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چٌیسُ :
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همذهِ:

 .1پرٍتکل تبادل الکترًٍیکی گسارشّای هالی ٍاحذّای گسارضگر بخص عوَهی با ّذف هکاًیساسیَى فرآیٌذ ثبت ٍ تحَیل صَرتّای هالی دستگاُّای اجرایی تْیِ گردیذُ است .ایي پرٍتکل کِ
بِ ضکل فایلْای  XMLآهادُ ٍ هَرد استفادُ قرار هیگیرد ،دارای اجسایی برای تبادل اطالعات صَرتّای هالی هیباضذ .استفادُکٌٌذگاى از ایي پرٍتکل کِ در حقیقت تْیِکٌٌذگاى ٍ
تَسعِدٌّذگاى ًرم افسارّای هالی هیباضٌذ بایذ بر اساس ایي اجسا ًسبت بِ تْیِ خرٍجی از سیستن خَد اقذام ًوایٌذ.
ّ .2ذف:
هعرفی اجسا تطکیلدٌّذُ پرٍتکل تبادل الکترًٍیکی گسارشّای هالی ٍاحذّای گسارضگر بخص عوَهی ٍ ًحَُ تکویل ٍساخت آىّ ،ذف ایي هستٌذ هیباضذ.
 .3هحتَا:
در ایي هستٌذ ابتذا اصَل کلی برای تْیِ فایلّای هبتٌی بر ایي پرٍتکل رکر گردیذُ است ٍ سپس اجسا ّر یک از ایي پرٍتکل بِ تفکیک بیاى هیضَد.
 .4اصَل:
در تْیِ فایلْای هبتٌی بر پرٍتکل تبادل الکترًٍیکی ًسخِ  2.5بایذ اصَل کلی زیر هذًظر قرار گیرد:
 فایل ّای  Xmlبا استاًذارد ) Unicode(UTF-8هبادلِ هیگردًذ ٍ هحتَای دادُّای رضتِ بِ دلیل عوَهی بَدى اسٌاد در کاراکتر ّای فارسی /عربی /اًگلیسی از قاعذُ کذپیج
 Windows-6251پیرٍی هیًوایذ.

تَجِ ً :سرِ تِ ضٍظ ضساًی ضسُی ایي هستٌس ٍ سایط هستٌسات هطتثظ تا پطٍتٌل سٌاها تط ضٍی سایت ازاضُ ًل ّواٌّگی ٍ تللین حساتْا ٍ ضٍش ّای حساتساضی تِ آزضس ظیط هاتل زستطسی هیتاضس:

www.tamarkoz.mefa.ir
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ترص اٍل  -اعالػات ًلی:
در ایي جسء اطالعات کلی هربَط بِ صَرت حساب را ٍارد هی کٌین( .تگ )SanamaInfo :
 تَجِ  :تگ  ، SanamaInfoتگ  Rootهی باضذ ٍ ضاهل ضٌاسِ ّای فایل  XMLاست ٍ کلیِ فایل ّای بخص اٍل ٍ دٍم زیرهجوَعِ ایي تگ هی باضٌذ.
ً .Aام پرٍتکل ( :)ProtocolNameدر ایي ًسخِ از هستٌذ با هقذار " "SANAMAتکویل هی گردد.
ً .Bسخِ پرٍتکل ( :) ProtocolVerدر ایي ًسخِ از هستٌذ با هقذار " "2.5تکویل هیضَد.
ًَ .Cع پرٍتکل ( : )ProtocolTypeدر ایي ًسخِ از هستٌذ با هقذار " "MonthlyProtocolتکویل هیگردد.
 .Dضٌاسِ هلی دستگاُ اجرایی ( )MainOrgIDضٌاسِ هلی  66رقوی دستگاُ اجرایی هی باضذ کِ تَسط سازهاى ثبت اسٌاد ٍ اهالک صادر هیضَد.
 .Eردیف بَدجِ ای دستگاُ اجرایی ( :)MainOrgCodeردیف دستگاُ اجرایی هی باضذ کِ هقادیر آى را هی تَاًیذ از "بخص سَم" هقذار دّی ًواییذ.
 .Fسال ( :)Yearهعرف سال هی باضذ با تَجِ بِ سال ٍ در فرهت چْاررقوی هقذار دّی هیضَد (بِ طَر هثال .)6931
 .Gهاُ ) :(Monthهعرف هاُ هی باضذ کِ هقادیر آى راهی تَاًیذ از "بخص سَم" هقذار دّی ًواییذ.
 .Hضوائن حساب(Attachment_List) :
 oفایل پیَست)(Attachment
 oپسًَذ فایل ) (Extensionکِ هقادیر آى راهی تَاًیذ از" بخص سَم "هقذار دّی ًواییذ.
ً oام فایل یا تَضیحی در هَرد آى ) (Descriptionاست.
ًَ oع ضویوِ )  (AttachmentTypeکِ هقادیر آى راهی تَاًیذ از" بخص سَم "هقذار دّی ًواییذ.
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ترص زٍم – تطاظ ػولیات ٍ غَضت هـایطت تاًٌی:
 -1.1تطاظ ػولیات ( : )Report_Listتیاًگطلیستی ضاهل تطاظ ػولیات تا هوازیط ظیط هی تاضس .
 -1.1.1هوساض ًس ( : )AccCodeهؼطف ًس حساب هؼیي هی تاضس (تِ ػٌَاى هثال ً :س حساب هؼیي تَزجِ ٍاحس گعاضضگط -تَزجِ اػتثاض ّعیٌِ تطاتط  91001هی تاضس).
ًِ هوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.1گطزش تسٌّاض تا پایاى هاُ جاضی ()SummaryProgressDeptor
 -1.1.1گطزش تستاًٌاض تا پایاى هاُ جاضی ()SummaryProgressCreditor
ًَ -1.1.1ع هٌثغ یا زضآهس ( ًِ )SourceTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.1هاّیت هٌاتغ) ًِ(SourceEssenceهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
ًَ -1.1.1ع سایط هٌاتغ ( ًِ )OtherSourceTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
ًَ -1.1.1ع اػتثاض ( ًِ )CreditTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.1سال جاضی /زٍضُ هتون/سٌَاتی ( ًِ )TransferalTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.1هطرػات اػتثاض ( ًِ )CreditInfoهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11ضواضُ ضزیق ) ًِ (RankNumberضاهل ضواضُ ضزیلْای هتلطهِ تَزجِ ای ٍ ضزیلْای تولي زاضایی هالی هی تاضس ٍ هوازیط آى ضاهی تَاًیس تط اساس هازُ
ٍاحسُ هاًَى تَزجِ ّط سال هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11ضواضُ تطًاهِ /عطح ( ٍ )CreditCodeهوازیط آى ضاهی تَاًیس تط اساس هاًَى تَزجِ ّط سال هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11كػَل اػتثاضت ّعیٌِ ( ًِ )ExpenseArticleهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11كػَل اػتثاضت تولي زاضاییّای سطهایِای ( ًِ )ConstructArticleهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11ضیع كػل ّعیٌِ ( ًِ )ExpenseDetailArticleهغاتن تا زستَضالؼول هطتَط ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ ًطَض هی تاضس.
 -1.1.11هطرػات زضآهس ( ًِ )IncomeCodeهوازیط آى تاتغ ضواضُ عثوِ تٌسی زض آهس ّا زض پیَست ضواضُ  2هاًَى تَزجِ ساالًِ ًطَض هیتاضس.
 -1.1.11هَضَع زضآهس ( ًِ )IncomeSubjectهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
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 -1.1.11زٍلتی /ؿیطزٍلتی ( ًِ )Governmentalهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11زٍضُ هالیاتی ( ًِ )TaxSeasonهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11اتالؽ زٌّسُ ( )DebentureSenderRankضزیق تَزجِ ای زستگاُ اتالؽ زٌّسُ هی تاضس.
 -1.1.11اتالؽ گیطًسُ ( )DebentureReceiverRankضزیق تَزجِ ای زستگاُ اتالؽ گیطًسُ هی تاضس.
 -1.1.11هطًع كؼالیت (.)CostCenter1
 -1.1.11عثوِ تٌسی ّسایا ٍ ًوٌْای زضیاكتی ( ًِ )AwardArticleهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
ًَ -1.1.11ع اٍضام تْازاض ( ًِ )SecuritiesTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11هاّیت سپطزُ ( ًِ )GuaranteeEssenceهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11سال ) (Yearهؼطف ػسز چْاض ضهوی ًوایٌسُ سال ػولیات هی تاضس .تِ عَض هثال .1397
 -1.1.11اضراظ ( :)NomineeCodeایي ضٌاسِ  15ضهوی تط اساس ترطٌاهِ هطًع هسیطیت تسّیّا ٍ زاضاییّای هالی ػوَهی تِ ضواضُ  ٍ 57/90058تاضید
 1394/05/19تٌویل هی گطزز.
ً -1.1.11ام اضراظ ( :)Nomineeایي كیلس هؼطف ػٌَاى هتٌاظط ضرع  /هَسسِ ػاهل  /ضطًت (ضجَع تِ كیلس هثل) هی تاضس.
ٍ -1.1.11ضؼیت هغالثات ( ًِ )DemandStatusهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی ( ًِ )TempPaymentTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی ( ًِ )LeakageSubjectهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
ًَ -1.1.11ع تضویي ( ًِ )AssuranceTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11هَضَع تضویي ( ًِ )AssuranceSubjectهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
ٍ -1.1.11احس پَلی ( ًِ )CurrencyTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11هطرػات حساب ( ًِ )AccountNumberهوساض آى ضواضُ ضثای حساب (اػن اظ اضظی یا ضیالی) است ًِ زض كطهت  IBANهثتٌی تط استاًساضز ISO-
 13616هیتاضس.
 1در راستای کاهش تغییرات در خروجی  XMLواحذهای گسارشگر ،فعال عبارت  Costبه  Activityتغییر ننموده است.
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 -1.1.11هَضَع تسّی ( ًِ )DebitSubjectهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11عثوِتٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز ( ًِ )FixedAssetTypeهغاتن تا ضیَُ ًاهِ ًحَُ ٍ ظهاى ضٌاسایی اٍلیِ ،تطًٌاضی زایوی ٍ ٍاگصاضی
زاضاییّای زٍلت هی تاضس ٍ هوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11عثوِتٌسی هَجَزیّا ( ًِ )InventoryTypeهغاتن تا ضیَُ ًاهِ ًحَُ ٍ ظهاى ضٌاسایی اٍلیِ ،تطًٌاضی زائوی ٍ ٍاگصاضی زاضایی ّای زٍلت هی تاضس ٍ هوازیط
آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.

 -1.1.11تؼساز اٍضام ( ًِ )Quantityهوازیط آى تطاتط است تا تؼساز اٍضام تْازاض.
 -1.1.11تاضید سطضسیس ( ًِ)DueDateهوساض آى تطاتطست تا تاضید سطضسیس اٍضام یا تسْیالت زضیاكتی.
 -1.1.11هطرػات اٍضام یا اسٌاز ( ًِ )SecuritiesPropertiesهوازیط آى تطاتط است تا عثوِ تٌسی اٍضام تْازاض ًعز ٍاحس گعاضضگط.
 -1.1.11هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت ( ًِ)ContractPropertiesهوازیط آى تطاتط است تا ضواضُ هطاضزاز كی ها تیي ٍاحس گعاضضگط ٍ اضراظ.
ًَ -1.1.11ع سطهایِگصاضی ( ًِ)InvestmentTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11هَضَع تؼسیالت سٌَاتی ( ًِ )AnnualAdjustmentsSubjectهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.
 -1.1.11عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ ) ًِ (TransferItemsهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس.

هَاضز حصف ضسُ:
ًَ -1.1.11ع تیوِ (.)InsuranceType

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

-1.1

غَضت هـایطت تاًٌی ( : )ContrastAccount_Listضاهلی لیستی هی تاضس ًِ تا اظاء ّط ضواضُ حساب تاًٌی هوساض زّی هی گطزز( .هالى حساب ّای تاًٌی ،حساب ّای تاًٌی
ثثت ضسُ زض ازاضُ ًل ذعاًِ ٍظاضت اهَض اهتػازی ٍ زاضایی هی تاضس)

 -1.1.1ضواضُ ضثای حساب ( ًِ )AccountNumberزض كطهت  IBANهثتٌی تط استاًساضز  ISO-13616هیثاضس (اػن اظ اضظی ٍ یا ضیالی)
 -1.1.1ػٌَاى حساب ()AccountDscp
ًَ -1.1.1ع حساب تاًٌی ( ًِ )AccountTypeهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .
 -1.1.1تػَیط غَضت حساب تاًي ( : )AccountNumberImageایي تگ ضاهل تػَیط غَضت حساب تاًي هی تاضس.
 لیست ضواین (:)Attachment_List oكایل پیَست ()Attachment
 oپسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .
ً oام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.1هَجَزی عثن زكتط()MojoodiTebgheDaftar
ٍ -1.1.1جَُ هطتَط تِ هٌاتؼی ًِ تِ حساب تاًي ٍاضیع ضسُ اًس ٍلی زض زكتط شیحساتی ثثت ًطسُ اًس ()DiffType1
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List

-

o

تاضید()Date

o

ضطح/شًط زالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (: )Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

8

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی
ٍ -1.1.1جَُ ًاهطرع ()DiffType2
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List

-

o

تاضید()Date

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.1اضاكِ ٍاضیعی ()DiffType3
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List

-

o

تاضید()Date

o

ضطح/شًط زالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.1اضتثاُ ػسزی تا اضجاع تِ سٌس هطتَط  -اضاكِ ()DiffType4
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List
o

تاضید()Date

o

ضطح/شًط زالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

o

ضواضُ سٌس حساتساضی ()DocNo

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 لیست ضوائن (:)Attachment_Listo

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.11اضتثاُ ػسزی تا اضجاع تِ سٌس هطتَط ً -سط ()DiffType5
-

هوساض ()Value

-

جعئیات (:)Detail_List

-

o

تاضید()Date

o

ضطح/شًط زالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

o

ضواضُ سٌس حساتساضی ()DocNo

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.11سایط تطزاضت ّا ()DiffType6
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List
o

تاضید()Date

o

ضطح/شًط زالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

 لیست ضوائن (:)Attachment_Listo

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
ً -1.1.11اضهعز تاًٌی()DiffType7
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List
o

تاضید()Date

o

ضطح/شًط زالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

 لیست ضوائن (:)Attachment_Listo

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.11تطزاضت تِ هَجة احٌام غازضُ اظ هطاجغ شیػالح ًِ زض زكتط شیحساتی ػول ًطسُ اًس ()DiffType8
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List

-

o

تاضید()Date

o

شًط هستٌسات  /زػاٍی()Documents

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 -1.1.11هَجَزی عثن گَاّی تاًي()MojoodiTebgheBank
ٍ -1.1.11جَُ تیي ضاّی ()DiffType9
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List

-

o

تاضید()Date

o

ضطح/شًط زالیل ()Description

o

هثلؾ()Expense

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

ٍ -1.1.11جَُ چي ّای تیي ضاّی ()DiffType10
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List

-

o

ضواضُ چي()CheckNo

o

شیٌلغ ()Zinaf

o

هثلؾ()Expense

o

تاضید چي ()Date

o

ضطح چي ()Description

o

ضواضُ سٌس حساتساضی ()DocNo

o

تاضید سٌس ()DocDate

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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 -1.1.11اضتثاُ تاًي  -اضاكِ ()DiffType11
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List

-

o

هثلؾ()Expense

o

تاضید ()Date

o

ضطح ()Description

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

 -1.1.11اضتثاُ تاًي ً -سط ()DiffType12
-

هوساض ()Value

-

لیست جعئیات (:)Detail_List

-

o

هثلؾ()Expense

o

تاضید ()Date

o

ضطح ()Description

لیست ضوائن (:)Attachment_List
o

كایل پیَست ()Attachment

o

پسًَس كایل ( ًِ )Extensionهوازیط آى ضاهی تَاًیس اظ "ترص سَم" هوساض زّی ًواییس .

o

ًام كایل یا تَضیحی زض هَضز آى ( )Descriptionاست.

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

ترص سَم  -اعالػات پایِ پطٍتٌل:
 "Month" .1هؼطف" ماٌ صًرتحساب" هی تاضس ًِ تا تَجِ تِ جسٍل ظیط هی تَاًیس هوساضزّی ًواییس :
حسابّای هاّاًِ ضاهل تطاظ ػولیات حسابّا ،غَضت هاًسُ تاًيّا ٍ غَضت هـایطت تاًٌی هیتاضس.

شواسُ

هاُ

1

فشٍسدیي

2

اسدیثْشت

3

خشداد

ٍ غَضت هـایطت تاًٌی عثن ایي پطٍتٌل تْیِ ٍ زض ساهاًِ ًظاضت آًی هؼاًٍت ًظاضت هالی ٍ ذعاًِزاضی ًل ًطَض تاضگصاضی هیضاَز.

4

تیش

تِ ػالٍُ كطم ّای ػولٌطز اػتثاضات ّعیٌِ ،كطم ّای ػولٌطز اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای ٍ سایط هساضى (هَضَع ًاهاِّاای

5

هشداد

ضواضُ  54/74661هَضخ  ٍ 90/05/10ضواضُ  54/137456هَضخ  )90/07/17تایس زض ایي ساهاًِ زضج گطزز.

6

شْشیَس

7

هْش

8

آتاى

9

آرس

10

دی

11

تْوي

12

اسفٌذ

15

تشاص ًْایی سال هالی

گعاضضگطی هالی ًْایی ٍاحسّای گعاضضگط ضاهل :غَضت ّای هاالی تاط اسااس اساتاًساضز حسااتساضی تراص ػواَهی ضاواضُ (،)1
غَضتحساب اػتثاضات ّعیٌِ ٍ غَضتحساب اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای است .الظم تِ شًط است تٌْا تطاظ ػولیات حسابّاا

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

 "MainOrgCode" .2هؼطف "ردیف دستگاٌ اجزایی" هی تاضس ًِ تطاساس هاًَى ساالًِ تَزجِ ًل ًطَض استرطاج هیگطزز ٍ اظ سایت ظیط هاتل زستیاتی است :

www.mefa.gov.ir 
 " Extension" .3هؼطف "پسًوذ فایل الصاقی" هی تاضس ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس:

سدیف

عٌَاى

1

تصاٍیش

2

هتي

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

 " AttachmentType" .4هؼطف "وًع فایل الصاقی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس:

ًَع

عٌَاى

1

ًاهِ حساب

2

گَاّی هَضَع تثػطُ یي هازُ  95م.م.ع

3

سایط

 "SourceType" .5هؼطف "وًع مىبع یا درآمذ " تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

عٌَاى

1

ػوَهی

2

اذتػاغی

3

سایط

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

15

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی
.6

" ًِ"SourceEssenceهؼطف "ماَیت مىابع" تَزُ ٍ هیتَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس:

ًَع

عٌَاى

1

زضآهس

2

ٍاگصاضی زاضایی ّای سطهایِ ای

3

ٍاگصاضی زاضایی ّای هالی

 "OtherSourceType" .7هؼطف "وًع سایز مىابع" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

عٌَاى

1

ّسایا ٍ ًوي ّای تالػَؼ

2

تٌرَاُ گطزاى زضیاكتی اظ سایط ٍاحس ّا

3

زضآهس ذاًِ ّای ساظهاًی

4

سایط

 "CreditType" .8هؼطف "وًع اعتبار" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

عٌَاى

1

هػَب

2

اتالؿی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

 "TransferalType" .9هؼطف "سالجاری/ديرٌ متمم /سىًاتی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

عٌَاى

1

سال جاضی

2

زٍضُ هتون

3

سٌَاتی

 "CreditInfo" .10هؼطف "مطخصات اعتبار" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع

عٌَاى

1

تطًاهِ

2

عطح
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 "ExpenseArticle" .11هؼطف "فصًل اعتبارات َزیىٍ" تَزُ ٍ " "ConstructArticleهؼطف "فصًل اعتبارات تملک دارایی َای سزمایٍ ای" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس:

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ًَع

ػٌَاى

ًَع

ػٌَاى

10000

جثطاى ذسهات ًاضًٌاى

110100

ساذتواى ٍ هستحسثات

20000

استلازُ اظ ًاالّا ٍ ذسهات

110200

هاضیي آالت ٍ تجْیعات

30000

ّعیٌِّای اهَال ٍ زاضایی

110300

سایط زاضاییّای ثاتت

40000

یاضاًِ

120100

تـییط زض هَجَزی اًثاض

50000

ًويّای تالػَؼ

130100

اهالم گطاىتْا

60000

ضكاُ اجتواػی

210000

ظهیي

70000

سایط ّعیٌِّا

220000

سایط زاضاییّای تَلیس ًطسُ

80000

هػطف سطهایِ ّای ثاتت (استْالى)

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "IncomeSubject" .12هؼطف "مًضًع درآمذ" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

عٌَاى

1

سَز حاغل اظ ٍاگصاضی زاضایی ّا

5

سَز تسؼیط اضظ

7

سایط

8

سَز تضویي ضسُ

سغطّای  6 ٍ 4 ،3 ،2اظ هوازیط هَضَع زضآهس حصف گطزیس.

 "Governmental" .13هؼطف "ديلتی  /غیز ديلتی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع

عٌَاى

1

زٍلتی

2

ؿیطزٍلتی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

 "TaxSeason" .14هؼطف "ديرٌ مالیاتی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

عٌَاى

1

سِ هاِّ اٍل

2

سِ هاِّ زٍم

3

سِ هاِّ سَم

4

سِ هاِّ چْاضم

 "AwardArticle" .15هؼطف "طبقٍ بىذی َذایا ي کمکَای دریافتی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع

عٌَاى

1

ًوسی

2

ؿیطًوسی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "SecuritiesType" .16هؼطف" وًع ايراق بُادار" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

عٌَاى

1

اٍضام هطضِ

2

اسٌاز ذعاًِ

3

اٍضام هطاضًت

4

غٌَى

5

سایط

 "GuaranteeEssence" .17هؼطف "ماَیت سپزدٌ" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع

عٌَاى

1

حسي اًجام ًاض

2

حسي اًجام تؼْسات

3

ضطًت زض هٌاهػِ

4

ضطًت زض هعایسُ

5

سپطزُ تیوِ تاهیي اجتواػی

6

سایط
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "NomineeCode" .18هؼطف " اضخاظ " تَزُ ٍ تایس ایي ضٌاسِ  15ضهوی تط اساس جسٍل ظیط تْیِ گطزز:
ترص اٍل ًس اضراظ ( 4ضهن)

ترص اٍل ًَع
اضراظ ( 1حطف)

ًس



ترص ذػَغی

ًس

عثوِ اضراظ
ػٌَاى

ضیع عثوِ
ًس

ػٌَاى

 :Aحوَهی

پیواًٌاضاى ٍ هطاٍضاى ذػَغی



سطهایِ ای اظ هحل تَزجِ ػوَهی

ًس

ػٌَاى



پیواًٌاضاى ذػَغی عطح ّای تولي زاضایی ّای سطهایِ ای



هطاٍضاى حوَهی ذػَغی عطح ّای تولي زاضایی ّای
سطهایِ ای

 :Bحویوی ایطاًی تا اّویت



هطاٍضاى حویوی ذػَغی عطح تولي زاضایی ّای سطهایِ ای



تاًي ّای ذػَغی

تاًي ّا ٍ هَسسات هالی ٍ اػتثاضی
ذػَغی

 :Cحویوی ایطاًی سایط
 :Dحویوی ذاضجی سایط



سایط اضراظ حوَهی ذػَغی



ًاضًٌاى



سایط اضراظ حویوی ذػَغی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًس ضٌاسایی اًحػاضی*****

جعء عثوِ

(تاتت عطح ّای تولي زاضایی ّای
زٍلت)



ترص زٍم ًس اضراظ ( 11ضهن )

ً+9سهلی/ضٌاسِ
هلی

ًام یا ػٌَاى

ًوًَِ ًس ًاهل اضراظ
( 16ضهن)



ششکت پیواًکاسی الف





ششکت پیواًکاسی ب

*



ششکت پیواًکاسی الف

*



ششکت هشاٍسیي الف

*



تاًک الف

*



تاًک ب

*



هَسسِ هالی اعتثاسی الف

*



هَسسِ هالی اعتثاسی ب

*



صٌذٍق تاصًشستگی الف

*



ششکت تاصسگاًی الف

*



ششکت خذهاتی ب

*

هَسسِ تحمیماتی الف

*
*



هَسسات هالی ٍ اػتثاضی ذػَغی



غٌسٍم ّای تاظًطستگی ذػَغی



ضطًت ّای ذػَغی



سایط اضراظ حوَهی ذػَغی





ًاضًٌاى ضسوی



..........



ًاضًٌاى پیواًی



..........

*



ًاضًٌاى سایط



..........

*



سایط اضراظ حویوی



........

*
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
ترص اٍل ًس اضراظ ( 4ضهن)

ترص اٍل ًَع
اضراظ ( 1حطف)

ًس



ترص زٍلتی

ًس

عثوِ اضراظ
ػٌَاى

ضیع عثوِ
ًس

ػٌَاى
پیواًٌاضاى ٍ هطاٍضاى زٍلتی(تاتت عطح



ّای تولي زاضایی ّای سطهایِ ای اظ

 :Aحوَهی

هحل تَزجِ ػوَهی زٍلت)


 :Bحویوی ایطاًی تا اّویت



تاًي ّا ٍ هَسسات هالی ٍ اػتثاضی

ترص زٍم ًس اضراظ ( 11ضهن )
جعء عثوِ

ًس

ػٌَاى



پیواًٌاضاى زٍلتی عطح ّای تولي زاضایی ّای سطهایِ ای



 :Cحویوی ایطاًی سایط



سایط اضراظ حوَهی زٍلتی

 :Dحویوی ذاضجی سایط



سایط اضراظ حوَهی زٍلتی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ً+9سهلی/ضٌاسِ
هلی

ًام یا ػٌَاى

( 16ضهن)



ضطًت پیواًٌاضی الق

*



ضطًت پیواًٌاضی ب

*

هطاٍضاى زٍلتی عطح ّای تولي زاضاییّای سطهایِ ای



ضطًت هطاٍضیي الق

*



تاًي هطًعی جوَْضی اسالهی ایطاى



تاًي هطًعی جوَْضی اسالهی ایطاى

*



سایط تاًي ّای زٍلتی



تاًي الق

*



تاًي ب

*



هَسسِ هالی اػتثاضی الق

*



هَسسِ هالی اػتثاضی ب

*



ذعاًِ زاضی ًل ًطَض

*



ٍظاضتراًِ الق

*



ٍظاضتراًِ ب

*



ٍظاضتراًِ ج

*



ساظهاى اهَض هالیاتی ًطَض

*



هَُ ....

*



ساظهاى الق

*



ساظهاى ب

*



غٌسٍم تاظًطستگی ًطَضی

*



ضطًت الق

*



ضطًت ب

*



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

*

ازاضُ ًل .........استاى ...........

*
*
*

زٍلتی

سایط اضراظ حوَهی زٍلتی

ًس ضٌاسایی اًحػاضی*****

ًوًَِ ًس ًاهل اضراظ



هَسسات هالی ٍ اػتثاضی زٍلتی



ذعاًِ زاضی ًل ًطَض*



ٍظاضتراًِ ّا



ساظهاى اهَض هالیاتی ًطَض



سایط هَسسات زٍلتی



غٌسٍم ّای تاظًطستگی زٍلتی



ضطًتْای زٍلتی



زستگاّْای اجطایی هحلی **





زٍلت جوَْضی اسالهی ایطاى ***

11001000000

زٍلت جوَْضی اسالهی ایطاى



سایط اضراظ حوَهی زٍلتی



...............
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
ترص اٍل ًس اضراظ ( 4ضهن)

ترص اٍل ًَع
اضراظ ( 1حطف)

ضیع عثوِ

 :Aحوَهی  : Bحویوی ایطاًی تا اّویت  :Cحویوی ایطاًی سایط  :Dحویوی ذاضجی سایط

ًس

ػٌَاى

ًس

ػٌَاى



ترص ػوَهی ؿیطزٍلتی

ًس

عثوِ اضراظ



هَسسات ٍ ًْازّای ػوَهی ؿیط زٍلتی



اضراظ حوَهی تؼاًٍی



اضراظ حوَهی ذاضجی




ترص
تؼاًٍی

ترص



ترص زٍم ًس اضراظ ( 11ضهن )

ذاضجی*

جعء عثوِ
ًس

ػٌَاى



ساظهاى تاهیي اجتواػی



ضْطزاضی ّا



سایط هَسسات ٍ ًْازّای ػوَهی ؿیط زٍلتی



اضراظ حوَهی تؼاًٍی



ًْازّا ٍ هَسسات تیي الوللی



ضطًت ّای ذاضجی



ً+9سهلی/ضٌاسِ

ًام یا ػٌَاى

هلی


ساظهاى تاهیي اجتواػی



ضْطزاضی ضْط الق

*



ضْطزاضی ضْط ب

*



...........

*



تؼاًٍی هسٌي ًاضًٌاى ساظهاى الق

*



ضطًت تؼاًٍی هػطف ب

*



ساظهاى هلل هتحس

*



ساظهاى ًطَضّای غازضًٌٌسُ ًلت
(اٍپي)
ضطًت ً( Aطَض )X

*
*



ضطًت ً( Bطَض )Y

*



سایط اضراظ حوَهی ذاضجی



تاًي ً ALFAطَض Z

*



اضراظ حویوی ذاضجی



........

*

* تاتت ثثت ضٍاتظ هالی ذعاًِ زاضی ًل ًطَض
** زستگاّْای اجطایی هحلی هَضَع هازُ ( )46هاًَى تٌظین ترطی اظ هوطضات هالی زٍلت
*** تاتت تسّی ٍ هغالثات اًتوالی تِ زٍلت ٍ اضهاهی ًِ هطتَط تِ زستگاُ اجطایی ذاغی ًوی تاضٌس.
**** تطای اضراظ ترص ذاضجی زض غَضت اهٌاى اظ ًس ّای اًحػاضی هطتَط تِ ًاضتْا یا هجَظّای غازضُ تَسظ هطاجغ شیطتظ اظ جولِ ٍظاضت اهَض ذاضجِ استلازُ ضَز.
***** تطای ضسیسى تِ هوساض  11ضهن زض ترص ًس ضٌاسایی اًحػاضی هی تایست ػسز  9تِ اتتسای ًس هلی  10ضهوی اضراظ حویوی اضاكِ گطزز .

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

( 16ضهن)

*



***

اضراظ حویوی ذاضجی

ًس ضٌاسایی اًحػاضی*****

ًوًَِ ًس ًاهل اضراظ
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "DemandStatus" .19هؼطف "يضعیت مطالبات" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

ػٌَاى

1

اسٌاز ًعز غٌسٍم

2

اسٌاز زض جطیاى ٍغَل

3

اسٌاز ًٌَل ضسُ

4

حساب اجطای احٌام ٍ زػاٍی

5

سایط

 "TempPaymentType" .20هؼطف "اوًاع پزداخت غیزقطعی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع

ػٌَاى

1

پیص پطزاذت

2

ػلی الحساب

3

تٌرَاُ گطزاى پطزاذت

4

هَجَزی ّا

5

پیص پطزاذت هَاز ٍ ًاال

6

پیص پطزاذت اػتثاض اسٌازی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "LeakageSubject" .21هؼطف "مًضًع کسزی ابًابجمعی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :
ًَع

ػٌَاى

1

تٌرَاُ گطزاى

2

پیص پطزاذت

3

زاضایی

4

هَجَزی ّا

 " AssuranceType" .22هؼطف "وًع تضمیه" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :
ًَع

ػٌَاى

1

ضواًت ًاهِ تاًٌی/هَسسات اػتثاضی

2

ٍجِ ًوس ٍاضیعی

3

ضواًت ًاهِ هَسسات تیوِ

4

سلتِ

5

گَاّی ذالع هغالثات هغؼی هطاضزازّا

6

اٍضام هطاضًت

7

ٍثیوِ هلٌی

8

ضواًت ًاهِ غٌسٍم ّای ضواًت زٍلتی

9

ضواًت ًاهِ غٌسٍم ًَآٍضی ٍ ضٌَكایی/غٌسٍم ّای پژٍّص ؿیطزٍلتی

10

اهَال ٍ زاضایی ّای پیواًٌاضحاغل اظ هطاضًت زض عطح تولي

11

ضواًت ًاهِ ًتثی زاًطگاُ ّا ٍ هَسسات پژٍّطی ٍ آهَظضی

12

سایط تضویٌات

13

اسٌاز ذعاًِ اسالهی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

26

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "AssuranceSubject" .23هؼطف "مًضًع تضمیه" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :
ًَع

ػٌَاى

1

پیص پطزاذت

2

اًجام تؼْسات

3

ضطًت زض كطآیٌس اضجاع ًاض

4

حسي اجطای ًاض

5

سایط

 ًِ "CurrencyType" .24هؼطف "ياحذ پًلی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس:

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع

ػٌَاى

1

زالض

2

یَضٍ

3

سایط
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "DebitSubject" .26هؼطف "مًضًع بذَی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ػٌَاى

ًَع
1

تحَیل ًاال تسٍى هطاضزاز

2

تحَیل ًاال تا هطاضزاز

3

اًجام ذسهت (پیواًٌاضاى) تسٍى هطاضزاز

4

اًجام ذسهت (پیواًٌاضاى) تا هطاضزاز عطح تولي زاضاییّای سطهایِای

5

اًجام ذسهت (پیواًٌاضاى) تا هطاضزاز تطای ؿیط عطح ّای تولي زاضاییّای سطهایِای

6

اًجام ذسهت هطاٍضُای تسٍى هطاضزاز

7

اًجام ذسهات هطاٍضُ ای تا هطاضزاز  -عطح تولي زاضاییّای سطهایِای

8

اًجام ذسهات هطاٍضُ ای تا هطاضزاز تطای ؿیط عطح ّای تولي زاضاییّای سطهایِای

12

اًجام ذسهت ًاضًٌاى زٍلت

13

احٌام غازضُ اظ هطاجغ شیػالح

14

پیَستي تِ هطاضزازّای تیي الوللی

15

ػضَیت زض ساظهاىّای تیي الوللی

16

تسّی تِ سایط اضراظ حویوی ٍ حوَهی زاضًسُ اٍضام تسّی -اسٌاز ذعاًِ اسالهی ( تا تضویي زٍلت )

17

تسّی تِ سایط اضراظ حویوی ٍ حوَهی زاضًسُ اٍضام تسّی -اٍضام هطاضًت (تا تضویي زٍلت)

18

تسّی تِ سایط اضراظ حویوی ٍ حوَهی زاضًسُ اٍضام تسّی -اٍضام هطاضًت (تا تضویي ٍاحس گعاضضگط)

19

تسّی تِ سایط اضراظ حویوی ٍ حوَهی زاضًسُ اٍضام تسّی -غٌَى اجاضُ (تا تضویي زٍلت)

20

تسّی تِ سایط اضراظ حویوی ٍ حوَهی زاضًسُ اٍضام تسّی -غٌَى اجاضُ (تا تضویي ٍاحس گعاضضگط)

22

تسّی تِ سایط اضراظ حویوی ٍ حوَهی زاضًسُ اٍضام تسّی-اٍضام هطضِ (تا تضویي زٍلت)

23

تسّی تِ سایط اضراظ حویوی ٍ حوَهی زاضًسُ اٍضام تسّی اٍضام هطضِ (تا تضویي ٍاحس گعاضضگط)

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 " FixedAssetType" .27هؼطف "طبقٍ بىذی دارایی َای ثابت مطًُد ي وامطًُد" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :
ًَع

ػٌَاى

1

اثاثیِ ٍ هٌػَتات

2

ٍسایل ًولیِ ظهیٌی ٍ ظیط ظهیٌی

3

هاضیي آالت ٍ تجْیعات

4

ساذتواى ٍ هستحسثات

5

ظهیي

6

اهالم گطاًثْا

7

زاضایی ّای ظیستی

8

ٍسایل ٍ ازٍات زضیایی (هاًٌس اًَاع ًطتی  ،هاین ٍ

9

(هاًٌس َّاپیوا  ،چطذثال ٍ
ٍسایل ٍ ازٍات َّایی )....

10

ّ)....ا
جازُ

11

تاسیسات

12

ضثٌِ ّای تَظیغ ٍاًتوال (تطم،آب ،هراتطات ٍ ).....

13

سسّا

14

هیطاث هلی

15

سایط زاضایی ّای ثاتت هطَْز

16

ًطم اكعاضضایاًِ ای

17

سطهللی

18

تاًٌْای اعالػاتی

19

حن تالیق ٍ اذتطاع

20

حن اهتیاظ ٍ كطاًطیع

21

زاضایی ّای ًاهطَْززضجطیاى ایجاز

22

سایطزاضایی ًاهطَْز

23

زاضایی اجاضُای

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 " InventoryType" .28هؼطف "طبقٍ بىذی مًجًدی َا" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :
ًَع

ػٌَاى

1

هَجَزی هلعٍهات

2

هَجَزی هَاز

3

هَجَزی ًاال

4

سایطهَجَزیّا

 "InvestmentType " .29هؼطف "وًع سزمایٍ گذاری" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

ًَع

ػٌَاى

1

غٌسٍمّای سطهایِ گصاضی

2

اٍضام هطاضًت

3

سایط سطهایِ گصاضیّا

 "AnnualAdjustmentSubject" .30هؼطف "مًضًع تعذیالت سىًاتی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع

ػٌَاى

1

اغالح اضتثاُ

2

تـییط ضٍیِ حساتساضی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "AccountType" .31هؼطف "وًع حساب باوکی" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس :
ًَع

ػٌَاى

1

تاًي پطزاذت ّعیٌِ

2

تاًي پطزاذت سطهایِ ای

3

تاًي پطزاذت اذتػاغی

4

تاًي ٍجَُ سایط هٌاتغ

5

تاًي زضیاكت ٍجَُ سپطزُ

6

تاًي ضز ٍجَُ سپطزُ

7

تاًي زضیاكت

8

تاًي پیص زضیاكت

9

تاًي ضز ٍجَُ اضاكِ زضیاكتی

10

تاًي هالیات ٍ ػَاضؼ اضظش اكعٍزُ

11

تاًي ٍجَُ ًاضضٌاسی ثثت

12

تاًي ٍجَُ ذسهات ثثت

13

تاًي ٍجَُ اهَال سطهتی ٍ اذتالسی

14

تاًي زضیاكت كطٍش اضاضی

15

تاًي پطزاذت كطٍش اضاضی

16

تاًي زضیاكت زضآهس ذاًِ ّای ساظهاًی

17

تاًي پطزاذت ذاًِ ّای ساظهاًی

18

تاًي پطزاذت ٍجَُ یاضاًِ

19

تاًي اضظی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 ًِ "TransferItems" .32هؼطف " عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ" تَزُ ٍ هی تَاًس هوازیط ظیط ضا زاضتِ تاضس:
ػٌَاى

ًَع
11000

هَجَزی ًوس

11500

حسابّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی حاغل اظػولیات هثازلِای

12000

حسابّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی حاغل اظػولیات ؿیطهثازلِای

13000

هاَجَزیّاا

14000

پایاص پاطزاذاتّاا

15000

زاضاییّای ثاتت هطَْز

16000

زاضایایّاای ًااهاطاْاَز

17000

سطهایِگصاضیّای تلٌس هست

18000

ساایااط زاضایایّاا

21000

حسابّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی حاغل اظ ػولیات هثازلِای

22000

حسابّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی حاغل اظ ػولیات ؿیطهثازلِای

23000

پیصزضیاكتّا

24000

سایط تسّیّای جاضی

25000

حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی تلٌس هست

26000

شذیطُ هعایای پایاى ذسهت ًاضًٌاى

27000

سایط تسّیّای ؿیطجاضی

32001

هااظاز تاجاسیاس اضظیااتای

 زض غَضتی ًِ تطای اًتوال زاضاییّا ٍ تسّیّا اظ یي ٍاحس گعاضضگط تِ یي ٍاحس گعاضضگط زیگط اظ سطكػل حسابّای "سایط زضآهسّا – اًتواالت" ٍ یا"سایط ّعیٌِّا – اًتواالت"
استلازُ ضسُ تاضس ،حسة هَضز عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ زاضای هَضَػیت اًتراب هیضَز.

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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وزارت امور اقتصادی و دارایی
 "AccCode " -33هؼطف "کذ عىًان حساب معیه" هیتاضس ًِ هوازیط آى ضا هیتَاًیس اظ جسٍل ظیط ٍ یا سایت  www.mefa.gov.irجستجَ ًواییس :



اسٌاز ٍاذَاّی تاتت اػتثاض ّعیٌِ



اسٌاز ٍاذَاّی تاتت اػتثاض سطهایِای



اسٌاز ٍاذَاّی تاتت اػتثاض ّعیٌِ اًتوالی



اسٌاز ٍاذَاّی تاتت اػتثاض سطهایِای اًتوالی



اػتثاض ّعیٌِ ترػیع یاكتِ



اػتثاض سطهایِ ای ترػیع یاكتِ



ًسطی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاض ّعیٌِ



ًسطی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاض سطهایِای



ًسطی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاض ّعیٌِ اًتوالی



ًسطی اتَاب جوؼی تاتت اػتثاض سطهایِای اًتوالی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

ًس حساب ًل



اػتثاض سطهایِ ای

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

ًس حساب هؼیي


اػتثاض ّعیٌِ

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)



ًسطی اتَاب جوؼی



اػتثاض سطهایِ ای اًتوالی

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی



اػتثاض ترػیع یاكتِ



اػتثاض ّعیٌِ اًتوالی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز



اسٌاز ٍاذَاّی ضسُ



تَزجِ اػتثاض سطهایِای اًاتواالای

33

تاضید سطضسیس



اػتثاض هػَب



هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



اػتثاض اًتوالی



تَزجِ اػتثاض ّعیٌِ اًاتواالای

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



تَزجِ ٍاحس گعاضضگط



تَزجِ اػتثاض ّعیٌِ
تَزجِ اػتثاض سطهایِ ای














































  









             

                  
    





                  
    












  









             







 







              

  







   

  







            

  







   

  







            







 







              

  








  

  








           

  








  

  








           


عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی



ًٌتطل اػتثاض ّعیٌِ



ًٌتطل اػتثاض سطهایِ ای



اػتثاض ّعیٌِ تاهیي ضسُ



اػتثاض سطهایِ ای تاهیي ضسُ



اػتثاض ّعیٌِ اًتوالی تاهیي ضسُ



اػتثاض سطهایِ ای اًتوالی تاهیي ضسُ



اػتثاض ّعیٌِ تاتت پطزاذت ّای ؿیط هغؼی



اػتثاض سطهایِ ای تاتت پطزاذت ّای ؿیط هغؼی



اػتثاض ّعیٌِ اًتوالی تاتت پطزاذت ّای ؿیط هغؼی



اػتثاض سطهایِ ای اًتوالی تاتت پطزاذت ّای ؿیط هغؼی



اػتثاض ّعیٌِ هػطف ضسُ



اػتثاض سطهایِ ای هػطف ضسُ



اػتثاض ّعیٌِ اًتوالی هػطف ضسُ



اػتثاض سطهایِ ای اًتوالی هػطف ضسُ

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

ًس حساب ًل



اػتثاض سطهایِ ای اًتوالی اتالؿی

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

ًس حساب هؼیي


اػتثاض ّعیٌِ اًتوالی اتالؿی

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)



اػتثاض هػطف ضسُ



اػتثاض سطهایِ ای اتالؿی

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی



اػتثاض پطزاذت ّای ؿیطهغؼی



اػتثاض ّعیٌِ اتالؿی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز



اػتثاض تاهیي ضسُ



حَالِ اػتثاض سطهایِ ای اًتوالی
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ًٌتطل اػتثاض



حَالِ اػتثاض ّعیٌِ اًتوالی

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



اػتثاض اتالؿی



حَالِ اػتثاض سطهایِ ای

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



حَالِ ّا



حَالِ اػتثاض ّعیٌِ





 
 




 
 








 
 
























  








             








  








             








  








             








  








             






               






               









  









             









  









             

  







   

         
        
    




  







   

         
        
    




 







   

 







            

  







   

  







            


عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

هَجَزی ًوس



تاًي پطزاذت سطهایِ ای



تاًي پطزاذت اذتػاغی



تاًي ٍجَُ سایط هٌاتغ



تاًي زضیاكت ٍجَُ سپطزُ



تاًي ضز ٍجَُ سپطزُ



تاًي زضیاكت



تاًي پیص زضیاكت



تاًي ضز ٍجَُ اضاكِ زضیاكتی



تاًي هالیات ٍ ػَاضؼ اضظش اكعٍزُ



تاًي ٍجَُ ًاضضٌاسی ثثت



تاًي ٍجَُ ذسهات ثثت



تاًي ٍجَُ اهَال سطهتی ٍ اذتالسی



تاًي زضیاكت كطٍش اضاضی



تاًي پطزاذت كطٍش اضاضی



تاًي زضیاكت زضآهس ذاًِ ّای ساظهاًی



تاًي پطزاذت ذاًِ ّای ساظهاًی



تاًي پطزاذت ٍجَُ یاضاًِ



تاًي اضظی



ًاضت ّسیِ

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ

35

تاضید سطضسیس

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای












هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)















ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی

ًس حساب هؼیي


تاًي پطزاذت ّعیٌِ





























































































  

























  















 

 


عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

ًس حساب ًل


حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی




حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی – اسٌاز ٍاذَاّی سطهایِای



حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی – ًسطی اتَاب جوؼی ّعیٌِ

حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی



حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی – ًسطی اتَاب جوؼی سطهایِای

حاغل اظ ػولیات هثازلِ ای



حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی – تي ؿیط ًوسی



ٍزایغ



حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی – حَالِ هیط



ٍجَُ سپطزُ ًعز ذعاًِ



زضیاكتٌی تاتت تٌرَاُ ضز ٍجَُ سپطزُ



ٍجَُ ًاهطرع اًتوالی تِ ذعاًِ



ٍجَُ چي ّای تیي ضاّی اًتوالی تِ ذعاًِ

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ

36

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)











سال

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)









ًَع اٍضام تْا زاض

ًس حساب ًل



حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی – اسٌاز ٍاذَاّی ّعیٌِ

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

ًس حساب هؼیي


هغالثات اظ سایط ٍاحس ّا
شذیطُ هغالثات هطٌَى الَغَل

عثوِ تٌسی هَجَزیّا



حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی اضظی

















 





 





 





عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز



حساب ّا ٍ اسٌاز زض یاكتٌی





ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)



حَالِ اضظی

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی



تاًي زضیاكت اجاضُ اهالى ٍ اضاضی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز



غٌسٍم

تاضید سطضسیس



تٌرَاُ گطزاى ضز ٍجَُ سپطزُ ػاهلیي شیحساب

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



ًرَاُ گطزاى پطزاذت تاتت ػولیات سطهایِ ای

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی





تٌرَاُ گطزاى پطزاذت تاتت ػولیات جاضی





























 
 







 
 








 

 

 



  

   
         


 



 



 


 
 












 






 






 
  





 
  





 





 







 
            

    




 



 



 







عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی





ٍجَُ ذاًِ ّای ساظهاًی ًعز ذعاًِ



هالیات ٍ ػَاضؼ اضظش اكعٍزُ ذطیس ًاال ٍ ذسهات



سایط حسابّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی



سایط حسابّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی – سْویِ ًٍیَم تاتَم



حسابّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی

حساب ّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی



حسابّا ٍ اسٌاز زضیاكتٌی اضظی

حاغل اظ ػولیات ؿیط هثازلِ ای



هغالثات اظ سایط ٍاحس ّا



شذیطُ هغالثات هطٌَى الَغَل













هَجَزی هلعٍهات

سایط هَجَزی ّا –تٌرَاُ گطزاى اٍضام تْازاض



پیص پطزاذت تاتت ػولیات جاضی



پیص پطزاذت هَاز ٍ ًاال

هَجَزی ّا

پیص پطزاذت ّا

زضیاكتی تاتت ضز ٍجَُ اضاكِ زضیاكتی

هَجَزی هَاز
هَجَزی ًاال
سایطهَجَزی ّا
شذیطُ ًاّص اضظش هَجَزی ّا
هَجَزی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ – هَجَزی هلعٍهات
هَجَزی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ – هَجَزی هَاز
هَجَزی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ  -هَجَزی ًاال
هَجَزی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ – سایط هَجَزیّا






سایط هَجَزی ّا – اٍضام تْازاض

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور




ًَع سایط هٌاتغ

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ

37

تاضید سطضسیس

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)


















































هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)










ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی

ًس حساب هؼیي




علة اظ ذعاًِ تاتت ٍجَُ اضاكِ زضیاكتی



























 
             

            

     

            








 

 



 



 


 
 












 





 





 





 





 




 































 
 
 
            







 






 

عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

ًس حساب ًل


حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی



هاضیي آالت ٍ تجْیعات



ساذتواى ٍ هستحسثات



ظهیي



اهالم گطاًثْا



زاضایی ّای ظیستی



ٍسایل ٍ ازٍات زضیایی (هاًٌس اًَاع ًطتی  ،هاین ٍ )....



ٍسایل ٍ ازٍات َّایی (هاًٌس َّاپیوا  ،چطذثال ٍ )....



جازُ ّا



تاسیسات



ضثٌِ ّای تَظیغ ٍاًتوال (تطم،آب ،هراتطات ٍ ).....



سسّا



هیطاث هلی



سایط زاضایی ّای ثاتت هطَْز



زاضایی اجاضُای



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ -اثاثِ ٍ هٌػَتات



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظٍ -سایل ًولیِ ظهیٌی ٍظیطظهیٌی



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ -هاضیي آالت ٍ تجْیعات



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ -ساذتواى ٍ هستحسثات

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ

38

تاضید سطضسیس

ًس حساب ًل



ٍسایل ًولیِ ظهیٌی ٍ ظیطظهیٌی

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت

ًس حساب هؼیي


اثاثِ ٍ هٌػَتات

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



زاضایی ّای ثاتت هطَْز



زاضایی زض جطیاى تٌویل



































     
     
     
     
     
     
     
     






     
     


     





عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  





 
  
  



 
 
  



 
 
  



 
 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  



 
 
  



 
 
  



 
 
                    

              
     

  




 


                   


  




 


  




 



پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی



استْالى اًثاضتِ



شذیطُ ًاّص اضظش زاضایی ّا



پیصپطزاذت تاتت ػولیات سطهایِای زاضاییّای ًاهطَْز

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)

ًس حساب ًل

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

ًس حساب هؼیي


سایطزاضاییّای ًاهطَْز

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)



زاضایی ّای ًاهطَْززضجطیاى ایجاز

ضواضُ تطًاهِ /عطح



حن اهتیاظ ٍ كطاًطیع

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)



حن تالیق ٍ اذتطاع

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ



تاًيّای اعالػاتی

39

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )



سطهللی

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای



ًطم اكعاضضایاًِای

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی



پیص پطزاذت اػتثاض اسٌازی

سال



پیص پطزاذت تاتت ػولیات سطهایِ ای
















 




 






     
     
     
     
     
     
     
     
 





ًَع اٍضام تْا زاض



شذیطُ ًاّص اضظش زاضایی ّا

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی



استْالى اًثاضتِ زاضایی اجاضُای

عثوِ تٌسی هَجَزیّا



استْالى اًثاضتِ

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ -سایط زاضایی ّا ی ثاتت

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ -تاسیسات

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظٍ -سایل ٍ ازٍات َّایی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظٍ -سایل ٍ ازٍات زضیایی

تاضید سطضسیس



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ -زاضایی ّای ظیستی

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ -اهالم گطاًثْا

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



زاضایی ّای ًاهطَْز



زاضایی ّای اهاًی ًعز سایط اضراظ -ظهیي









     




     
     
     







عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

                   


  




 


  




 


                   


                   


                   


  




 


 
 



              

 
 



 
            

    

            

    

  



 
 
 

 

 

 

 

                    

              

              
     

                   

    


پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی





تسْیالت هالی زضیاكتٌی اضظی تلٌس هست



حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی



حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی اضظی



حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی – اػتثاض اسٌازی



ّعیٌِ ّای هالی آتی

حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی



حوَم ٍ هعایای پطزاذتٌی

حاغل اظ ػولیات هثازلِ ای



تسّی تِ سایط ٍاحسّا



سپطزُ ّای پطزاذتٌی



سپطزُ ّای پطزاذتٌی اضظی



سَز تضویي ضسُ پطزاذتٌی



هالیات ٍ ػَاضؼ اضظش اكعٍزُ كطٍش ًاال ٍ ذسهات

حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی حاغل 
اظ ػولیات ؿیط هثازلِ ای

پیص زضیاكت ّا

حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی



تسّی تِ سایط ٍاحس ّا



پیص زضیاكت اػتثاض ّعیٌِ



پیص زضیاكت اػتثاض سطهایِای



پیص زضیاكت زضآهس

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ

40

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی

ًس حساب هؼیي


هطرػات اٍضام یا اسٌاز

ًس حساب ًل




هغالثات تلٌس هست زٍلت
تسْیالت هالی زضیاكتٌی تلٌس هست

تاضید سطضسیس





زضآهاس زٍضُّاای آتای

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



سایط زاضایی ّا



سایطسطهایِ گصاضیّا

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



سطهایِ گصاضی ّای تلٌس هست



سطهایِ گصاضی زض ضطًت ّا







       




 



     






















     








 







     























عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1







 






   
         

            




 



 





 


      







 
      






 

 
      






 

 
          
         

 







 
                   

 

 








 






 


          
        


 










 









 









 




 




 











پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی



شذیطُ هعایای پایاى ذسهت ًاضًٌاى



سایط تسّیّای ؿیط جاضی



شذیطُ احٌام غازضُ اظ هطاجغ شی غالح



شذیطُ ّعیٌِ ّای تحون یاكتِ



شذیطُ تؼْسات سطهایِ ای



سایط حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی



تسّی تاتت ٍجَُ ًاهطرع



تسّی تاتت چي ّای تیي ضاّی



تسّی تِ اضراظ تاتت ٍجَُ اضاكِ زضیاكتی



تسّی تاتت اٍضام تْا زاض



تسّی تاتت ٍجِ الضواى



اٍضام هطاضًت پطزاذتٌی



تسْیالت هالی زضیاكتی تلٌس هست



تسْیالت هالی پطزاذتٌی اضظی تلٌس هست



اٍضام هاطاتاحاِ پطزاذتٌی



سایط حسابّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی تلٌس هست



شذیطُ هعایای پایاى ذسهت ًاضًٌاى



شذیطُ هطذػی استلازُ ًطسُ ًاضًٌاى



سایط شذایط

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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ًَع سایط هٌاتغ

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ





عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای





ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

























     
     

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)




هطرػات اٍضام یا اسٌاز

ًس حساب هؼیي


هالیات پطزاذتٌی

تاضید سطضسیس

ًس حساب ًل

تلٌس هست



سایط ًسَضات پطزاذتٌی

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



حساب ّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی



حن تاظًطستگی پطزاذتٌی

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



سایط تسّیّای جاضی



تیوِ پطزاذتٌی


































     

عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 







 
 







 
 







 
 







 
 







      







       
           


      







 




 
 







 








      



 
 
      







 
 







             



    
        


 
 
            


                 


 







                   


                   



پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی



ذالع تـییط زض ٍضؼیت هالی



تسَیِ هغالثات  -اٍضام تسَیِ ذعاًِ



تسَیِ تسّیّا  -اٍضام تسَیِ ذعاًِ



اًتوال اظ سایط اهالم اضظش ذالع



هاظاز تجسیس اضظیاتی



تلاٍت تسؼیط زاضاییّا ٍ تسّیّای اضظی



تلاٍت تسؼیط اضظ ػولیات ذاضجی



زضیاكتی تاتت ػولیات جاضی



زضیاكتی تاتت ػولیات جاضی زض زٍضُ هتون

زضیاكتی اظ ذعاًِ اظ هحل



زضیاكتی تاتت ػولیات سطهایِ ای

اػتثاضات ترػیع یاكتِ



زضیاكتی تاتت ػولیات سطهایِ ای زض زٍضُ هتون



زضیاكتی اظ ذعاًِ تاتت حوَم ٍ هعایا



زضیاكتی تاتت ٍجَُ یاضاًِ

زضیاكتی اظ ذعاًِ اظ هحل



زضیاكتی اظ هحل زضآهس ّای اذتػاغی

زضآهسّای اذتػاغی



زضیاكتی اظ هحل زضآهس ّای اذتػاغی زض زٍضُ هتون

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

42

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ










 










 






















 





عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای





ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)

ًس حساب هؼیي


تؼسیالت سٌَاتی

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی

ًس حساب ًل




زاضایی ّای زضیاكتی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز





زاضایی ّای اًتوالی

















تاضید سطضسیس



تلاٍت ّای تسؼیط اضظ



ضٌاسایی اٍلیِ تسّی ّا

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



هاظاز تجسیس اضظیاتی



ضٌاسایی اٍلیِ زاضایی ّا

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



اضظش ذالع اًثاضتِ



اضظش ذالع اًثاضتِ









عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 








 
 



 
 



 

 





            
        
                   



 
 



 
 





 




 
                         

 




 
                         

 




 
 




 
 




 
                         


پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی



سایط زضآهسّا  -اًتواالت



زضآهس حاغل اظ هالیات ٍ ػَاضؼ



زضآهس حاغل اظ هالٌیت زٍلت



زضآهس حاغل اظ كطٍش ًاال ٍ ذسهات



زضآهس حاغل اظ جطاین ٍ ذساضات



سایط زضآهس ّا



ترلیلات ٍ ترطَزگی



ّعیٌِ جثطاى ذسهت ًاضًٌاى



ّعیٌِ استلازُ اظ ًاال ٍ ذسهات



ّعیٌِ ّای اهَال ٍ زاضایی



ّعیٌِ یاضاًِ



ّعیٌِ ًاضی اظ ًوي ّای تال ػَؼ



ّعیٌِ ضكاُ اجتواػی



سایط ّعیٌِ ّا



ّعیٌِ هػطف سطهایِ ّای ثاتت



سایط ّعیٌِّا  -اًتواالت

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ

43

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)




























     

     

     

     

     

     

     


 



ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)

ًس حساب ًل



زضآهس حاغل اظ اجاضُ اهالى ٍ اضاضی









تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی

ًس حساب هؼیي


هحٌَم تِ زٍلت

هطرػات اٍضام یا اسٌاز



ّعیٌِ



زضیاكتی اظ هحل استطزاز اهَال سطهتی ٍ اذتالس

تاضید سطضسیس



زض آهسّای زٍلت



زضیاكتی تاتت ذسهات ثثتی




هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



سایط زضآهسّا



زضیاكتی اظ هحل سایط هٌاتغ

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



ًويّای تالػَؼ زضیاكتی



ّسایا ٍ ًوي ّا









عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 





  
 




 




 

 




                   


                  

 

 



 

 



 

 



 

 



                           

 





 




 
 




 
 




 
 




 
 




 
 




 
 




 
                       

     




 

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – تضویي ّای زضیاكتی



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – تضویيّای ٍاگصاض ضسُ



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – تضویيّای ٍاگصاض ضسُ



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – ػلی الحساب تاتت ػولیات جاضی



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – ػلی الحساب تاتت ػولیات جاضی



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – ػلی الحساب تاتت ػولیات سطهایِای



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – ػلیالحساب تاتت ػولیات سطهایِای



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – ًٌتطل هطاضزازّا



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – ًٌتطل هطاضزازّا



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – اسٌاز ٍغَلی اظ ػاهلیي شیحساب



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – اسٌاز ٍغَلی اظ ػاهلیي شیحساب



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – ًسطی اتَب جوؼی تطزاضتی



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – ًسطی اتَاب جوؼی تطزاضتی



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – هٌاتغ پیص تیٌی ضسُ



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – هٌاتغ پیص تیٌی ضسُ



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – اسٌاز ذعاًِ اسالهی



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – اسٌاز ذعاًِ اسالهی

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح

ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی

سال

ًَع اٍضام تْا زاض

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی

عثوِ تٌسی هَجَزیّا

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)

تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ
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هطرػات اٍضام یا اسٌاز

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)







تاضید سطضسیس

ًس حساب ًل


حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – تضویي ّای زضیاكتی

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت

ًس حساب هؼیي


ٍجَُ اضسالی تاتت هٌاتغ اذتػاغی

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



ٍجَُ اضسالی تِ ذعاًِ



ٍجَُ اضسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی






















































 






 





 






 


       

       


عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 





 





 






 
 






 
 






 
 






 
 







 
 







 
 







 
 







 
    








    








 








  
 








  
 







 
 







 
                            

                            



 






 




پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ًس حساب ًل

ًس حساب هؼیي

ًَع هٌثغ یازضآهس (عوَهی /اختصاصی /سایش)

ًَع سایط هٌاتغ

سالجاضی/زٍضُ هتون/سٌَاتی
هاّیت هٌاتغ(دسآهذٍ/اگزاسی هالی /سشهایِ ای)

ًَع اػتثاض(هػَب /اتالؿی)

هطرػات اػتثاض(طشح /تشًاهِ)

ضواضُ تطًاهِ /عطح



عطف حسابّای اًتظاهی



ضواضُ ضزیق (هتفشلِ/تولک داسایی هالی)



عطف حساب اًتظاهی – ًٌتطل سلاضشّا

كػَل اػتثاضات ّعیٌِ
ضیعكػل ّعیٌِ



حسابّای اًتظاهی

هطرػات زضآهس(ضواضُ عثوِ تٌسی )



حساب اًتظاهیًٌ -تطل سلاضشّا

كػَل اػتثاضات تولي زاضاییّای سطهایِای



عطف حسابّای اًتظاهی

هَضَع زضآهس
زٍضُ هالیاتی
اتالؽ زٌّسُ
اتالؽ گیطًسُ
هطًع كؼالیت
عثوِ تٌسی ّسایا ًٍوٌْای زضیاكتی



عطف حساب اًتظاهی – اٍضام هطاضًت

سال



حسابّای اًتظاهی

حساب اًتظاهی -اٍضام هطاضًت

ًَع اٍضام تْا زاض



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – اٍضام هاطاتاحاِ

اضراظ
هاّیت سپطزُ
ٍضؼیت هغالثات
اًَاع پطزاذت ؿیط هغؼی
هَضَع ًسطی اتَاتجوؼی



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی -اٍضام هاطاتاحاِ

عثوِ تٌسی هَجَزیّا



عطف حسابّای اًتظاهی



عطف حساب اًتظاهی – ًٌتطل هٌاتغ تَزجِای

عثوِ تٌسی زاضاییّای ثاتت هطَْز ٍ ًاهطَْز



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهیًٌ -تطل هٌاتغ تَزجِای

ًَع تضویي
هَضَع تضویي
ٍاحس پَلی
هطرػات حساب (ضواضُ ضثا)



عطف حسابّای اًتظاهی



تؼساز اٍضام
هَضَع تسّی



عطف حساب اًتظاهی – زاضایی ّای اهاًی

هطرػات اٍضام یا اسٌاز



حسابّای اًتظاهی

تاضید سطضسیس



حساب اًتظاهی -زاضایی ّای اهاًی

هطرػات هطاضزاز ٍ تسْیالت



عطف حسابّای اًتظاهی

عطف حساب اًتظاهی – هَجَزی ّای اهاًی

ًَع سطهایِ گصاضی
زٍلتی  /ؿیطزٍلتی



حسابّای اًتظاهی



حساب اًتظاهی – هَجَزی ّای اهاًی





 

 





















 





 
 





 
 
 



 
 
 



 
                            
                            
      
             

      
             

     





 
      
             

                   


                   



هالحظات:


العام ٍجَز تؼضی اظ سغَح تلػیلی هٌَط تِ هوساض سایط تلػیلیّای آى حساب هؼیي هیتاضس .تطای هثال سغح تلػیلی "اتالؽ زٌّسُ" تٌْا ظهاًی تایس هوساض زاضتِ تاضس ًِ سغح تلػیلی ًَع اػتثاض،

"اتالؿی" اًتراب ضسُ تاضس.


تا ػٌایت تِ ایي ًِ سغَح تلػیلی حساب ّا تِ غَضت ًلی تؼییي ضسُ است ،لصا هوٌي است تطذی اظ ایي هوازیط تطای یي حساب هؼیي هَضز استلازُ هطاض ًگیطز .تطای هثال هوازیط سال جاضی ٍ زٍضُ هتون

تطای حساب اػتثاض ّعیٌِ هػسام زاضتِ ،زض غَضتی ًِ هوساض سٌَاتی تطای ایي حساب هَضَػیت ًساضز.

ًس حساب هؼیي  82009 ٍ 81009هطتَط تِ حساب اًتظاهی – حَالِ هیط ٍ عطف حساب اًتظاهی – حَالِ هیط اظ جسٍل كَم حصف گطزیس.

سناما  :سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور
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عثوِ اهالم اًتوال یاكتِ

حساب ًل

حساب هؼیي

هَضَع تؼسیالت سٌَاتی

41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی

: ساذتاض ًلی كطهت اعالػات الٌتطًٍیٌی گعاضشّای هالی ٍاحسّای گعاضضگط ترص ػوَهی- ترص چْاضم
No

Name

Type

Data Type

Use

Description

Required

اطالعات 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

|__MainOrgID

Attribute

varchar(11)

Required

شٌاسِ هلی

1-E

|__MainOrgCode

Attribute

varchar(55)

Required

سدیف تَدجِ ای دستگاُ اجشایی

1-F

|__Year

Attribute

Int

Required

سال

1-G

|__Month

Attribute

Int

Required

ُها

1-H

|__Attachment_List

Required

ضوائن حساب

Eelement-Complex Type

Eelement-Complex Type

1-H-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-H-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل یا تَضیحی دس هَسد آى

|__AttachmentType

Attribute

Int

Required

ًَِع ضویو

Required

تشاص عولیات

1-H-3
1-H-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

هشخصات اعتثاس

1-1-10

|__RankNumber

Attribute

varchar(55)

Required

شواسُ سدیف

1-1-11

|__CreditCode

Attribute

varchar(55)

Required

 طشح/ ِشواسُ تشًاه
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 سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور: سناما

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی

No

Name

Type

Data Type

Use

Description

1-1-12

|__ExpenseArticle

Attribute

Int

Required

ٌِفصَل اعتثاسات ّضی

1-1-13

|__ConstructArticle

Attribute

Int

Required

فصَل اعتثاست تولک داساییّای سشهایِای

1-1-14

|__ExpenseDetailArticle

Attribute

varchar(55)

Required

ٌِسیض فصل ّضی

1-1-15

|__IncomeCode

Attribute

varchar(55)

Required

هشخصات 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 فعالیت

1-1-22

|__AwardArticle

Attribute

Int

Required

طثمِ 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

اشخاص

1-1-27

|__Nominee

Attribute

varchar(555)

Required

ًام اشخاص

1-1-28

|__DemandStatus

Attribute

Int

Required

ٍضعیت هطالثات

1-1-29

|__TempPaymentType

Attribute

Int

Required

اًَاع پشداخت ؼیش لطعی

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

هشخصات حساب

47

 سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور: سناما

پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی
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No

وزارت امور اقتصادی و دارایی
Name

Type

Data Type

Use

Description

1-1-36

|__DebitSubject

Attribute

Int

Required

هَضَع تذّی

1-1-37

|__FixedAssetType

Attribute

int

Required

طثمِ تٌذی داساییّای ثاتت هشَْد ٍ ًاهشَْد

1-1-38

|__InventoryType

Attribute

int

Required

طثمِ تٌذی هَجَدیّا

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

هشخصات اٍساق یا اسٌاد

1-1-42

|__ContractProperties

Attribute

varchar(555)

Required

هشخصات لشاسداد ٍ تسْیالت

1-1-43

|__InvestmentType

Attribute

Int

Required

ًَع سشهایِ گزاسی

1-1-44

|__AnnualAdjustmentsSubject

Attribute

Int

Required

هَضَع تعذیالت سٌَاتی

1-1-45

|__ TransferItems

Attribute

Int

Required

ِطثمِ الالم اًتمال یافت

|__ContrastAccount_List

Eelement-Complex Type

Required

صَست هؽایشت تاًکی

1-2
1-2-1

|__AccountNumber

Attribute

varchar(66)

Required

شواسُ شثای 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 طثك دفتش

1-2-5

|__MojoodiTebgheDaftar
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پروتکل تبادل الکترونیکی گسارشهای مالی واحذهای گسارشگر بخش عمومی

sanama.mefa.ir
No
1-2-6

وزارت امور اقتصادی و دارایی
Name
|__DiffType1

Type

Data Type

Eelement-Complex Type

Use

Description

Required

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

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/ ششح

1-2-6-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Required

لیست ضوائن

1-2-6-c

|__Attachment_List

Attribute

Bigint

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 هشخصات

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

1-2-8
1-2-8-a

|__DiffType3
|__Value

Eelement-Complex Type
Attribute

Bigint

49

 سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خسانهداری کل کشور: سناما
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sanama.mefa.ir
No
1-2-8-b

وزارت امور اقتصادی و دارایی
Name

Type

Data Type

Use

Description

Required

لیست جضئیات

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

1-2-8-b-1

|__Date

Attribute

Varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-8-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ششح

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

ِاشتثاُ 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/ششح

1-2-9-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

1-2-9-b-4

|__DocNo

Attribute

varchar(55)

Required

شواسُ 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

اشتثاُ عذدی تا اسجاع تِ سٌذ هشتَط – کسش

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

1-2-10

|__DiffType5

1-2-10-a

|__Value

1-2-10-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type
Attribute

Bigint

Eelement-Complex Type
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No

وزارت امور اقتصادی و دارایی
Name

Type

Data Type

Use

Description

Required

تاسیخ

1-2-10-b-1

|__Date

Attribute

varchar(15)

1-2-10-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ششح

Required

هثلػ

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

Required

شواسُ 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 تشداشت ّ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/ ششح

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

Required

تاسیخ

1-2-12

|__DiffType7

Eelement-Complex Type

1-2-12-a

|__Value

1-2-12-b

|__Detail_List

Eelement-Complex Type

|__Date

Attribute

1-2-12-b-1

Attribute

Bigint

Varchar(15)
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No

وزارت امور اقتصادی و دارایی
Name

Type

Data Type

Use

Description

1-2-12-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ششح

1-2-12-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

Required

لیست ضوائن

1-2-12-c

|__Attachment_List

Eelement-Complex Type

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

تشداشت تِ هَجة احکام صادسُ اص هشاجع ریصالح کِ دس دفتش
ریحساتی عول ًشذُ 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 طثك گَاّی تاًک

Required

ٍجَُ تیي ساّی

Required

همذاس

Required

لیست جضئیات

Required

تاسیخ

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

|__Date

Attribute

1-2-15-b-1

Attribute

Bigint

Varchar(15)
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No

وزارت امور اقتصادی و دارایی
Name

Type

Data Type

Use

Description

1-2-15-b-2

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

 رکش دالیل/ ششح

1-2-15-b-3

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

1-2-15-c

|__Attachment_List

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

شواسُ 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

ششح چک

1-2-16-b-6

|__DocNo

Attribute

varchar(55)

Required

شواسُ 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

1-2-17
1-2-17-a

|__DiffType11
|__Value

ِ اضاف-اشتثاُ تاًک

Eelement-Complex Type
Attribute

Bigint
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

No

Name

1-2-17-b

|__Detail_List

Type

Data Type

Use

Description
لیست جضئیات

Eelement-Complex Type

1-2-17-b-1

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

1-2-17-b-2

|__Date

Attribute

varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-17-b-3

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

ششح

1-2-17-c

|__Attachment_List

لیست ضوائن

Eelement-Complex Type

1-2-17-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-17-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-17-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

1-2-18

|__DiffType16

1-2-18-a

|__Value

1-2-18-b

|__Detail_List

کسش-اشتثاُ تاًک

Eelement-Complex Type
Attribute

Bigint

Required

همذاس
لیست جضئیات

Eelement-Complex Type

1-2-18-b-1

|__Expense

Attribute

Bigint

Required

هثلػ

1-2-18-b-2

|__Date

Attribute

varchar(15)

Required

تاسیخ

1-2-18-b-3

|__Description

Attribute

varchar(555)

Required

ششح

1-2-18-c

|__Attachment_List

لیست ضوائن

Eelement-Complex Type

1-2-18-c-1

|__Attachment

Attribute

Image

Required

فایل پیَست

1-2-18-c-2

|__Extension

Attribute

varchar(15)

Required

پسًَذ فایل

1-2-18-c-3

|__Description

Attribute

varchar(55)

Required

ًام فایل

:ُهَاضز حصف ضس
No
1-1-35

Name
|__InsuranceType

Type

Data Type

Use

Description

Attribute

Int

Required

ًَِع تیو
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