٌاساى ٍ هطاٍساى خػَغی

311

(تاتت عشح ّای تولي داسایی ّای
سشهایِ ای اص هحل تَدجِ ػوَهی
دٍلت)

جضء عثوِ
ًذ

3111
3112
3113
3121

312

تخص دٍم ًذ اضخاظ ( 11سهن )
ًذ ضٌاسایی اًحػاسی

ػٌَاى

ً+9ذهلی/ضٌاسِ هلی

ًام یا ػٌَاى

پیواًٌاساى خػَغی عشح ّای تولي

***********

ضشًت پیواًٌاسی الق

***********3111

داسایی ّای سشهایِ ای

***********

ضشًت پیواًٌاسی ب

***********3111

***********

ضشًت پیواًٌاسی الق

***********3112

***********

ضشًت هطاٍسیي الق

***********3113

***********

تاًي الق

***********3121

***********

تاًي ب

***********3121

***********

هَسسِ هالی اػتثاسی الق

***********3122

***********

هَسسِ هالی اػتثاسی ب

***********3122

***********

غٌذٍم تاصًطستگی الق

***********3131

***********

ضشًت تاصسگاًی الق

***********3132

***********

ضشًت خذهاتی ب

***********3132

هَسسِ تحویواتی الق

***********3139
***********3141

هطاٍساى حوَهی خػَغی عشح ّای تولي
داسایی ّای سشهایِ ای

هطاٍساى حویوی خػَغی عشح تولي
داسایی ّای سشهایِ ای

تاًي ّای خػَغی

تاًي ّا ٍ هَسسات هالی ٍ
اػتثاسی خػَغی

313

سایش اضخاظ حوَهی خػَغی

314

ًاسًٌاى

ًذ ًاهل اضخاظ  15سهن

3122

هَسسات هالی ٍ اػتثاسی خػَغی

3131

غٌذٍم ّای تاصًطستگی خػَغی

3132

ضشًت ّای خػَغی

3139

سایش اضخاظ حوَهی خػَغی

***********

3141

ًاسًٌاى سسوی

***********

..........

3142

ًاسًٌاى پیواًی

***********

..........

***********3142

3149

ًاسًٌاى سایش

***********

..........

***********3149

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور
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تخص اٍل ًذ اضخاظ ( 4سهن اٍل)
عثوِ اضخاظ
ًذ

خػَغی

تخص

31

ػٌَاى

سیض عثوِ

جضء عثوِ

ًذ

ػٌَاى

ًذ

ػٌَاى

315

سایش اضخاظ حویوی خػَغی

3151

سایش اضخاظ حویوی

پیواًٌاساى ٍ هطاٍساى
321

دٍلتی(تاتت عشح ّای تولي
داسایی ّای سشهایِ ای اص هحل
تَدجِ ػوَهی دٍلت)

322

32

تخص دٍم ًذ اضخاظ ( 11سهن )

تاًي ّا ٍ هَسسات هالی ٍ
اػتثاسی دٍلتی

تخص

3211
3212

ًذ ضٌاسایی اًحػاسی
ً+9ذهلی/ضٌاسِ هلی

ًام یا ػٌَاى

***********

........

***********3151

***********

........

***********3151

پیواًٌاساى دٍلتی عشح ّای تولي داسایی

***********

ضشًت پیواًٌاسی الق

***********3211

ّای سشهایِ ای

***********

هطاٍساى دٍلتی عشح ّای تولي
داسایی ّای سشهایِ ای

3221

تاًي هشًضی جوَْسی اسالهی ایشاى

3222

سایش تاًي ّای دٍلتی

3223

هَسسات هالی ٍ اػتثاسی دٍلتی

3231

خضاًِ داسی ًل ًطَس*

دٍلتی

323

سایش اضخاظ حوَهی دٍلتی

ًذ ًاهل اضخاظ  15سهن

3232

ٍصاستخاًِ ّا

3233

ساصهاى اهَس هالیاتی ًطَس

3234

سایش هَسسات دٍلتی

3235

غٌذٍم ّای تاصًطستگی دٍلتی

3236

ضشًتْای دٍلتی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور
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***********
***********

ضشًت پیواًٌاسی ب
ضشًت هطاٍسیي الق
تاًي هشًضی جوَْسی اسالهی
ایشاى

***********3211
***********3212
***********3221

***********

تاًي الق

***********3222

***********

تاًي ب

***********3222

***********

هَسسِ هالی اػتثاسی الق

***********3223

***********

هَسسِ هالی اػتثاسی ب

***********3223

1100990000

خضاًِ داسی ًل ًطَس

32311100990000

***********

ٍصاستخاًِ الق

***********3232

***********

ٍصاستخاًِ ب

***********3232

***********

ٍصاستخاًِ د

***********3232

***********

ساصهاى اهَس هالیاتی ًطَس

***********3233

***********

هَُ ....

***********3234

***********

ساصهاى الق

***********3234

***********

ساصهاى ب

***********3234

***********

غٌذٍم تاصًطستگی ًطَسی

***********3235

***********

ضشًت الق

***********3236

***********

ضشًت ب

***********3236

***********

...............

***********3236
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تخص دٍم ًذ اضخاظ ( 11سهن )

تخص اٍل ًذ اضخاظ ( 4سهن اٍل)
عثوِ اضخاظ
ًذ

32

دٍلتی

ؿیشدٍلتی

34

تخص

تخص ػوَهی

33

ػٌَاى

تخص
تؼاًٍی

تخص
35

خاسجی

سیض عثوِ
ًذ

323

331

ػٌَاى

سایش اضخاظ حوَهی دٍلتی

هَسسات ٍ ًْادّای ػوَهی

جضء عثوِ
ًذ

ػٌَاى

3237

دستگاّْای اجشایی هحلی **

***********

351

اضخاظ حوَهی خاسجی

****
352

اضخاظ حویوی خاسجی

ًام یا ػٌَاى

اداسُ ًل ......................استاى
...........

***********3237

3238

دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى ***

11001000000

دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى

323811001000000

3239

سایش اضخاظ حوَهی دٍلتی

***********

...............

***********3239

3311

ساصهاى تاهیي اجتواػی

***********

ساصهاى تاهیي اجتواػی

***********3311

3312

ضْشداسی ّا

***********

ضْشداسی ضْش الق

***********3312

***********

ضْشداسی ضْش ب

***********3312

***********

...........

***********3319

3319

341

ًذ ضٌاسایی اًحػاسی
ً+9ذهلی/ضٌاسِ هلی

ؿیش دٍلتی

اضخاظ حوَهی تؼاًٍی

ًذ ًاهل اضخاظ  15سهن

سایش هَسسات ٍ ًْادّای ػوَهی ؿیش
دٍلتی

3411

اضخاظ حوَهی تؼاًٍی

3511

ًْادّا ٍ هَسسات تیي الوللی

***********

تؼاًٍی هسٌي ًاسًٌاى
ساصهاى الق

***********

ضشًت تؼاًٍی هػشف ب

***********3411

***********

ساصهاى هلل هتحذ

***********3511

***********

ساصهاى ًطَسّای غادسًٌٌذُ
ًلت (اٍپي)

***********

ضشًت ً( Aطَس )X

***********

ضشًت ً( Bطَس )Y

***********3512

تاًي ً ALFAطَس Z

***********3519

........

***********3521

3512
3519

سایش اضخاظ حوَهی خاسجی

***********

3521

اضخاظ حویوی خاسجی

***********

* تاتت حثت سٍاتظ هالی خضاًِ داسی ًل ًطَس
** دستگاّْای اجشایی هحلی هَضَع هادُ ( )46هاًَى تٌظین تخطی اص هوشسات هالی دٍلت
*** تاتت تذّی ٍ هغالثات اًتوالی تِ دٍلت ٍ اسهاهی ًِ هشتَط تِ دستگاُ اجشایی خاغی ًوی تاضٌذ.
** ** تشای اضخاظ تخص خاسجی دس غَست اهٌاى اص ًذ ّای اًحػاسی هشتَط تِ ًاستْا یا هجَصّای غادسُ تَسظ هشاجغ ریشتظ اص جولِ ٍصاست اهَس خاسجِ استلادُ ضَد.
***** تشای سسیذى تِ هوذاس  11سهن دس تخص ًذ ضٌاسایی اًحػاسی هی تایست ػذد  9تِ اتتذای ًذ هلی  10سهوی اضخاظ حویوی اضاكِ گشدد .
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***********3511
***********3512

ضشًت ّای خاسجی
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 "DemandStatus" .19هؼشف "يضعیت مطالبات" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

اسٌاد ًضد غٌذٍم

2

اسٌاد دس جشیاى ٍغَل

3

اسٌاد ًٌَل ضذُ

4

حساب اجشای احٌام ٍ دػاٍی

5

سایش

 "TempPaymentType" .20هؼشف "اوًاع پزداخت غیزقطعی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

پیص پشداخت

2

ػلی الحساب

3

تٌخَاُ گشداى پشداخت

4

هَجَدی ّا

5

پیص پشداخت هَاد ٍ ًاال

6

پیص پشداخت اػتثاس اسٌادی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور
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 "LeakageSubject" .21هؼشف "مًضًع کسزی ابًابجمعی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

تٌخَاُ گشداى

2

پیص پشداخت

3

داسایی

4

هَجَدی ّا

 " AssuranceType" .22هؼشف "وًع تضمیه" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

ضواًت ًاهِ تاًٌی/هَسسات اػتثاسی

2

ٍجِ ًوذ ٍاسیضی

3

ضواًت ًاهِ هَسسات تیوِ

4

سلتِ

5

گَاّی خالع هغالثات هغؼی هشاسدادّا

6

اٍسام هطاسًت

7

ٍحیوِ هلٌی

8

ضواًت ًاهِ غٌذٍم ّای ضواًت دٍلتی

9

ضواًت ًاهِ غٌذٍم ًَآٍسی ٍ ضٌَكایی/غٌذٍم ّای پظٍّص ؿیشدٍلتی

10

اهَال ٍ داسایی ّای پیواًٌاسحاغل اص هطاسًت دس عشح تولي

11

ضواًت ًاهِ ًتثی داًطگاُ ّا ٍ هَسسات پظٍّطی ٍ آهَصضی

12

سایش تضویٌات

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور
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 "AssuranceSubject" .23هؼشف "مًضًع تضمیه" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

پیص پشداخت

2

اًجام تؼْذات

3

ضشًت دس كشآیٌذ اسجاع ًاس

4

حسي اجشای ًاس

5

سایش

 ًِ "CurrencyType" .24هؼشف "ياحذ پًلی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ:

ًَع

عٌَاى

1

دالس

2

یَسٍ

3

سایش

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور
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 "InsuranceType" .25هؼشف "وًع بیمٍ" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ:

ًَع

عٌَاى

1

تاهیي اجتواػی

2

خذهات دسهاًی

3

سایش

 "DebitSubject" .26هؼشف "مًضًع بذَی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

تحَیل ًاال تذٍى هشاسداد

2

تحَیل ًاال تا هشاسداد

3

اًجام خذهت (پیواًٌاساى) تذٍى هشاسداد

4

اًجام خذهت (پیواًٌاساى) تا هشاسداد عشح تولي داساییّای سشهایِای

5

اًجام خذهت (پیواًٌاساى) تا هشاسداد تشای ؿیش عشح ّای تولي داساییّای سشهایِای

6

اًجام خذهت هطاٍسُای تذٍى هشاسداد

7

اًجام خذهات هطاٍسُ ای تا هشاسداد  -عشح تولي داساییّای سشهایِای

8

اًجام خذهات هطاٍسُ ای تا هشاسداد تشای ؿیش عشح ّای تولي داساییّای سشهایِای

9

اًجام خذهت ًاسًٌاى دٍلت ،احٌام غادس اص هشاجغ ریػالح

10

پیَستي تِ هشاسدادّای تیي الولی ،ػضَیت دس ساصهاىّای تیي الوللی

11

سایش تذّیّا

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور
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 " FixedAssetType" .27هؼشف "طبقٍ بىذی دارایی َای ثابت" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

احاحیِ ٍ هٌػَتات

2

ٍسایل ًولیِ صهیٌی ٍ صیش صهیٌی

3

هاضیي آالت ٍ تجْیضات

4

ساختواى ٍ هستحذحات

5

صهیي

6

اهالم گشاًثْا

7

داسایی ّای صیستی

8

ٍسایل ٍ ادٍات دسیایی (هاًٌذ اًَاع ًطتی  ،هاین ٍ )....

9

ٍسایل ٍ ادٍات َّایی (هاًٌذ َّاپیوا  ،چشخثال ٍ )....

10

جادُ ّا

11

تاسیسات

12

ضثٌِ ّای تَصیغ ٍاًتوال (تشم،آب ،هخاتشات ٍ ).....

13

سذّا

14

هیشاث هلی

15

سایش داسایی ّای حاتت هطَْد

16

ًشم اكضاسسایاًِ ای

17

سشهللی

18

تاًٌْای اعالػاتی

19

حن تالیق ٍ اختشاع

20

حن اهتیاص ٍ كشاًطیض

21

داسایی ّای ًاهطَْددسجشیاى ایجاد

22

سایشداسایی ًاهطَْد

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور
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 " InventoryType" .28هؼشف "طبقٍ بىذی مًجًدی َا" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

هَجَدی هلضٍهات

2

هَجَدی هَاد

3

هَجَدی ًاال

4

سایشهَجَدی ّا

 " InvestmentType " .29هؼشف "وًع سزمایٍ گذاری" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

غٌذٍهْای سشهایِ گزاسی

2

اٍسام هطاسًت

3

سایش سشهایِ گزاسی ّا

 " AnnualAdjustmentSubject" .30هؼشف "مًضًع تعذیالت سىًاتی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

اغالح اضتثاُ

2

تـییش سٍیِ حساتذاسی

3

سایشهَضَػات تؼذیل

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور
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 "AccountType" .31هؼشف "وًع حساب باوکی" تَدُ ٍ هی تَاًذ هوادیش صیش سا داضتِ تاضذ :

ًَع

عٌَاى

1

تاًي پشداخت ّضیٌِ

2

تاًي پشداخت سشهایِ ای

3

تاًي پشداخت ّضیٌِ اتالؿی

4

تاًي پشداخت سشهایِ ای اتالؿی

5

تاًي پشداخت اختػاغی

6

تاًي ٍجَُ سایش هٌاتغ

7

تاًي دسیاكت ٍجَُ سپشدُ

8

تاًي سد ٍجَُ سپشدُ

9

تاًي دسیاكت

10

تاًي پیص دسیاكت

11

تاًي سد ٍجَُ اضاكِ دسیاكتی

12

تاًي هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ

13

تاًي ٍجَُ ًاسضٌاسی حثت

14

تاًي ٍجَُ اهَال سشهتی ٍ اختالع

15

تاًي دسیاكت كشٍش اساضی

16

تاًي پشداخت كشٍش اساضی

17

تاًي دسیاكت دسآهذ خاًِ ّای ساصهاًی

18

تاًي پشداخت خاًِ ّای ساصهاًی

19

تاًي پشداخت ٍجَُ یاساًِ

20

تاًي ٍجَُ اًتوالی ّضیٌِ

21

تاًي ٍجَُ اًتوالی سشهایِ ای
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عٌَاى ًَع

وزارت امور اقتصادی و دارایی
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تَدجِ ٍاحذ گضاسضگش

اػتثاس اًتوالی

اػتثاس هػَب

اسٌاد ٍاخَاّی ضذُ

اػتثاس تخػیع یاكتِ

ًسشی اتَاب جوؼی

حَالِ ّا

 111تَدجِ اػتثاس سشهایِای اًـتوـالـی

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ اًتوالی

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای اًتوالی

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای

11111

 111اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اػتثاس ّضیٌِ

11111

 111اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اػتثاس سشهایِای

11111

 111اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اػتثاس ّضیٌِ اًتوالی

11111

 111اسٌاد ٍاخَاّی تاتت اػتثاس سشهایِای اًتوالی

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ تخػیع یاكتِ

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای تخػیع یاكتِ

11111

ً 111سشی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاس ّضیٌِ

11111

ً 111سشی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاس سشهایِای

11111

ً 111سشی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاس ّضیٌِ اًتوالی

11111

ً 111سشی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاس سشهایِای اًتوالی

11111

 111حَالِ اػتثاس ّضیٌِ

11111

 111حَالِ اػتثاس سشهایِ ای

11111

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای

هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب ًل

 111تَدجِ اػتثاس ّضیٌِ اًـتوـالـی

11111

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًذ حساب هؼیي

 111تَدجِ اػتثاس سشهایِ ای

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111تَدجِ اػتثاس ّضیٌِ

11111










































ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

 "AccCode " .32هؼشف "کذ عىًان حساب معیه" هیتاضذ ًِ هوادیش آى سا هیتَاًیذ اص جذٍل صیش ٍ یا سایت  www.mefa.gov.irجستجَ ًواییذ:
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

اػتثاس اتالؿی

ًٌتشل اػتثاس

اػتثاس تاهیي ضذُ

اػتثاسپشداخت ّای ؿیش هغؼی

اػتثاس هػشف ضذُ

هَجَدی ًوذ

ًٌ 111تشل اػتثاس سشهایِ ای

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ تاهیي ضذُ

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای تاهیي ضذُ

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ اًتوالی تاهیي ضذُ

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای اًتوالی تاهیي ضذُ

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ تاتت پشداخت ّای ؿیش هغؼی

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای تاتت پشداخت ّای ؿیش هغؼی

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ اًتوالی تاتت پشداخت ّای ؿیش هغؼی

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای اًتوالی تاتت پشداخت ّای ؿیش هغؼی

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ هػشف ضذُ

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای هػشف ضذُ

11111

 111اػتثاس ّضیٌِ اًتوالی هػشف ضذُ

11111

 111اػتثاس سشهایِ ای اًتوالی هػشف ضذُ

11111

 111تاًي پشداخت ّضیٌِ

11111

 111تاًي پشداخت سشهایِ ای

11111

 111تاًي پشداخت اختػاغی

11111

 111تاًي ٍجَُ سایش هٌاتغ

11111

 111تاًي دسیاكت ٍجَُ سپشدُ

11111

 111تاًي سد ٍجَُ سپشدُ

11111

 111تاًي دسیاكت

11111

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای

هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب ًل
ًٌ 111تشل اػتثاس ّضیٌِ

11111

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًذ حساب هؼیي

 111اػتثاس سشهایِ ای اتالؿی

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111اػتثاس ّضیٌِ اتالؿی

11111


































ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir








 








  























 









  









 









  

  







  

          
        
   
  




  







  

          
        
   
  




  







  

  







   









 









  






 






 






 






 






 






 






 


سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور

32

وزارت امور اقتصادی و دارایی
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حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی
حاغل اص ػولیات هثادلِ ای

11111

 111تاًي ٍجَُ ًاسضٌاسی حثت

11111

 111تاًي ٍجَُ خذهات حثت

11111

 111تاًي ٍجَُ اهَال سشهتی ٍ اختالسی

11111

 111تاًي دسیاكت كشٍش اساضی

11111

 111تاًي پشداخت كشٍش اساضی

11111

 111تاًي دسیاكت دسآهذ خاًِ ّای ساصهاًی

11111

 111تاًي پشداخت دسآهذ خاًِ ّای ساصهاًی

11111

 111تاًي پشداخت ٍجَُ یاساًِ

11111

 111تاًي اسصی

11111

ً 111است ّذیِ

11111

 111تٌخَاُ گشداى پشداخت تاتت ػولیات جاسی

11111

ً 111خَاُ گشداى پشداخت تاتت ػولیات سشهایِ ای

11111

 111تٌخَاُ گشداى سد ٍجَُ سپشدُ ػاهلیي ریحساب

11111

 111غٌذٍم

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دس یاكتٌی

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی اسصی

11111

 111هغالثات اص سایش ٍاحذ ّا

11111

 111رخیشُ هغالثات هطٌَى الَغَل

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی – اسٌاد ٍاخَاّی ّضیٌِ

11111






هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای





هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب هؼیي

 111تاًي هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111تاًي سد ٍجَُ اضاكِ دسیاكتی

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًذ حساب ًل
 111تاًي پیص دسیاكت

11111

ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي
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هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی
حاغل اص ػولیات ؿیش هثادلِ
ای

هَجَدی ّا

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی – تي ؿیش ًوذی

11111

ٍ 111دایغ

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی – حَالِ هیش

11111

ٍ 111جَُ سپشدُ ًضد خضاًِ

11111

 111دسیاكتٌی تاتت تٌخَاُ سد ٍجَُ سپشدُ

11111

ٍ 111جَُ ًاهطخع اًتوالی تِ خضاًِ

11111

ٍ 111جَُ چي ّای تیي ساّی اًتوالی تِ خضاًِ

11111

 111علة اص خضاًِ تاتت ٍجَُ اضاكِ دسیاكتی

11111



 111دسیاكتی تاتت سد ٍجَُ اضاكِ دسیاكتی

11111









ٍ 111جَُ خاًِ ّای ساصهاًی ًضد خضاًِ

11111

 111هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ خشیذ ًاال ٍ خذهات

11111

 111سایش حساتْا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی اسصی

11111

 111هغالثات اص سایش ٍاحذ ّا

11111

 111رخیشُ هغالثات هطٌَى الَغَل

11111

 111هَجَدی هلضٍهات

11111

 111هَجَدی هَاد

11111

 111هَجَدی ًاال

11111





هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

ًذ حساب ًل

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی – ًسشی اتَاب جوؼی سشهایِ ای

11111

هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب هؼیي

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی – ًسشی اتَاب جوؼی ّضیٌِ

11111

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111حساب ّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی – اسٌاد ٍاخَاّی سشهایِ ای

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای








ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
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پیص پشداخت ّا

داسایی ّای حاتت هطَْد

11111

 111هَجَدی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ – هَجَدی هَاد

11111

 111هَجَدی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ  -هَجَدی ًاال

11111

 111هَجَدی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ – سایش هَجَدی ّا

11111

 111سایش هَجَدی ّا – اٍسام تْاداس

11111

 111سایش هَجَدی ّا –تٌخَاُ گشداى اٍسام تْاداس

11111

 111پیص پشداخت تاتت ػولیات جاسی

11111

 111پیص پشداخت هَاد ٍ ًاال

11111

 111داسایی دس جشیاى تٌویل

11111

 111احاحیِ ٍ هٌػَتات

11111

ٍ 111سایل ًولیِ صهیٌی ٍ صیش صهیٌی

11111

 111هاضیي آالت ٍ تجْیضات

11111

 111ساختواى ٍ هستحذحات

11111

 111صهیي

11111

 111اهالم گشاًثْا

11111

 111داسایی ّای صیستی

11111

ٍ 111سایل ٍ ادٍات دسیایی (هاًٌذ اًَاع ًطتی  ،هاین ٍ )....

11111

ٍ 111سایل ٍ ادٍات َّایی (هاًٌذ َّاپیوا  ،چشخثال ٍ )....

11111

 111جادُ ّا

11111

 111تاسیسات

11111
















هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای






هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب هؼیي

 111هَجَدی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ – هَجَدی هلضٍهات

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111رخیشُ ًاّص اسصش هَجَدی ّا

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًذ حساب ًل
 111سایشهَجَدی ّا

11111



ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

داسای ی ّای ًاهطَْد

11111

 111سایش داسایی ّای حاتت هطَْد

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ احاحِ ٍ هٌػَتات

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ ٍسایل ًولیِ صهیٌی ٍصیشصهیٌی

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ هاضیي آالت ٍ تجْیضات

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ ساختواى ٍ هستحذحات

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ صهیي

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ اهالم گشاًثْا

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ داسایی ّای صیستی

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ ٍسایل ٍ ادٍات دسیایی

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ ٍسایل ٍ ادٍات َّایی

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ تاسیسات

11111

 111داسایی ّای اهاًی ًضد سایش اضخاظ سایش داسایی ّا ی حاتت

11111

 111استْالى اًثاضتِ

11111

 111رخیشُ ًاّص اسصش داسایی ّا

11111

 111پیص پشداخت تاتت ػولیات سشهایِ ای

11111

 111پیص پشداخت اػتثاس اسٌادی

11111

ً 111شم اكضاسسایاًِ ای

11111

 111سشهللی

11111

 111تاًٌْای اعالػاتی

11111

هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای







هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب هؼیي

 111هیشاث هلی

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111سذّا

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًذ حساب ًل

 111ضثٌِ ّای تَصیغ ٍاًتوال (تشم،آب ،هخاتشات ٍ ).....

11111

















ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir

 




 
 
 




 
 
 




 
 
                    

 





 











    


 





 


 





 


                   


 





 


 





 


                   


                   


                   


 





 



 


 


 



  

             

    
      




             

    
     




 




 
 
 

 


سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانه داری کل کشور

36

وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

 111سایشداسایی ًاهطَْد

11111

 111سشهایِ گزاسی دس ضشًت ّا

11111

 111سایشسشهایِ گزاسی ّا

11111

 111هغالثات تلٌذ هذت دٍلت

11111

 111تسْیالت هالی دسیاكتٌی تلٌذ هذت

11111

 111تسْیالت هالی دسیاكتٌی اسصی تلٌذ هذت

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی اسصی

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی – اػتثاس اسٌادی

11111

ّ 111ضیٌِ ّای هالی آتی

11111

حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی

 111حوَم ٍ هضایای پشداختٌی

11111

حاغل اص ػولیات هثادلِ ای

 111تذّی تِ سایش ٍاحذّا

11111

 111سپشدُ ّای پشداختٌی

11111

 111سپشدُ ّای پشداختٌی اسصی

11111

 111سَد تضویي ضذُ پشداختٌی

11111

 111هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ كشٍش ًاال ٍ خذهات

11111

 111حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی

11111

سشهایِ گزاسی ّای تلٌذ هذت

سایش داسایی ّا

حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی
حاغل اص ػولیات ؿیش هثادلِ ای

پیص دسیاكت ّا

 111تذّی تِ سایش ٍاحذ ّا

11111

 111پیص دسیاكت اػتثاس ّضیٌِ

11111

هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای

















 

هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب ًل

 111داسایی ّای ًاهطَْددسجشیاى ایجاد

11111

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًذ حساب هؼیي

 111حن اهتیاص ٍ كشاًطیض

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111حن تالیق ٍ اختشاع

11111






ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

سایش تذّی ّای جاسی

حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی
تلٌذ هذت

اسصش خالع اًثاضتِ

 111حن تاصًطستگی پشداختٌی

11111

 111سایش ًسَسات پشداختٌی

11111

 111هالیات پشداختٌی

11111

 111رخیشُ احٌام غادسُ اص هشاجغ ری غالح

11111

 111رخیشُ ّضیٌِ ّای تحون یاكتِ

11111

 111رخیشُ تؼْذات سشهایِ ای

11111

 111سایش حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی

11111

 111تذّی تاتت ٍجَُ ًاهطخع

11111

 111تذّی تاتت چي ّای تیي ساّی

11111

 111تذّی تِ اضخاظ تاتت ٍجَُ اضاكِ دسیاكتی

11111

 111تذّی تاتت اٍسام تْا داس

11111

 111تذّی تاتت ٍجِ الضواى

11111

 111اٍسام هطاسًت پشداختٌی

11111

 111تسْیالت هالی دسیاكتی تلٌذ هذت

11111

 111تسْیالت هالی پشداختٌی اسصی تلٌذ هذت

11111
11111

 111رخیشُ هشخػی استلادُ ًطذُ ًاسًٌاى

11111

 111اسصش خالع اًثاضتِ

11111

 111ضٌاسایی اٍلیِ داسایی ّا

11111




هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای




ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًذ حساب ًل
 111تیوِ پشداختٌی

11111







ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًذ حساب هؼیي

 111پیص دسیاكت دسآهذ

11111

رخیشُ هضایای پایاى خذهت ًاسًٌاى  111رخیشُ هضایای پایاى خذهت ًاسًٌاى
سایش تذّی ّای ؿیش جاسی

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111پیص دسیاكت اػتثاس سشهایِ ای

11111

ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

هاصاد تجذیذ اسصیاتی

11111

 111تؼذیالت سٌَاتی

11111

 111خالع تـییش دس ٍضؼیت هالی

11111

 111هاصاد تجذیذ اسصیاتی

11111

 111دسیاكتی تاتت ػولیات جاسی
 111دسیاكتی تاتت ػولیات جاسی دس دٍسُ هتون

11111

سایش دسآهذ ّا

دس آهذ ّای دٍلت

 111دسیاكتی تاتت ػولیات سشهایِ ای دس دٍسُ هتون
 111دسیاكتی اص خضاًِ تاتت حوَم ٍ هضایا

11111

 111دسیاكتی تاتت ٍجَُ یاساًِ

11111
11111

 111دسیاكتی اص هحل دسآهذ ّای اختػاغی دس دٍسُ هتون

11111

ّ 111ذایا ٍ ًوي ّا

11111

 111دسیاكتی اص هحل سایش هٌاتغ

11111

 111دسآهذ اص هحل ضثظ سپشدُ ّا

11111

 111دسیاكتی تاتت خذهات حثت

11111

 111دسیاكتی اص هحل استشداد اهَال سشهتی ٍ اختالع

11111

 111دسآهذ حاغل اص هالیات ٍ ػَاسؼ

11111

 111دسآهذ حاغل اص هالٌیت دٍلت

11111




هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای

11111
11111

دسیاكتی اص خضاًِ اص هحل دسآهذ  111دسیاكتی اص هحل دسآهذ ّای اختػاغی

ًوي ّای تال ػَؼ دسیاكتی

11111
11111

دسیاكتی اص خضاًِ اص هحل اػتثاس  111دسیاكتی تاتت ػولیات سشهایِ ای

ّای اختػاغی

ًذ حساب هؼیي

 111داسایی ّای دسیاكتی

تلاٍت ّای تسؼیش ػولیات خاسجی  111تلاٍت تسؼیش اسص

ات تخػیع یاكتِ

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111داسایی ّای اًتوالی

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًذ حساب ًل

 111ضٌاسایی اٍلیِ تذّی ّا

11111

ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir
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ّضیٌِ

ٍجَُ اسسالی تِ خضاًِ
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی

 111تخلیلات ٍ تخطَدگی

11111

ّ 111ضیٌِ جثشاى خذهت ًاسًٌاى

11111

ّ 111ضیٌِ استلادُ اص ًاال ٍ خذهات

11111

ّ 111ضیٌِ ّای اهَال ٍ داسایی

11111

ّ 111ضیٌِ یاساًِ

11111

ّ 111ضیٌِ ًاضی اص ًوي ّای تال ػَؼ

11111

ّ 111ضیٌِ سكاُ اجتواػی

11111

 111سایش ّضیٌِ ّا

11111

ّ 111ضیٌِ هػشف سشهایِ ّای حاتت

11111

ٍ 111جَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی

11111

ٍ 111جَُ اسسالی تاتت هٌاتغ اختػاغی

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – تضویي ّای دسیاكتی

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – تضویي ّای دسیاكتی

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – تضویي ّای ٍاگزاس ضذُ

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – تضویي ّای ٍاگزاس ضذُ

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – ػلی الحساب تایت ػولیات جاسی

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – ػلی الحساب تایت ػولیات جاسی

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – ػلی الحساب تایت ػولیات سشهایِ ای

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – ػلی الحساب تایت ػولیات سشهایِ ای

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – ًٌتشل هشاسدادّا

11111

هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای







هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب ًل
 111سایش دسآهذ ّا

11111

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًذ حساب هؼیي

 111دسآهذ حاغل اص جشاین ٍ خساسات

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111دسآهذ حاغل اص كشٍش ًاال ٍ خذهات

11111














ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir
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عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – ًسشی اتَب جوؼی تشداضتی

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – ًسشی اتَاب جوؼی تشداضتی

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – هٌاتغ پیص تیٌی ضذُ

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – هٌاتغ پیص تیٌی ضذُ

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – حَالِ هیش

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – حَالِ هیش

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – اسٌاد خضاًِ اسالهی

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – اسٌاد خضاًِ اسالهی

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی – هَجَدی ّای اهاًی

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – هَجَدی ّای اهاًی

11111

 111حساب ّا ی اًتظاهی -داسایی ّای اهاًی

11111

عشف حساب ّا ی اًتظاهی

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – داسایی ّای اهاًی

11111

حساب ّا ی اًتظاهی

 111حساب ّا ی اًتظاهیًٌ-تشل هٌاتغ تَدجِ ای

11111

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – ًٌتشل هٌاتغ تَدجِ ای

11111

حساب ّا ی اًتظاهی
عشف حساب ّا ی اًتظاهی
حساب ّا ی اًتظاهی

عشف حساب ّا ی اًتظاهی

كػَل ّضیٌِ
سیضكػل ّضیٌِ
كػَل سشهایِ ای

هطخػات دسآهذ(ضواسُ عثوِ تٌذی )

هَضَع دسآهذ
دٍسُ هالیاتی
اتالؽ دٌّذُ
اتالؽ گیشًذُ
هشًض ّضیٌِ
عثوِ تٌذی ّذایا ًٍوٌْای دسیاكتی

ًذ حساب هؼیي

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – اسٌاد ٍغَلی اص ػاهلیي ریحساب

ًَع اٍسام تْا داس
سال
اضخاظ
هاّیت سپشدُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پشداخت ؿیش هغؼی
هَضَع ًسشی اتَاتجوؼی
عثوِ تٌذی داسایی ّای حاتت
عثوِ تٌذی هَجَدی ّا

ًَع هٌثغ یادسآهذ (عوَهی /اختصاصی /سایش)
سالجاسی/دٍسُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)
ًَع سایش هٌاتغ
ًَع اػتثاس(هػَب /اتالؿی)
هطخػات اػتثاس(عشح /تشًاهِ)
ضواسُ سدیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی) 
ضواسُ تشًاهِ/عشح/پشٍطُ

 111حساب ّا ی اًتظاهی – اسٌاد ٍغَلی اص ػاهلیي ریحساب

11111

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحذ پَلی
هطخػات حساب (ضواسُ ضثا)

ًذ حساب ًل

 111عشف حساب ّا ی اًتظاهی – ًٌتشل هشاسدادّا

11111

ًَع تیوِ
تؼذاد اٍسام
هَضَع تذّی

حساب ًل

حساب هؼیي

هطخػات اٍسام یا اسٌاد
هطخػات هشاسداد ٍ تسْیالت
تاسیخ سشسسیذ
ًَع سشهایِ گزاسی
دٍلتی  /ؿیشدٍلتی
هَضَع تؼذیالت سٌَاتی

sanama.mefa.ir

   





















 



  











 



  














 














 









             
         









             
         


 



 



 



 



 


 




 


 







  







  


 



  


 



  






















هالحظات :دسغَستیٌِ كیلذ "ًَع هٌثغ یا دسآهذ" تشاتش تا سایش تاضذ الضاها كیلذ "ًَع سایش هٌاتغ" یا "ًَع سایش دسآهذّای دٍلت" تایذ پش گشدد.
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sanama.mefa.ir
No

Name

Type

Data Type

Use

Description

Required

اعالعات کلی

1

SanamaInfo

1-A

|__ProtocolName

Attribute

varchar(55)

Required

ًام پشٍتکل

1-B

|__ProtocolVer

Attribute

varchar(55)

Required

ًسخِ پشٍتکل

1-C

|__ProtocolType

Attribute

varchar(55)

Required

ًَع پشٍتکل

1-D

|__MainOrgCode

Attribute

varchar(55)

Required

سدیف تَدجِ ای دستگاُ اجشایی

1-E

|__Year

Attribute

Int

Required

سال

1-F

|__Month

Attribute

Int

Required

ُها

1-G

|__Attachment_List

Required

ضوائن حساب

Eelement-Complex Type

Eelement-Complex Type

1-G-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-G-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-G-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل یا تَضیحی دس هَسد آى

|__AttachmentType

Attribute

Int

Required

ًَِع ضویو

Required

تشاص عولیات

1-G-4
1-1

|__Report_List

Eelement-Complex Type

1-1-1

|__AccCode

Attribute

varchar(55)

Required

همذاس کذ

1-1-2

|__SummaryProgressDeptor

Attribute

Bigint

Required

هاًذُ تجوعی گشدش تذّکاس عولیات تا پایاى هاُ جاسی

1-1-3

|__SummaryProgressCreditor

Attribute

Bigint

Required

هاًذُ تجوعی گشدش تستاًکاس عولیات تا پایاى هاُ جاسی

1-1-4

|__SourceType

Attribute

Int

Required

ًَع هٌاتع

1-1-5

|__SourceEssence

Attribute

Int

Required

هاّیت هٌاتع

1-1-6

|__OtherSourceType

Attribute

Int

Required

ًَع سایش هٌاتع

1-1-7

|__CreditType

Attribute

Int

Required

ًَع اعتثاس

1-1-8

|__TransferalType

Attribute

Int

Required

 سٌَاتی/ دٍسُ هتون/ سال جاسی

1-1-9

|__CreditInfo

Attribute

Int

Required

هطخصات اعتثاس

1-1-10

|__RankNumber

Attribute

varchar(55)

Required

ضواسُ سدیف

1-1-11

|__CreditCode

Attribute

varchar(55)

Required

ُ پشٍط/ عشح/ ِضواسُ تشًاه
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sanama.mefa.ir
No

Name

Type

Data Type

Use

Description

1-1-12

|__ExpenseArticle

Attribute

Int

Required

ٌِفصل ّضی

1-1-13

|__ConstructArticle

Attribute

Int

Required

فصل تولک

1-1-14

|__ExpenseDetailArticle

Attribute

varchar(55)

Required

ٌِسیضفصل ّضی

1-1-15

|__IncomeCode

Attribute

varchar(55)

Required

هطخصات دسآهذ

1-1-16

|__IncomeSubject

Attribute

Int

Required

هَضَع دسآهذ

1-1-17

|__Governmental

Attribute

Int

Required

ؼیش دٍلتی/دٍلتی

1-1-18

|__TaxSeason

Attribute

Int

Required

دٍسُ هالیاتی

1-1-19

|__DebentureSenderRank

Attribute

varchar(55)

Required

ُاتالغ دٌّذ

1-1-20

|__DebentureReceiverRank

Attribute

varchar(55)

Required

ُاتالغ گیشًذ

1-1-21

|__CostCenter

Attribute

varchar(555)

Required

ٌِهشکض ّضی

1-1-22

|__AwardArticle

Attribute

Int

Required

عثمِ تٌذی ّذایا ٍ کوکْای دسیافتی

1-1-23

|__SecuritiesType

Attribute

Int

Required

ًَع اٍساق تْاداس

1-1-24

|__GuaranteeEssence

Attribute

Int

Required

ُهاّیت سپشد

1-1-25

|__Year

Attribute

Int

Required

سال

1-1-26

|__NomineeCode

Attribute

Varchar(15)

Required

اضخاظ

1-1-27

|__Nominee

Attribute

varchar(555)

Required

ًام اضخاظ

1-1-28

|__DemandStatus

Attribute

Int

Required

ٍضعیت هغالثات

1-1-29

|__TempPaymentType

Attribute

Int

Required

اًَاع پشداخت ؼیش لغعی

1-1-30

|__LeakageSubject

Attribute

Int

Required

هَضَع کسشی اتَاتجوعی

1-1-31

|__AssuranceType

Attribute

Int

Required

ًَع تضویي

1-1-32

|__AssuranceSubject

Attribute

Int

Required

هَضَع تضویي

1-1-33

|__CurrencyType

Attribute

Int

Required

ٍاحذ پَلی

1-1-34

|__AccountNumber

Attribute

varchar(66)

Required

هطخصات حساب
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sanama.mefa.ir
No

Name

Type

Data Type

Use

Description

1-1-35

|__InsuranceType

Attribute

Int

Required

ًَِع تیو

1-1-36

|__DebitSubject

Attribute

Int

Required

هَضَع تذّی

1-1-37

|__FixedAssetType

Attribute

varchar(55)

Required

عثمِ تٌذی داسایی ّای ثاتت

1-1-38

|__InventoryType

Attribute

varchar(55)

Required

عثمِ تٌذی هَجَدی ّا

1-1-39

|__Quantity

Attribute

Int

Required

تعذاد اٍساق

1-1-40

|__DueDate

Attribute

varchar(15)

Required

تاسیخ سشسسیذ

1-1-41

|__SecuritiesProperties

Attribute

varchar(55)

Required

هطخصات اٍساق یا اسٌاد

1-1-42

|__ContractProperties

Attribute

varchar(555)

Required

هطخصات لشاسداد ٍ تسْیالت

1-1-43

|__InvestmentType

Attribute

Int

Required

ًَع سشهایِ گزاسی

1-1-44

|__AnnualAdjustmentsSubject

Attribute

Int

Required

هَضَع تعذیالت سٌَاتی

Required

صَست هؽایشت تاًکی

1-2

|__ContrastAccount_List

Eelement-Complex Type

1-2-1

|__AccountNumber

Attribute

varchar(66)

Required

ضواسُ ضثای حساب

1-2-2

|__AccountDscp

Attribute

varchar(555)

Required

عٌَاى حساب

1-2-3

|__AccountType

Attribute

Int

Required

ًَع حساب تاًکی

1-2-4

|__AccountNumberImage

Eelement-Complex Type

Required

تصَیش صَست حساب تاًک

|__Attachment_List

Eelement-Complex Type

Required

لیست ضواین

1-2-4-a
1-2-4-a-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-4-a-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-4-a-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Attribute

Bigint

Required

هَجَدی عثك دفتش

Required

ٍجَُ هشتَط تِ هٌاتعی کِ تِ حساب تاًک ٍاسیض ضذُ اًذ ٍلی دس
دفتش ریحساتی ثثت ًطذُ اًذ

1-2-5

|__MojoodiTebgheDaftar

1-2-6

|__DiffType1

Eelement-Complex Type
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پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

sanama.mefa.ir
No

Name

Type

Data Type

Use

Description

Attribute

Bigint

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

1-2-6-a

|__Value

1-2-6-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-6-b-1

|__Date

Attribute

Varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-6-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ضشح

1-2-6-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Required

لیست ضوائن

1-2-6-c

|__Attachment_List

Eelement-Complex Type

1-2-6-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-6-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-6-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Required

ٍجَُ فالذ هطخصات

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

1-2-7

|__DiffType6

Eelement-Complex Type

1-2-7-a

|__Value

1-2-7-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-7-b-1

|__Date

Attribute

varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-7-b-2

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Required

لیست ضوائن

1-2-7-c

|__Attachment_List

Attribute

Bigint

Eelement-Complex Type

1-2-7-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-7-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-7-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Required

اضافِ ٍاسیضی

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

Required

تاسیخ

1-2-8

|__DiffType3

Eelement-Complex Type

1-2-8-a

|__Value

1-2-8-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

|__Date

Attribute

1-2-8-b-1

Attribute

Bigint

Varchar(15)
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

sanama.mefa.ir
No

Name

Type

Data Type

Use

Description

1-2-8-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ضشح

1-2-8-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Required

لیست ضوائن

1-2-8-c

|__Attachment_List

Eelement-Complex Type

1-2-8-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-8-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-8-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Required

ِاضتثاُ عذدی تا اسجاع تِ سٌذ هشتَط – اضاف

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

1-2-9

|__DiffType4

Eelement-Complex Type

1-2-9-a

|__Value

1-2-9-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-9-b-1

|__Date

Attribute

Varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-9-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

رکش دالیل/ضشح

1-2-9-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

1-2-9-b-4

|__DocNo

Attribute

varchar(55)

Required

ضواسُ سٌذ حساتذاسی

Required

لیست ضوائن

1-2-9-c

|__Attachment_List

Attribute

Bigint

Eelement-Complex Type

1-2-9-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-9-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-9-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Required

اضتثاُ عذدی تا اسجاع تِ سٌذ هشتَط – کسش

Required

همذاس

1-2-10
1-2-10-a
1-2-10-b

|__DiffType5
|__Value

Eelement-Complex Type
Attribute

Bigint

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-10-b-1

|__Date

Attribute

1-2-10-b-2

|__Description

Attribute

Required

لیست جضئیات

varchar(15)

Required

تاسیخ

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ضشح
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

sanama.mefa.ir
No

Name

Type

Data Type

1-2-10-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

1-2-10-b-4

|__DocNo

Attribute

varchar(55)

1-2-10-c

|__Attachment_List

Eelement-Complex Type

Use
Required

Description
هثلػ

Required

ضواسُ سٌذ حساتذاسی

Required

لیست ضوائن

1-2-10-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-10-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-10-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Required

سایش تشداضت ّا

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

1-2-11

|__DiffType6

Eelement-Complex Type

1-2-11-a

|__Value

1-2-11-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-11-b-1

|__Date

Attribute

Varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-11-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ضشح

1-2-11-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Required

لیست ضوائن

1-2-11-c

|__Attachment_List

Attribute

Bigint

Eelement-Complex Type

1-2-11-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-11-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-11-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Required

کاسهضد تاًکی

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

1-2-12

|__DiffType7

Eelement-Complex Type

1-2-12-a

|__Value

1-2-12-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-12-b-1

|__Date

Attribute

Varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-12-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ضشح

1-2-12-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Attribute

Bigint
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

sanama.mefa.ir
No
1-2-12-c

Name

Type
|__Attachment_List

Data Type

Eelement-Complex Type

Use

Description

Required

لیست ضوائن

1-2-12-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-12-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-12-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Required

تشداضت تِ هَجة احکام صادسُ اص هشاجع ریصالح کِ دس دفتش
ریحساتی عول ًطذُ اًذ

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

1-2-13

|__DiffType8

Eelement-Complex Type

1-2-13-a

|__Value

1-2-13-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-13-b-1

|__Date

Attribute

varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-13-b-2

|__Documents

Attribute

varchar(555)

Required

 دعاٍی/ رکش هستٌذات

1-2-13-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Required

لیست ضوائن

1-2-13-c

|__Attachment_List

Attribute

Bigint

Eelement-Complex Type

1-2-13-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-13-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-13-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

Attribute

Bigint

Required

هَجَدی عثك گَاّی تاًک

Required

ٍجَُ تیي ساّی

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

1-2-14

|__MojoodiTebgheBank

1-2-15

|__DiffType9

Eelement-Complex Type

1-2-15-a

|__Value

1-2-15-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-15-b-1

|__Date

Attribute

Varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-15-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ضشح

1-2-15-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Attribute

Bigint
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه دستگاههای اجرایی بر مبنای نظام حسابذاری بخش عمومی

sanama.mefa.ir
No
1-2-15-c

Name

Type
|__Attachment_List

Data Type

Use

Description
لیست ضوائن

Eelement-Complex Type

1-2-15-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-15-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-15-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

1-2-16

|__DiffType15

1-2-16-a

|__Value

1-2-16-b

|__Detail_List

ٍجَُ چک ّای تیي ساّی

Eelement-Complex Type
Attribute

Bigint

Required

همذاس
لیست جضئیات

Eelement-Complex Type

1-2-16-b-1

|__CheckNo

Attribute

varchar(55)

Required

ضواسُ چک

1-2-16-b-2

|__Zinaf

Attribute

varchar(555)

Required

ریٌفع

1-2-16-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

1-2-16-b-4

|__Date

Attribute

varchar(15)

Required

تاسیخ چک

1-2-16-b-5

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

ضشح چک

1-2-16-b-6

|__DocNo

Attribute

varchar(55)

Required

ضواسُ سٌذ حساتذاسی

1-2-16-b-7

|__DocDate

Attribute

varchar(15)

Required

تاسیخ سٌذ

1-2-16-c

|__Attachment_List

لیست ضوائن

Eelement-Complex Type

1-2-16-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-16-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-16-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل
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