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تعیین گروه حساب ها - کذینگ بخش اول 

گسيٌ حسابکد حساب

دازایی َای جازی1

دازایی َای غیس جازی2

بدَی َای جازی3

بدَی َای بلىدمدت4

حقًق صاحبان سُام5

دزآمدَا6

بُای تمام ضدٌ کاالی فسيش زفتٍ ي خدمات ازائٍ ضد7ٌ

َصیىٍ َا8

سایس حساب َا9

تعیین حساب های کل - کذینگ بخش دوم 
تزای ایي کار هی تَاى در اداهِ کذ ّز گزٍُ : حال تایستی ّز کذام اس گزٍُ حساب ّا را تِ حساب ّای کل ریش کٌین

 داد 11هثالً هَجَدی ًقذ ٍ تاًک اٍلیي حساب کل اس دارایی ّای جاری است ٍ هی تَاى تِ آى کذ . کذ دیگزی داد
یک اٍل ًوایٌذُ دارایی جاری ٍ یک دٍم ًوایٌذُ هَجَدی ًقذ ٍ تاًک یا در صَرتی کِ فزض هی شَد  (یک یک)

. شزٍع هی کٌین01 تا تیش تز تاشذ، هثل ایي کذیٌگ اس 10حساب ّای کل ایي گزٍُ اس 

کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

دازایی َای جازی 1

هَرَزی ًمس ٍ ثبًه101

ؾطهبیِ گصاضی وَتبُ هست102

حؿبة ّب ٍ اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی 103

ؾبیط حؿبة ّب ٍ اؾٌبز زضیبفتٌی 104

هَرَزی هَاز ٍ وبال105

ؾفبضقبت ٍ پیف پطزاذت ّب 106

ؾپطزُ ّبی هب ًعز زیگطاى107

مهر
بیالن
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کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

دازایی َای غیس جازی 2

زاضایی ّبی حبثت هكَْز201

اؾتْالن اًجبقتِ زاضایی ّبی حبثت هكَْز202

زاضایی ّبی زض رطیبى تىویل203

زاضایی ّبی ًبهكَْز204

ؾطهبیِ گصاضی ّبی ثلٌسهست205

ؾبیط زاضایی ّبی غیط ربضی299

کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

بدَی َای جازی 3

حؿبة ّب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌی تزبضی301

ؾبیط حؿبة ّب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌی302

ؾفبضقبت ٍ پیف زضیبفت ّب303

شذیطُ هبلیبت304

ؾَز ؾْبم پطزاذتٌی305

ؾپطزُ ّبی پطزاذتٌی306

تؿْیالت ٍ اػتجبضات هبلی زضیبفتی وَتبُ هست307

شذبیط308

کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

4
بدَی َای بلىدمدت 

(غیس جازی)

حؿبة ّب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌی ثلٌسهست تزبضی401

ؾبیط حؿبة ّب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌی ثلٌسهست402

تؿْیالت ٍ اػتجبضات هبلی زضیبفتی ثلٌسهست403

شذیطُ هعایبی پبیبى ذسهت وبضوٌبى404

زضآهسّبی اًتمبلی ثِ زٍضُ ّبی آتی405

کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

حقًق صاحبان سُام 5

ؾطهبیِ پطزاذت قس501ُ

اًسٍذتِ لبًًَی502

ؾبیط اًسٍذتِ ّب503

هبظاز تزسیس اضظیبثی زاضایی ّبی حبثت هكَْز 504

اًجبقتِ (ظیبى)ؾَز 505

مهر
بیالن
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کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

دزآمدَا6

فطٍـ601

زضآهس حبنل اظ اضائِ ذسهبت602

ؾبیط زضآهسّبی ػولیبتی603

ؾبیط زضآهسّبی غیط ػولیبتی604

کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

7

بُای تمام ضدٌ کاالی 

فسيش زفتٍ ي خدمات 

ازائٍ ضدٌ

ثْبی توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ زاذلی701

ثْبی توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ ذبضری702

ثْبی توبم قسُ ذسهبت اضائِ قس703ُ

کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

َصیىٍ َا8

ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز وبضوٌبى غیط تَلیسی801

ّعیٌِ ّبی ػولیبتی802

ؾبیط ّعیٌِ ّبی ػولیبتی803

ّعیٌِ ّبی هبلی804

ّعیٌِ ّبی غیط ػولیبتی805

کد 

گسيٌ
حساب کلکد حساب کلگسيٌ حساب

سایس حساب َا9

حؿبة ّبی اًتظبهی901

َرف حساب هاي انتظامی902
تطاظ افتتبحی903ِ

تطاظ اذتتبهی904ِ

مهر
بیالن
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توضیح کذینگ درختی حساب های کل - کذینگ بخش سوم 
در ایي هزحلِ تایستی ّز کذام اس حساب ّای کل تعییي شذُ را تِ اجشای آى کِ ّواى حساب ّای هعیي ّستٌذ 

 در ایي تزرسی هی تَاى تا چٌذ سطح هعیي در ًظز گزفت کِ الثتِ ًزم افشارّای رایج کًٌَی تا یک سطح  .تفکیک کزد
دٍ سطح  (اگز اشتثاُ ًکٌن)ٍ اس ایي هیاى فقط ًزم افشار ًَیسا  (...ّوکاراى سیستن، رایَرس ٍ ). هعیي را جَاتگَ ّستٌذ

.هعیي را هی پذیزد

 تِ آى اختصاص پیذا کزد را 101تزای ایي کار هثالً حساب هَجَدی ًقذ ٍ تاًک اس گزٍُ دارایی ّای جاری کِ کذ 
الثتِ اگز تخَاّین اس یک سطح هعیي استفادُ کٌین، تِ جای ایي کِ هَجَدی : تفکیک هی کٌین کِ تِ تزتیة سیز است

ًشد تاًک ّا را در سطح دٍم تِ ریالی ٍ ارسی تفکیک کٌین، در ّواى سطح یک تار هی ًَیسین هَجَدی ًشد تاًکْا 
اها در ایي جا چَى دٍ .  هی شَد10102 ٍ 10101ریالی ٍ تار دیگز هَجَدی ًشد تاًک ّا ارسی کِ کذ آى تِ تزتیة 

 تزای تفکیک ریالی 2ٍ ٍ 1 را تِ هَجَدی ًشد تاًک ّا اختصاص دادین ٍ اس کذ 10101سطح هعیي در ًظز گزفتین، کذ 
.ارسی در سطح دٍم استفادُ شذ

.در تقیِ هَارد ًیش تِ ّویي ًحَ عول هی کٌین

کدینگ درختی حساب های کل

حساب کلکد
معیه سطح ديم معیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کدوام حسابکد

101
مًجًدی 

وقد ي باوک

هَرَزی ًعز ثبًه ّب10101
ثسضیبلی1010101

ثساضظی1010102

هَرَزی ًعز نٌسٍق10102
ثسضیبلی1010201

ثساضظی1010202

هَرَزی ًعز تٌرَاُ گطزاى10103
ثسضیبلی1010301

ثساضظی1010302

ثساؾٌبز ٍ اٍضاق ثْبزاض ًعز نٌسٍق10104

ٍرَُ زض ضا10105ُ

ثسحَالِ قسُ اظ قؼت1010501

حَالِ قسُ اظ ؾبیط 1010501

 اقربل
ثس

ثسهَرَزی ٍاضیعی ًبهِ ّبی اضظی10106

ثسهؿىَوبت10107

مهر
بیالن

http://hesabdarearshad.blogfa.com/post-155.aspx
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حساب کلکد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حسابکد

102

سسمایٍ 

گرازی کًتاٌ 

مدت

ثسؾپطزُ وَتبُ هست1020101 ؾپطزُ ؾطهبیِ گصاضی10201

ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم10202
ثسقطوت ّبی پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ1020201

ثسؾبیط قطوت ّب1020202

ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت 10203
ثسقطوت ّبی پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ1020301

ثسؾبیط قطوت ّب1020302

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کدوام حسابکد

103

حساب َا 

ي اسىاد 

دزیافتىی

10301
اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی زض رطیبى

 ٍنَل
اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی ًعز نٌسٍق10302

اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی ٍاذَاؾتی10303

حؿبة ّبی زضیبفتٌی تزبضی10304
ثس ضیبلی 1030401

ثس اضظی 1030402

حساب کل کد

معیه سطح ديم معیه سطح ايل

ماَیت
 کد وام حسابکد

وام

حساب

104

سایس 

حساب 

َا ي 

اسىاد 

دزیافتىی

ثساؾٌبز زضیبفتٌی غیط تزبضی زض رطیبى ٍنَل10401

ثساؾٌبز زضیبفتٌی غیط تزبضی ًعز نٌسٍق10402

ثساؾٌبز زضیبفتٌی غیط تزبضی ٍاذَاؾتی10403

حؿبة ّبی زضیبفتٌی غیط تزبضی10404
ثس ضیبلی1040401

ثس اضظی1040402

ثسهؿبػسُ وبضوٌبى10405

ثسٍام يطٍضی وبضوٌبى10406

ثسحك الؼول وبضاى10407

ثستطذیم وبضاى گوطوی10408

ثسؾپطزُ ّبی هَلت10409

ثسؾَز ؾْبم زضیبفتٌی10410

ثسَلت اظ قطوت ّبی گط10411ٍُ

ثسَلت اظ ؾبیط اقربل ٍاثؿت10412ِ

ثسذؿبضات لبثل زضیبفت اظ ثیو10413ِ

مهر
بیالن
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 کد
حساب

کل

معیه سطح ديممعیه سطح ايل
ماَیت

وام حساب کد وام حسابکد

105

مًجًدی 

مًاد ي 

کاال

ثسهَرَزی هَاز اٍلی10501ِ

ثسهَرَزی لُؼبت ٍ لَاضم یسوی10502

ثسهَاز ووىی ٍ ثؿتِ ثٌسی10503

ثسوبالی زض رطیبى ؾبذت10504

ثسوبالی ؾبذتِ قس10505ُ

هَرَزی زض ضا10506ُ
ثس هَاز اٍلیِ زض ضاُ 1050601

ثس وبالی زض ضاُ 1050602

ثسوبالی اهبًی هب ًعز زیگطاى10507

ثسهَرَزی الالم ضاوس ٍ ًبثبة10508

ثسهَرَزی يبیؼبت هَاز اٍلی10509ِ

ثسهَرَزی يبیؼبت لُؼبت ٍ لَاضم یسوی10510

ذٌخیاًحطاف ًطخ هَاز اٍلیِ ٌّگبم ذطیس10511

ذٌخیاًحطافبت وبالی زض رطیبى ؾبذت10512

ثسؾبیط هَرَزی ّب10513

مهر
بیالن
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حساب کلکد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حسابکد

106

سفازضات ي 

پیص پسداخت 

َا

پیف پطزاذت ذطیس 10601

ثسهَاز اٍلی1060101ِ

ثسوبال1060102

ثسزاضایی غیط ربضی1060103

پیف پطزاذت ذسهبت 10602

ثسّعیٌِ ّبی ربضی1060201

ثسحؿبثطؾی1060202

ثساربض1060203ُ

پیف پطزاذت ثیوِ 10603
ثسزاضایی ّب1060301

ثسثیوِ تبهیي ارتوبػی1060302

ثسهبلیبت ثط زضآهس قطوت ّب1060401پیف پطزاذت هبلیبت10604

10605
پیف پطزاذت ثِ

پیوبًىبضاى
ثسپیف پطزاذت ثِ پیوبًىبضاى1060501

ؾبیط پیف پطزاذت ّب 10606
ّبی تحمیك ٍ تَؾؼ1060601ِ ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ ؾَز ٍ وبضهعز ٍام ّب1060602

ؾفبضقبت هَاز اٍلیِ 10607

ثسثْبی انلی ؾفبضـ ذبضری1060701

ّبی حجت ؾفبضـ1060702 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ ّبی ثیو1060703ِ

ّبی ثبًىی ؾفبضـ1060704 ثسّعیٌِ

ّبی گوطوی ؾفبضـ1060705 ثسّعیٌِ

ثسحمَق ٍ ػَاضو ثٌسضی ؾفبضـ1060706

ّبی ثبظضؾی ؾفبضـ1060707 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ حول ؾفبضـ1060708

ثس ّعیٌِ حك الؼول تطذیم ؾفبضـ1060709 مهر
بیالن
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حساب کلکد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حساب کد

106

سفازضات ي 

پیص پسداخت 

َا

ؾفبضقبت وبال 10608

ثسثْبی انلی ؾفبضـ ذبضری1060801

ّبی حجت ؾفبضـ1060802 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ ّبی ثیو1060803ِ

ّبی ثبًىی ؾفبضـ1060804 ثسّعیٌِ

ّبی گوطوی ؾفبضـ1060805 ثسّعیٌِ

ثسحمَق ٍ ػَاضو ثٌسضی ؾفبضـ1060806

ّبی ثبظضؾی ؾفبضـ1060807 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ حول ؾفبضـ1060808

ثس ّعیٌِ حك الؼول تطذیم ؾفبضـ1060809

10609 
ؾفبضقبت لُؼبت ٍ لَاظم

 یسوی

ثسثْبی انلی ؾفبضـ ذبضری1060901

ّبی حجت ؾفبضـ1060902 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ ّبی ثیو1060903ِ

ّبی ثبًىی ؾفبضـ1060904 ثسّعیٌِ

ّبی گوطوی ؾفبضـ1060905 ثسّعیٌِ

ثسحمَق ٍ ػَاضو ثٌسضی ؾفبضـ1060906

ّبی ثبظضؾی ؾفبضـ1060907 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ حول ؾفبضـ1060908

ثس ّعیٌِ حك الؼول تطذیم ؾفبضـ1060909 مهر
بیالن
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حساب کلکد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حساب کد

106

سفازضات ي 

پیص پسداخت 

َا

ؾفبضقبت هبقیي آالت 10610

ثسثْبی انلی ؾفبضـ ذبضری1061001

ّبی حجت ؾفبضـ1061002 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ ّبی ثیو1061003ِ

ّبی ثبًىی ؾفبضـ1061004 ثسّعیٌِ

ّبی گوطوی ؾفبضـ1061005 ثسّعیٌِ

ثسحمَق ٍ ػَاضو ثٌسضی ؾفبضـ1061006

ّبی ثبظضؾی ؾفبضـ1061007 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ حول ؾفبضـ1061008

ثس ّعیٌِ حك الؼول تطذیم ؾفبضـ1061009

هَرَزی توجط ٍ ؾفتِ 10611
ثستوجط1061101

ثسؾفت1061102ِ

10612 
ّعیٌِ ّبی لجل اظ

گكبیف اػتجبض ؾفبضـ

ثسؾفبضقبت هَاز اٍلی1061201ِ

ثسؾفبضقبت وبال1061202

ثسؾفبضقبت لُؼبت ٍ لَاظم یسوی1061203

ثسؾفبضقبت هبقیي آالت1061204

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

107
سپسدٌ َای ما 

وصد دیگسان

ثسؾپطزُ ثیو10701ِ

ثسؾپطزُ حؿي اًزبم وبض10702

10703
ؾپطزُ حؿي ارطای 

تؼْسات
ثس

ثسؾپطزُ قطوت زض هٌبله10704ِ

ثسؾپطزُ قطوت زض هعایس10705ُ

ثسؾپطزُ ًعز ثبًه ّب10706

ثسؾپطزُ ّبی گوطوی10707

مهر
بیالن
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حساب کلکد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

201
دازایی َای 

ثابت مطًُد

ثسظهیي20101

ثسؾبذتوبى20102

ثستبؾیؿبت20103

ثسهبقیي آالت ٍ تزْیعات20104

ثساثعاضآالت20105

ثسٍؾبئٍ ًملی20106ِ

ثساحبحیِ ٍ هٌهَثبت20107

ثسلبلت ّب20108

ثسلَاظم آظهبیكگبّی20109

20110 
زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای 

 هَرَز زض اًجبض
ثس

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

202
استُالک اوباضتٍ دازایی َای 

ثابت مطًُد

ثؽؾبذتوبى20202

ثؽتبؾیؿبت20203

ثؽهبقیي آالت ٍ تزْیعات20204

ثؽاثعاضآالت20205

ثؽٍؾبئٍ ًملی20206ِ

ثؽاحبحیِ ٍ هٌهَثبت20207

ثؽلبلت ّب20208

ثؽلَاظم آظهبیكگبّی20209

 ٍ تقاتل کذ حساب ّای دارایی ثاتت هشَْد استْالک پذیز تا استْالک اًثاشتِ آى 299السم است دٍستاى عشیش تِ کذ سایز دارایی ّا 
.دقت کٌٌذ

.است 20202 است، استْالک اًثاشتِ آى ًیش 20102هثالً کذ ساختواى 

.اس طزف دیگز تَجِ داشتِ تاشیذ کِ لشٍهی ًذارد ّوِ حساب ّا دٍ سطح هعیي داشتِ تاشٌذ اس تکزار کذ اجتٌاب هی کٌین

تَجِ کٌیذ کِ کذیٌگ درختی تٌْا شاهل حساب ّایی است کِ در حساتذاری استفادُ هی شَد ٍ تیي ّوِ شزکت ّای هشاتِ عوَهیت 
.در سزفصل تفصیلی حساب ّا هی گٌجذ کِ در اداهِ تَضیح دادُ خَاّذ شذ... اشخاص، تاًک ّا ٍ . دارد

مهر
بیالن
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حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

دازایی َای دز جسیان تکمیل203

ثس ؾبذتوبى زض رطیبى تىویل20301

ثس تبؾیؿبت زض رطیبى تىویل20302

ثسهبقیي آالت زض رطیبى تىویل20303

ثس اثعاضآالت زض رطیبى تىویل20304

ثس لبلت ّبی زض رطیبى تىویل20305

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حساب کد

دازایی َای وامطًُد204

حك الوتیبظّب20401

ثسحك تبلیف2040101

ثسحك اذتطاع2040102

ثسحك اًحهبضی تَلیس2040103

ثسحك اًحهبضی تَظیغ2040104

حك اؾتفبزُ اظ ذسهبت ػوَهی20402

ثسآة2040201

ثسثطق2040202

ثسگبظ2040203

ثستلفي2040204

ثسؾطلفلی هحل وؿت2040301 ؾطلفلی هحل وؿت20403

ًطم افعاضّب20404

ثس ًطم افعاض حؿبثساضی2040401

ثس ًطم افعاضّبی فٌی2040402

ثس ًطم افعاضّبی ازاضی2040403

ثسؾیؿتن ّب ٍ ضٍـ ّب20405

ثسؾبیط زاضایی ّبی ًبهكَْز20406

حساب کل کد
معیه سطح ديم معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حسابکد

205
سسمایٍ گرازی َای 

بلىدمدت

20501
ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم

 قطوت ّب

ثسقطوت ّبی تبثؼ2050101ِ

ثسقطوت ّبی ٍاثؿت2050102ِ

ثسؾبیط قطوت ّب2050103

20502
ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق

 هكبضوت

ثسقطوت ّبی تبثؼ2050201ِ

ثسقطوت ّبی ٍاثؿت2050202ِ

ثسؾبیط قطوت ّب2050203

ثس ؾپطزُ ّبی ثلٌسهست2050301 ؾپطزُ ّبی ثبًىی20503

ثسٍام ّبی ثلٌسهست2050401 ٍام ّبی اػُبیی20504

مهر
بیالن
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کد
حساب کل

معیه سطح ديممعیه سطح ايل
ماَیت

وام حسابکد وام حساب کد

206

سایس 

دازایی 

َای غیس 

جازی

20601 
هربضد اًتمبلی ثِ زٍضُ ّبی

 آتی

2060101 
ّعیٌِ ّبی تبؾیؽ ٍ لجل اظ 

 ثْطُ ثطزاضی
ثس

2060102
ّعیٌِ ؾَز ٍ وبضهعز ٍام ّبی 

 ثلٌسهست
ثس

ّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ 2060103 ثس ّعیٌِ

ثس ؾبیط2060104

ثسٍرِ ًمس هؿسٍز قسُ ًعز ثبًه 20602

20603 
ٍرِ ًمس وٌبض گصاقتِ قسُ

ثطای ّسف هكرم
ثس

ثساؾٌبز زضیبفتٌی ثلٌسهست 20604

ثسحهِ ثلٌسهست ٍام وبضوٌبى 20605

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کدوام حسابکد

301
حساب َا ي اسىاد 

پسداختىی تجازی

ثؽاؾٌبز پطزاذتٌی تزبضی 30101

ثؽهؼلك ذطیس30102

30103 
حؿبة ّبی پطزاذتٌی

تزبضی

ثؽ ضیبلی 3010301

ثؽ اضظی 3010302

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حساب کد

302

سایس 

حساب َا 

ي اسىاد 

پسداختىی

ثؽاؾٌبز پطزاذتٌی غیط تزبضی30201

30202
حؿبة ّبی پطزاذتٌی غیط

 تزبضی
ثؽضیبلی3020201

ثؽاضظی3020202

هبلیبت ّبی تىلیفی پطزاذتٌی30203

ثؽهبلیبت ثط ؾَز ؾْبم3020301

ثؽهبلیبت ثط حمَق وبضوٌبى3020302

ثؽهبلیبت پیوبًىبضاى% 30203035

ثؽنٌسٍق وبضآهَظی % 30203040.002

ثؽهبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ% 30203053

30204
هبلیبت ثط زضآهس قطوت 

 پطزاذتٌی
ثؽهبلیبت ثط زضآهس قطوت3020401

حك ثیوِ پطزاذتٌی30205

3020501
حك ثیوِ ؾْن وبضفطهب % 23

ؾبظهبى تبهیي ارتوبػی
ثؽ

ثؽحك ثیوِ ؾْن وبضوٌبى% 30205027

ثؽثیوِ ػوط ٍ حَازث3020503

 حك ثیوِ ؾْن پیوبًىبض 30205041.6%

3020505 
حك ثیوِ پیوبًىبضی ؾْن% 5

 وبضفطهب
ثؽ حك ثیوِ تطاًعیت اقربل حبلج 3020506

 زؾتوعز پطزاذتٌی حمَق 30206ٍ

ثؽ  زؾتوعز پطزاذتٌی حمَق ٍ 3020601

ثؽضًٍس حمَق3020602

ثؽػیسی ٍ پبزاـ پطزاذتٌی3020603

ثؽثْطُ ٍضی تَلیس پطزاذتٌی3020604

ثؽػَاضو قْطزاضی30207

ثؽزٍ زض ّعاض فطٍـ نٌبیغ30208

ثؽیه زض ّعاض تطثیت ثسًی30209

ثؽػَاضو آهَظـ ٍ پطٍضـ30210

30211
شذیطُ ّعیٌِ ّبی هؼَق 

پطزاذت ًكسُ

3021101
ّعیٌِ تؿْیالت ػوَهی 

پطزاذتٌی
ثؽ

ثؽؾبیط ّعیٌِ ّبی پطزاذتٌی3021102

حؿبة ّبی پطزاذتٌی30212

ثؽثِ قطوت ّبی گط3021201ٍُ

ثؽثِ ؾبیط اقربل ٍاثؿت3021202ِ

ثؽثِ پیوبًىبضاى3021203

ثؽربضی قطوب30213

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ديم معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حسابکد

303
سفازضات

ي پیص دزیافت َا

پیف زضیبفت فطٍـ30301

ثؽ وبال3030101

ثؽ هَاز اٍلی3030102ِ

ثؽ يبیؼبت3030103

ثؽپیف زضیبفت اضائِ ذسهبت30302

ثؽؾبیط پیف زضیبفت ّب30303

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کد

ثؽشذیطُ هبلیبت ثط زضآهس قطوت ّب30401ذخیسٌ مالیات304

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

ثؽؾَز ؾْبم پطزاذتٌی30501سًد سُام پسداختىی305

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

سپسدٌ َای پسداختىی306

ثؽؾپطزُ حؿي اًزبم وبض30601

ثؽؾپطزُ حؿي ارطای تؼْسات30602

ثؽؾپطزُ زضیبفتی هعایس30603ُ

ثؽؾپطزُ زضیبفتی هٌبله30604ِ

ثؽ ؾبیط ؾپطزُ ّبی زضیبفتی30605

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کد

تسُیالت ي اعتبازات مالی دزیافتی کًتاٌ مدت307

ثؽفطٍـ الؿبَی30701

ثؽؾلف30702

ثؽهكبضوت هسًی30703

ثؽهًبضث30704ِ

کد
حساب 

کل

معیه سطح ديممعیه سطح ايل
ماَیت

وام حسابکدوام حسابکد

ذخایس308

30801
شذیطُ هُبلجبت هكىَن

 الَنَل

ثؽ شذیطُ هُبلجبت تزبضی هكىَن الَنَل 3080101

3080102
شذیطُ هُبلجبت غیط تزبضی هكىَن 

الَنَل
ثؽ

30802
شذیطُ وبّف اضظـ 

هَرَزی هَاز

ثؽهَاز اٍلی3080201ِ

ثؽهَاز ووىی ٍ ثؿتِ ثٌسی3080202

30803
شذیطُ وبّف اضظـ لُؼبت

 ٍ هلعٍهبت ههطفی
ثؽ

30804
شذیطُ وبّف 

 هَرَزی وبال اضظـ

ثؽوبالی زض رطیبى ؾبذت3080401

ثؽوبالی ؾبذتِ قس3080402ُ

ثؽوبالی زض ضا3080403ُ

ثؽشذیطُ ثي وبضگطی30805

ثؽشذیطُ تًویي هحهَالت30806

30807
شذیطُ هطذهی اؾتفبزُ

 ًكسُ
ثؽ

مهر
بیالن 
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حساب کلکد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حسابکد

401

حساب َا ي اسىاد 

پسداختىی بلىدمدت 

تجازی

ثؽاؾٌبز پطزاذتٌی ثلٌسهست تزبضی40101

40102
حؿبة ّبی پطزاذتٌی ثلٌسهست

 تزبضی

ثؽ ضیبلی4010201

ثؽ اضظی4010202

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حسابکد

402

سایس حساب َا 

ي اسىاد 

پسداختىی 

بلىدمدت

ثؽاؾٌبز پطزاذتٌی ثلٌسهست غیط تزبضی 40201

40202 
حؿبة ّبی پطزاذتٌی ثلٌسهست غیط

 تزبضی

ثؽ ضیبلی4020201

ثؽ اضظی4020202

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کد

تسُیالت ي اعتبازات مالی دزیافتی بلىدمدت403

ثؽفطٍـ الؿبَی40301

ثؽؾلف40302

ثؽهكبضوت هسًی40303

ثؽهًبضث40304ِ

ماَیت حساب کل کد

ثؽذخیسٌ مصایای پایان خدمت کازکىان404

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

دزآمدَای اوتقالی بٍ ديزٌ َای آتی405
ثؽؾَز ًبقی اظ تؿؼیط ثسّی ّبی ثلٌسهست اضظی40501

ثؽ زاضایی ّبی اّسایی اظ َطف اقربل40502

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حسابکد

501
سسمایٍ 

پسداخت ضدٌ

ؾطهبیِ ؾْبم50101
ثؽؾْبم هوتبظ5010101

ثؽؾْبم ػبزی5010102

نطف50102
ثؽؾْبم هوتبض5010201

ثؽؾْبم ػبزی5010202

50103
ؾطهبیِ ؾْبم ػبزی تؼْس

 قسُ
5010301

ؾطهبیِ ؾْبم ػبزی پصیطُ

ًَیؿی قسُ
ثؽ

ثستؼْس نبحجبى ؾْبم5010302

ثؽاّسایی اظ زٍلت5010401 ؾطهبیِ اّسایی50104

ثؽاهتیبظ پبضُ ؾْن50105

ؾْبم ذعا50106ًِ

ؾْبم ذعا5010601ًِ

5010602
هبظاز حبنل اظ هجبزالت ؾْبم 

 ذعاًِ
ثؽ

ثؽؾَز ؾْوی لبثل تَظیغ50107

ثؽهبظاز حبنل اظ تزعیِ ؾْبم50108

50109
نطف حبنل اظ ثبظذطیس ؾْبم

 هوتبظ
ثؽ

50110
ؾطهبیِ پطزاذت قسُ ًبقی اظ 

تؼْس پطزاذت ًكسُ

5011001
ؾطهبیِ پطزاذت قسُ ًبقی اظ 

 تؼْس پطزاذت ًكسُ
ثؽ

5011002
ًبقی اظ اًمًبی هْلت پبضُ

ؾْن
ثؽ

5011003
ًبقی اظ اًمًبی حك ذطیس 

 ؾْبم
ثؽ

ثؽ زض لجبل زضیبفت ذسهبت5011101 حك تمسم ذطیس ؾْبم50111

ثؽحك ذطیس ؾْبم50112

مهر
بیالن 
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ماَیت حساب کل کد

ثؽاوديختٍ قاوًوی502

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

سایس اوديختٍ َا503

ثؽاًسٍذتِ احتیبَی50301

ثؽ اًسٍذتِ تَؾؼِ ٍ تىویل50302

ثؽاًسٍذتِ ػوَهی50303

ثؽاًسٍذتِ ربیگعیي زاضایی ّب50304

ثؽؾبیط اًسٍذتِ ّب50305

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

504
ماشاد تجدید ازشیابی 

دازایی َای ثابت مطًُد

ثؽظهیي50401

ثؽؾبذتوبى50402

ثؽتبؾیؿبت50403

ثؽهبقیي آالت ٍ تزْیعات50404

ثؽاثعاضآالت50405

ثؽٍؾبئٍ ًملی50406ِ

ثؽاحبحیِ ٍ هٌهَثبت50407

ثؽلبلت ّب50408

ثؽلَاظم آظهبیكگبّی50409

ثؽزاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض اًجبض50410

ثؽؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم قطوت ّبی تبثؼ50411ِ

ثؽؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم قطوت ّبی ٍاثؿت50412ِ

ثؽؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم ؾبیط قطوت ّب50413

ثؽؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت قطوت ّبی تبثؼ50414ِ

ثؽؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت قطوت ّبی ٍاثؿت50415ِ

ثؽؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت ؾبیط قطوت ّب50416

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

اوباضتٍ (شیان)سًد 505
ذٌخی اًجبقتِ (ظیبى)ؾَز 50601

ذٌخیؾبل ربضی (ظیبى)ؾَز 50602

ذٌخی تؼسیالت ؾٌَاتی50603

حساب کلکد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حسابکد

فسيش601

 زاذلی فطٍـ وبال60101
ثؽزضٍى گطٍّی6010101

ثؽذبضد اظ گط6010102ٍُ

ثطگكت اظ فطٍـ ٍ ترفیفبت زاذلی60102
ثسزضٍى گطٍّی6010201

ثسذبضد اظ گط6010202ٍُ

ترفیفبت ًمسی فطٍـ زاذلی60103
ثسزضٍى گطٍّی6010301

ثسذبضد اظ گط6010302ٍُ

ثؽفطٍـ وبال نبزضاتی60104

ثسثطگكت اظ فطٍـ ٍ ترفیفبت فطٍـ نبزضاتی60105

ثسترفیفبت ًمسی فطٍـ نبزضاتی60106

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حساب کد

دزآمد حاصل اش ازائٍ خدمات602
زضآهس حبنل اظ اضائِ ذسهبت زاذلی 60201

ثؽ زضٍى گطٍّی 6020101

ثؽ ذبضد اظ گط6020102ٍُ

ثؽ ذبضری6020201زضآهس حبنل اظ اضائِ ذسهبت ذبضری60202

حساب کل کد
معیه سطح ديم معیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کد وام حسابکد

603

سایس 

دزآمدَای 

عملیاتی

فطٍـ يبیؼبت ػبزی60301
ثؽ هَاز اٍلیِ 6030101

ثؽ وبال 6030102

ثؽؾَز حبنل اظ فطٍـ هَاز اٍلی60302ِ

60303
ؾَز ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّب ٍ ثسّی ّبی

 ػولیبتی
ثؽ

ثؽؾبیط زضآهسّبی ػولیبتی60304

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ديم معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حسابکد

604

سایس 

دزآمدَای 

غیس 

عملیاتی

ؾَز حبنل اظ فطٍـ زاضایی ّب60401
ثؽ زاضایی ّبی حبثت هكَْز6040101

ثؽ زاضایی ّبی حبثت ًبهكَْز6040102

ؾَز حبنل اظ ؾطهبیِ گصاضی60402

6040201
ؾپطزُ گصاضی ّبی وَتبُ

 هست
ثؽ

ثؽاٍضاق هكبضوت6040202

ثؽؾْبم6040203

60403
ؾَز ًبقی اظ فطٍـ ؾطهبیِ

 گصاضی
ثؽاٍضاق هكبضوت6040301

ثؽؾْبم6040302

60404
ؾَز ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّب ٍ

ثسّی ّبی غیط ػولیبتی
ثؽ

ثؽؾبیط زضآهسّبی غیط ػولیبتی60405

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حسابکد

701

بُای تمام 

ضدٌ کاالی 

فسيش زفتٍ 

داخلی

ثْبی توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ زاذلی زضٍى گطٍّی70101

ثسهَاز هؿتمین7010101

ثسزؾتوعز هؿتمین7010102

ثسؾطثبض7010103

ثْبی توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ زاذلی ذبضد اظ گط70102ٍُ

ثسهَاز هؿتمین7010201

ثسزؾتوعز هؿتمین7010202

ثسؾطثبض7010203

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد

بُای تمام ضدٌ کاالی فسيش زفتٍ صادزاتی702
ثس هَاز هؿتمین70201

ثسزؾتوعز هؿتمین70202

ثس ؾطثبض70203

حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کد

بُای تمام ضدٌ خدمات ازائٍ ضد703ٌ
ثسزؾتوعز هؿتمین70301

ثس ؾطثبض70302

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حساب کد

801

َصیىٍ حقًق ي 

 کازکىان  دستمصد

غیس تًلیدی

80101
حمَق ٍ زؾتوعز 

هؿتوط

ثسحمَق پبی8010101ِ

ثسايبفِ وبضی هؿتوط8010102

ثسحك رصة8010103

ثسفَق الؼبزُ هؿىي ٍ ذَاض ٍ ثبض8010104

ثسحك اٍالز8010105

ثسثي وبضگطی8010106

ثسؾْن نٌسٍق وبضآهَظی8010107

ثس ثبظذطیس ؾٌَات ذسهت وبضوٌبى 8010108

ثسحك ؾطپطؾتی8010109

ثسحك ؾرتی وبض8010110

ثسایبة ٍ شّبة8010111

ثسضؾتَضاى8010112

ثسحك ثسی آة ٍ َّا8010113

ثسحك تًویي8010114

ثسحك قیفت ٍ قت وبضی8010115

ثسحك ًَثت وبضی8010116

80102 
حمَق ٍ زؾتوعز

غیط هؿتوط

ثسػیسی8010201

ثسپبزاـ8010202

ثسپبزاـ ثْطُ ٍضی تَلیس8010203

ثسايبفِ وبضی غیط هؿتوط8010204

ثسهطذهی اؾتفبزُ ًكس8010205ُ

ثسحك ؾفط هطثٌَ ثِ قغل8010206

ثسووه ّبی غیط ًمسی8010207

8010208 
فَق الؼبزُ هبهَضیت هطثٌَ ثِ

 قغل
ثس

ثسآهَظـ8010209

ثسثْساقت ٍ زضهبى8010210

ثسذؿبضت اذطاد8010211

ثسحمَق ٍ هعایبی هتفطل8010212ِ

80103 
حك ثیوِ ؾْن

 وبضفطهب
ثس%20ثیوِ ؾْن وبضفطهب 8010301

ثس%3ثیوِ ثیىبضی 8010302

80104 
زؾتوعز وبضوٌبى 

 ضٍظهعز
ثسزؾتوعز وبضوٌبى ضٍظهعز8010401

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حساب کد

802
َصیىٍ َای 

عملیاتی

80201
ّعیٌِ تؼویط ٍ ًگْساضی زاضایی ّبی غیط

 تَلیسی

ثسؾبذتوبى8020101

ثستبؾیؿبت8020102

ثسهبقیي آالت ٍ تزْیعات8020103

ثساثعاضآالت8020104

ثسٍؾبئٍ ًملی8020105ِ

ثساحبحیِ ٍ هٌهَثبت ازاضی8020106

ثسلَاظم آظهبیكگبّی8020107

ثس زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض اًجبض 8020108

ثسّعیٌِ ؾَذت ٍؾبئٍ ًملی80202ِ

80203
ّعیٌِ تؿْیالت ػوَهی ثرف ّبی غیط 

تَلیسی

ثسگبظ8020301

ثستلفي8020302

ثسثطق8020303

ثسآة8020304

ّعیٌِ ثیوِ زاضایی ّبی حبثت غیط تَلیسی80204

ثسظهیي8020401

ثسؾبذتوبى8020402

ثستبؾیؿبت8020403

ثسهبقیي آالت ٍ تزْیعات8020404

ثساثعاضآالت8020405

ثسٍؾبئٍ ًملی8020406ِ

ثساحبحیِ ٍ هٌهَثبت ازاضی8020407

ثسلَاظم آظهبیكگبّی8020408

ثس زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض اًجبض 8020409

ّعیٌِ ثیوِ هَرَزی ّب80205

ثسهَرَزی هَاز اٍلی8020501ِ

ثسهَاز ووىی ٍ ثؿتِ ثٌسی8020502

ثسلُؼبت ٍ هلعٍهبت ههطفی8020503

ثسوبالی زض رطیبى ؾبذت8020504

ثسوبالی ؾبذتِ قس8020505ُ

ثسوبالی اهبًی هب ًعز زیگطاى8020506

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کد وام حسابکد

802
َصیىٍ َای 

عملیاتی

ثسّعیٌِ هلعٍهبت80206

ثسّعیٌِ پؿت80207

ثسّعیٌِ اربض80208ُ

ّعیٌِ اؾتْالن زاضایی ّبی غیط تَلیسی80209

ثسؾبذتوبى8020901

ثستبؾیؿبت8020902

ثسهبقیي آالت ٍ تزْیعات8020903

ثساثعاضآالت8020904

ثسٍؾبئٍ ًملی8020905ِ

ثساحبحیِ ٍ هٌهَثبت ازاضی8020906

ثسلَاظم آظهبیكگبّی8020907

ثس زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض اًجبض 8020908

ثسّعیٌِ هَاز ههطفی آظهبیكگبّی80210

ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ تكىیالتی80211

ثسّعیٌِ حك العحوِ هكبٍض8021101ُ

ثسّعیٌِ حك العحوِ حؿبثطؾی8021102

ثسّعیٌِ حك العحوِ ٍوبلت8021103

ثسّعیٌِ حك العحوِ ذسهبت8021104

ثسحك ػًَیت8021105

ثسّعیٌِ وتت ٍ ًكطیبت8021106

ؾْن ربضی ّعیٌِ تبؾیؽ ٍ لجل اظ ثْطُ 8021107

ثطزاضی
ثس

ثسووه ٍ اػبًبت8021108

ثسّعیٌِ پصیطایی ٍ تكطیفبت8021109

ثسحك حًَض اػًبی ّیئت هسیط8021110ُ

ثسّعیٌِ وبضهعز ذسهبت ثبًىی8021111

ثسؾبیط ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ تكىیالتی8021112

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حساب کد

802
َصیىٍ َای 

عملیاتی
ّعیٌِ ّبی تَظیغ ٍ فطٍـ80212

ثسّعیٌِ آگْی ٍ تجلیغبت8021201

ثسّعیٌِ قطوت زض هٌبله8021202ِ

ثسّعیٌِ قطوت زض هعایس8021203ُ

ثسّعیٌِ اضؾبل ًو8021204ًَِ

ثسّعیٌِ زٍ زض ّعاض فطٍـ8021205

ثسّعیٌِ ّبی ًوبیكگب8021206ُ

ثسّعیٌِ یبثی ثبظاضیبثی ٍ پَضؾبًت8021207

ثسّعیٌِ حول وبالی فطٍـ ضفت8021208ِ

ثسّعیٌِ اًجبضزاضی8021209

ّبی هتفطلِ تَظیغ ٍ فطٍـ8021210 ثسّعیٌِ

ثسّعیٌِ ّبی ٍاذَاؾت8021211

ثسّعیٌِ ؾَذت هُبلجبت8021212

ثسّعیٌِ هُبلجبت هكىَن الَنَل8021213

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حسابکد

803

سایس 

َصیىٍ َای 

عملیاتی

ثسظیبى يبیؼبت غیط ػبزی تَلیس80301

ظیبى ًبقی اظ وبّف اضظـ80302

ثسهَرَزی هَاز اٍلی8030201ِ

ثسهَاز ووىی ٍ ثؿتِ ثٌسی8030202

ثسلُؼبت ٍ هلعٍهبت ههطفی8030203

ثسوبالی زض رطیبى ؾبذت8030204

ثسوبالی ؾبذتِ قس8030205ُ

ثسظیبى ًبقی اظ هَرَزی الالم ضاوس ٍ ًبثبة 80303

ثسذبلم وؿطی ٍ ايبفی اًجبض80304

ّعیٌِ ّبی رصة ًكسُ زض تَلیس80305

80306 
ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّبی ٍ ثسّی

 ّبی اضظی ػولیبتی
ثس

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کد

َصیىٍ َای مالی804

 ثسّعیٌِ ؾَز ٍام ّبی زضیبفتی80401
ثسّعیٌِ وبضهعز ٍام ّب80402

ثسّعیٌِ توجط ٍ ؾفت80403ِ

 ثسّعیٌِ رطیوِ زیطوطز ٍام ّب80404
ثسّعیٌِ ّبی هتفطلِ هبلی80405

حساب کل کد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکدوام حساب کد

805
َصیىٍ َای 

غیس عملیاتی

ظیبى حبنل اظ فطٍـ زاضایی ّبی 80501

حبثت هكَْز

ثسزاضایی ّبی حبثت هكَْز8050101

ثسزاضایی ّبی حبثت ًبهكَْز8050102

ثسؾپطزُ گصاضی ّبی وَتبُ هست8050201 ظیبى حبنل اظ ؾطهبیِ گصاضی80502

ثساٍضاق هكبضوت8050202

ثسؾْبم8050203

ظیبى ًبقی اظ فطٍـ ؾطهبیِ گصاضی ّب80503
ثساٍضاق هكبضوت8050301

ثسؾْبم8050302

80504
ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّب ٍ ثسّی

 ّبی غیط ػولیبتی
ثس

ثسؾبیط ّعیٌِ ّبی غیط ػولیبتی80505

ثسظیبى ًبقی اظ الالم غیط هتطلج80506ِ

مهر
بیالن 
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حساب کلکد
معیه سطح ديممعیه سطح ايل

ماَیت
وام حسابکد وام حساب کد

901

حساب

َای 

اوتظامی

90101
حؿبة ّبی اًتظبهی ثِ ًفغ

 قطوت

ذٌخی يوبًت ًبهِ قطوت زض هٌبلهِ 9010101

ذٌخی يوبًت ًبهِ قطوت زض هعایسُ 9010102

ذٌخی يوبًت ًبهِ حؿي اًزبم وبض 9010103

ذٌخی  پطزاذت يوبًت ًبهِ پیف 9010104

9010105
يوبًت ًبهِ حؿي ارطای 

تؼْسات
ذٌخی

ذٌخیيوبًت ًبهِ ثبًىی9010106

9010107
اؾٌبز تًویٌی زضیبفتی اظ 

وبضوٌبى
ذٌخی

ذٌخیوبالی اهبًی هب ًعز زیگطاى9010108

9010109 
ؾبیط اؾٌبز تًویٌی ثِ ًفغ

قطوت
ذٌخی

ذٌخیاؾٌبز تًویٌی تٌرَا9010110ُ

ذٌخیهَرَزی يبیؼبت9010111

90102
حؿبة ّبی اًتظبهی ثِ ػْسُ

قطوت

ذٌخی يوبًت ًبهِ قطوت زض هٌبلهِ 9010201

ذٌخی يوبًت ًبهِ قطوت زض هعایسُ 9010202

ذٌخی يوبًت ًبهِ حؿي اًزبم وبض 9010203

ذٌخی  پطزاذت يوبًت ًبهِ پیف 9010204

9010205
يوبًت ًبهِ حؿي ارطای 

تؼْسات
ذٌخی

ذٌخیيوبًت ًبهِ ثبًىی9010206

ذٌخیوبالی اهبًی زیگطاى ًعز هب9010207

ذٌخی اؾٌبز تًویٌی ثبثت ؾفبضقبت 9010208

ذٌخیيوبًت ًبهِ گوطوی9010209

9010210 
اؾٌبز تًویٌی ثبثت تؿْیالت

 هبلی زضیبفتی وبضوٌبى
ذٌخی

9010211
اؾٌبز تًویٌی ثبثت تؿْیالت

هبلی زضیبفتی اقربل حبلج
ذٌخی

9010212
اؾٌبز تًویٌی ثبثت تؿْیالت

هبلی زضیبفتی اقربل ٍاثؿتِ
ذٌخی

9010213 
اؾٌبز تًویٌی ثبثت تؿْیالت

 هبلی زضیبفتی قطوت
ذٌخی

9010214 
ؾبیط اؾٌبز تًویٌی ثِ ػْسُ 

 قطوت
ذٌخی

مهر
بیالن 
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حساب کل کد
معیه سطح ايل

ماَیت
وام حساب کد

طسف حساب َای اوتظامی 902
ذٌخی َطف حؿبة ّبی اًتظبهی ثِ ًفغ قطوت 90201

ذٌخی َطف حؿبة ّبی اًتظبهی ثِ ػْسُ قطوت 90201

ماَیت حساب کل کد

ذٌخیتساش افتتاحی903ٍ

ماَیت حساب کل کد

ذٌخیتساش اختتامی904ٍ

مهر
بیالن 
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( تعیین حساب های تفصیلی)کذینگ هاتریسی حساب های هعین- کذینگ بخش چهارم 

کدینگ سرفصل های معین

(حساب های تفصیلی)

وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

دازایی 

َای جازی

مًجًدی وقد ي 

باوک

هَرَزی ًعز ثبًه ّب

ًَع حؿبةًبم ثبًهضیبلی
قوبضُ

حؿبة

ًبم ثبًهاضظی
ًَع / ًَع حؿبة

اضظ

قوبضُ

حؿبة

هَرَزی ًعز نٌسٍق
ًبم نٌسٍلساضضیبلی

ًَع اضظًبم نٌسٍلساضاضظی

هَرَزی ًعز تٌرَاُ گطزاى
ًبم تٌرَاُ زاضضیبلی

ًَع اضظًبم تٌرَاُ زاضاضظی
اؾٌبز ٍ اٍضاق ثْبزاض ًعز 

نٌسٍق
ًَع اٍضاق ثْبزاض ًبم نٌسٍلساض-

ٍرَُ زض ضاُ

حَالِ قسُ اظ 

قؼت

/ قؼت زاذلی

ذبضری
ًبم قؼت

حَالِ قسُ اظ 

ؾبیط اقربل

/ وبضفطهبیبى

هكتطیبى
ًوبیٌسگی ّب

ؾبیط 

/ اقربل

قطوت ّب
هَرَزی ٍاضیعی ًبهِ ّبی 

اضظی
فطؾتٌسُ ًَع اضظ-

ًَع ؾىِ-هؿىَوبت

مهر
بیالن 



www.bilanmehr.irکدینگ جامع حسابداری

29

وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه سطح 

2

دازایی 

َای جازی

سسمایٍ گرازی 

کًتاٌ مدت

ؾپطزُ ؾطهبیِ گصاضی
ؾپطزُ وَتبُ

هست
زضنس ؾَز

ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم

قطوت ّبی 

پصیطفتِ قسُ زض 

ثَضؼ
ًبم قطوت

ًَع ؾْبم

 ٍػبزی هوتبظ

...

زضنس ؾَز 

هوتبظ

ًبم قطوتؾبیط قطوت ّب

ًَع ؾْبم

... ػبزی هوتبظ ٍ 

ؾْن الكطوِ

زضنس ؾَز 

هوتبظ

ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق 

هكبضوت

قطوت ّبی 

پصیطفتِ قسُ زض 

ثَضؼ
زضنس ؾَزًبم قطوت

زضنس ؾَزًبم قطوتؾبیط قطوت ّب

وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

دازایی َای 

جازی

حساب َا 

ي اسىاد 

دزیافتىی 

تجازی

-اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی زض رطیبى ٍنَل

/ وبضفطهبیبى

/ هكتطیبى

ًوبیٌسگی ّب

ًبم ثبًه 

ػبهل

ًَع ٍ قوبضُ

حؿبة

-اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی ًعز نٌسٍق

/ وبضفطهبیبى

/هكتطیبى

ًوبیٌسگی ّب

ًَع ؾٌس

-اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی ٍاذَاؾتی

/ وبضفطهبیب

/ هكتطیبى

ًوبیٌسگی ّب

ًَع ؾٌس

حؿبة ّبی زضیبفتٌی تزبضی

اضظی

/ وبضفطهبیبى

/ هكتطیبى

ًوبیٌسگی ّب

ًَع اضظ

ضیبلی

/ وبضفطهبیبى

/ هكتطیبى

ًوبیٌسگی ّب

مهر
بیالن 
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وام حساب

تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ

معیه 

سطح 

2

دازایی َای 

جازی

حساب َا 

ي اسىاد 

دزیافتىی 

غیس 

تجازی

-اؾٌبز زضیبفتٌی غیط تزبضی زض رطیبى ٍنَل
/ ؾبیط اقربل

قطوت ّب
ًبم ثبًه ػبهل

ًَع ٍ قوبضُ

حؿبة

-اؾٌبز زضیبفتٌی غیط تزبضی ًعز نٌسٍق
/ ؾبیط اقربل

قطوت ّب
ًَع ؾٌس

-اؾٌبز زضیبفتٌی غیط تزبضی ٍاذَاؾتی
/ ؾبیط اقربل

قطوت ّب
ًَع ؾٌس

حؿبة ّبی زضیبفتٌی غیط تزبضی

وبضوٌبىضیبلی
/ ؾبیط اقربل

قطوت ّب

وبضوٌبىاضظی
/ ؾبیط اقربل

 قطوت ّب
ًَع اضظ

وبضوٌبى-هؿبػسُ وبضوٌبى

وبضوٌبى-ٍام يطٍضی وبضوٌبى

-حك الؼول وبضاى
ًبم حك الؼول 

وبضاى

-تطذیم وبضاى گوطوی
ًبم تطذیم 

وبضاى گوطوی

ًَع ؾپطزَُطف حؿبة-ؾپطزُ ّبی هَلت

ًبم قطوت ّب-ؾَز ؾْبم زضیبفتٌی

ًبم قطوت ّب-َلت اظ قطوت ّبی گطٍُ

اقربل-َلت اظ ؾبیط اقربل ٍاثؿتِ

ًَع ثیوِ قطوت ثیوِ-ذؿبضات لبثل زضیبفت اظ ثیوِ

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی سطح 

ديم

تفصیلی سطح 

سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

دازایی َای 

جازی

مًجًدی مًاد ي 

کاال

هحل اؾتمطاضًَع هَاز-هَرَزی هَاز اٍلیِ
هَرَزی لُؼبت ٍ لَاضم 

یسوی
هحل اؾتمطاضًَع لُؼِ-

هحل اؾتمطاضًَع هَاز-هَاز ووىی ٍ ثؿتِ ثٌسی

ًَع وبال-وبالی زض رطیبى ؾبذت
زضنس تىویل اظ 

ًظط هَاز

زضنس تىویل اظ 

ًظط تجسیل

هحل اؾتمطاضًَع وبال-وبالی ؾبذتِ قسُ

هَرَزی زض ضاُ

هَاز اٍلیِ

زض ضاُ
ًَع هَاز

وبالی زض 

ضاُ
ًَع وبال

 ًَع وبال-وبالی اهبًی هب ًعز زیگطاى
قرم گیطًسُ

 وبال
هَرَزی الالم ضاوس ٍ

(يبیؼبت وبال)ًبثبة
هحل اؾتمطاضًَع وبال-

هَرَزی يبیؼبت هَاز 

اٍلیِ
-

ًَع هَاز يبیغ 

قسُ
هحل اؾتمطاض

هَرَزی يبیؼبت لُؼبت ٍ

لَاضم یسوی
-

ًَع لُؼبت 

يبیغ قسُ
هحل اؾتمطاض

اًحطاف ًطخ هَاز اٍلیِ

ٌّگبم ذطیس
ًَع هَاز-

هؿبػس یب 

ًبهؿبػس

اًحطافبت وبالی زض رطیبى 

ؾبذت
 ًَع اًحطافًَع وبال-

هؿبػس یب

ًبهؿبػس

هحل اؾتمطاضًَع وبال-ؾبیط هَرَزی ّب

مهر
بیالن 
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تفصیلی وام حساب

 سطح ايل
تفصیلی سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

دازایی 

َای 

جازی

سفازضات ي 

پیص 

پسداخت َا

پیف پطزاذت 

ذطیس

هَاز اٍلیِ
/ اقربل

 قطوت ّب
ًَع هَاز

وبال
/ اقربل

 قطوت ّب
ًَع وبال

زاضایی غیط ربضی
/ اقربل

قطوت ّب

پیف پطزاذت 

ذسهبت

ّعیٌِ ّبی ربضی
/ اقربل

قطوت ّب

حؿبثطؾی
/ اقربل

قطوت ّب

اربضُ
/ اقربل

قطوت ّب

پیف پطزاذت 

ثیوِ

زاضایی ّب

ثیوِ تبهیي ارتوبػی

پیف پطزاذت 

هبلیبت
 هبلیبت ثط زضآهس قطوت ّب

حَظُ ازاضُ

هبلیبتی

پیف پطزاذت 

 ثِ پیوبًىبضاى
پطٍغُ ّب لطاضزازّب پیوبًىبضاىپیف پطزاذت ثِ پیوبًىبضاى

ؾبیط پیف 

پطزاذت ّب

ّعیٌِ ّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ

ّعیٌِ ؾَز ٍ وبضهعز ٍام ّب

ثبًه ّب ٍ

هَؾؿبت هبلی 

اػتجبضی

ؾفبضقبت هَاز 

اٍلیِ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـثْبی انلی ؾفبضـ ذبضری

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ّعیٌِ ّبی حجت ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی ثیوِ

ّبی ثبًىی ؾفبضـ ثبًه ّبقوبضُ ؾفبضـّعیٌِ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی گوطوی ؾفبضـ

حمَق ٍ ػَاضو ثٌسضی 

ؾفبضـ
قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی ثبظضؾی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ حول ؾفبضـ

ّعیٌِ حك الؼول تطذیم 

 ؾفبضـ
قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـ

مهر
بیالن 
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تفصیلی وام حساب

سطح ايل
تفصیلی سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

دازایی َای 

جازی

سفازضات ي 

پیص پسداخت 

َا

ؾفبضقبت وبال

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ثْبی انلی ؾفبضـ ذبضری

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی حجت ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی ثیوِ

ثبًه ّبقوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی ثبًىی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ّعیٌِ ّبی گوطوی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ حمَق ٍ ػَاضو ثٌسضی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ّعیٌِ ّبی ثبظضؾی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ حول ؾفبضـ
ّعیٌِ حك الؼول تطذیم 

ؾفبضـ
قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ

ؾفبضقبت لُؼبت 

ٍ لَاظم یسوی

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ثْبی انلی ؾفبضـ ذبضری

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی حجت ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی ثیوِ

ثبًه ّبقوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی ثبًىی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ّعیٌِ ّبی گوطوی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ حمَق ٍ ػَاضو ثٌسضی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ّعیٌِ ّبی ثبظضؾی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ حول ؾفبضـ
ّعیٌِ حك الؼول تطذیم 

ؾفبضـ
قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ

ؾفبضقبت هبقیي 

آالت

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ثْبی انلی ؾفبضـ ذبضری

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی حجت ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی ثیوِ

ثبًه ّبقوبضُ ؾفبضـّعیٌِ ّبی ثبًىی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ّعیٌِ ّبی گوطوی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ حمَق ٍ ػَاضو ثٌسضی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ ّعیٌِ ّبی ثبظضؾی ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل قوبضُ ؾفبضـّعیٌِ حول ؾفبضـ
ّعیٌِ حك الؼول تطذیم 

ؾفبضـ
قطوت ّب/ اقربل  قوبضُ ؾفبضـ

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی سطح ايل

تفصیلی سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

دازایی َای 

جازی

سفازضات ي 

پیص پسداخت 

َا

هَرَزی توجط ٍ

ؾفتِ

توجط

ؾفتِ

ّعیٌِ ّبی لجل 

اظ گكبیف اػتجبض 

ؾفبضـ

قطوت ّب/ اقربل ؾفبضقبت هَاز اٍلیِ

قطوت ّب/ اقربل ؾفبضقبت وبال

قطوت ّب/ اقربل  ؾفبضقبت لُؼبت ٍ لَاظم یسوی

قطوت ّب/ اقربل ؾفبضقبت هبقیي آالت

وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

دازایی َای 

جازی

سپسدٌ َای ما وصد 

دیگسان

قطوت ثیوِ-ؾپطزُ ثیوِ

پطٍغُ ّبلطاضزازّبوبضفطهبیبى-ؾپطزُ حؿي اًزبم وبض
ؾپطزُ حؿي ارطای 

تؼْسات
پطٍغُ ّبلطاضزازّبوبضفطهبیبى-

لطاضزازّبوبضفطهبیبى-ؾپطزُ قطوت زض هٌبلهِ

لطاضزازّبوبضفطهبیبى-ؾپطزُ قطوت زض هعایسُ

ثبًه ّب-ؾپطزُ ًعز ثبًه ّب

مهراظْبضًبهِ ّبگوطوبت-ؾپطزُ ّبی گوطوی
بیالن 
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وام حساب

تفصیلی سطح ايل
تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 1معیه سطح کلگسيٌ

معیه 

سطح 

2

دازایی َای 

غیس جازی

دازایی َای ثابت 

مطًُد

هحل اؾتمطاضظهیي ّب-ظهیي

ػوط هفیس هحل اؾتمطاضؾبذتوبى ّب-ؾبذتوبى

ػوط هفیس هحل اؾتمطاضًَع تبؾیؿبت-تبؾیؿبت

-هبقیي آالت ٍ تزْیعات
ًَع هبقیي آالت ٍ

تزْیعات
ػوط هفیسهحل اؾتمطاض

ػوط هفیس هحل اؾتمطاضًَع اثعاضآالت-اثعاضآالت

ػوط هفیس هحل اؾتمطاضًَع ٍؾبئٍ ًملیِ-ٍؾبئٍ ًملیِ

ػوط هفیس هحل اؾتمطاضضیع احبحیِ-احبحیِ ٍ هٌهَثبت

ػوط هفیس هحل اؾتمطاضًَع لبلت ّب-لبلت ّب

ػوط هفیسهحل اؾتمطاضًَع لَاظم آظهبیكگبّی-لَاظم آظهبیكگبّی
زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای 

هَرَز زض اًجبض
ػوط هفیسهحل اؾتمطاضاًَاع زاضایی ّب-

وام حساب

تفصیلی سطح ايل
تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 1معیه سطح کلگسيٌ

معیه 

سطح 

2

دازایی َای 

غیس جازی

استُالک 

اوباضتٍ دازایی 

َای ثابت 

مطًُد

ػوط هفیس هطوع ّعیٌِؾبذتوبى ّب-ؾبذتوبى

ػوط هفیس هطوع ّعیًٌَِع تبؾیؿبت-تبؾیؿبت

-هبقیي آالت ٍ تزْیعات
ًَع هبقیي آالت ٍ

تزْیعات
ػوط هفیسهطوع ّعیٌِ

ػوط هفیس هطوع ّعیًٌَِع اثعاضآالت-اثعاضآالت

ػوط هفیس هطوع ّعیًٌَِع ٍؾبئٍ ًملیِ-ٍؾبئٍ ًملیِ

ػوط هفیس هطوع ّعیٌِضیع احبحیِ-احبحیِ ٍ هٌهَثبت

ػوط هفیس هطوع ّعیًٌَِع لبلت ّب-لبلت ّب

ػوط هفیسهطوع ّعیًٌَِع لَاظم آظهبیكگبّی - لَاظم آظهبیكگبّی
زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای 

هَرَز زض اًجبض
ػوط هفیسهطوع ّعیٌِاًَاع زاضایی ّب-

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

دازایی َای 

غیس جازی

دازایی َای دز 

جسیان تکمیل

لطاضزاز ّبپیوبًىبضاى-ؾبذتوبى زض رطیبى تىویل

لطاضزاز ّبپیوبًىبضاى-تبؾیؿبت زض رطیبى تىویل

لطاضزاز ّبپیوبًىبضاى-هبقیي آالت زض رطیبى تىویل

لطاضزاز ّبپیوبًىبضاى-اثعاضآالت زض رطیبى تىویل

لطاضزاز ّبپیوبًىبضاى-لبلت ّبی زض رطیبى تىویل

تفصیلی سطح وام حساب

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

دازایی َای 

غیس جازی

دازایی َای 

وامطًُد

حك الوتیبظّب

(...وتت ٍ )اقیب حك تبلیف

اقیبحك اذتطاع

 اقیبحك اًحهبضی تَلیس
قطوت ّبی

ذبضری

 اقیبحك اًحهبضی تَظیغ
قطوت ّبی

ذبضری

حك اؾتفبزُ اظ ذسهبت ػوَهی

قوبضُ اقتطانآة

قوبضُ اقتطانثطق

قوبضُ اقتطانگبظ

قوبضُ تلفيتلفي

اهبويؾطلفلی هحل وؿتؾطلفلی هحل وؿت

ًطم افعاضّب

ًَع ًطم افعاضًطم افعاض حؿبثساضی

ًَع ًطم افعاضًطم افعاضّبی فٌی

ًَع ًطم افعاضًطم افعاضّبی ازاضی

- ؾیؿتن ّب ٍ ضٍـ ّب
ًَع ضٍـ یب 

ؾیؿتن
-ؾبیط زاضایی ّبی ًبهكَْز

مهر
بیالن 
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تفصیلی وام حساب

سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

دازایی َای 

غیس جازی

سسمایٍ گرازی 

َای بلىدمدت

ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم قطوت 

ّب

ًبم قطوتقطوت ّبی تبثؼِ

ًَع ؾْبم

ػبزی هوتبظ ٍ

ؾْن الكطوِ... 

زضنس 

ؾَز 

هوتبظ

ًبم قطوت قطوت ّبی ٍاثؿتِ

ًَع ؾْبم

ػبزی هوتبظ ٍ

ؾْن الكطوِ... 

زضنس 

ؾَز 

هوتبظ

ًبم قطوتؾبیط قطوت ّب

ًَع ؾْبم

ػبزی هوتبظ ٍ

ؾْن الكطوِ... 

زضنس 

ؾَز 

هوتبظ

ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق 

هكبضوت

زضنس ؾَزًبم قطوتقطوت ّبی تبثؼِ

زضنس ؾَزًبم قطوت قطوت ّبی ٍاثؿتِ

زضنس ؾَزًبم قطوتؾبیط قطوت ّب

ؾپطزُ ّبی ثبًىی
ؾپطزُ ّبی 

ثلٌسهست
زضنس ؾَزًبم قطوت

ٍام ّبی ثلٌسهست ٍام ّبی اػُبیی
/ اقربل

قطوت ّب

زضنس ؾَز ٍ

ظهبى ثٌسی
ًَع ٍحیمِ

تفصیلی وام حساب

سطح ايل

تفصیلی 

سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

دازایی َای 

غیس جازی

سایس دازایی َای 

غیس جازی

هربضد اًتمبلی ثِ زٍضُ ّبی آتی

ّعیٌِ ّبی تبؾیؽ ٍ

لجل اظ ثْطُ ثطزاضی

ّعیٌِ ؾَز ٍ وبضهعز 

ٍام ّبی ثلٌسهست

ثبًه ّب ٍ

هَؾؿبت 

هبلی 

اػتجبضی
ّعیٌِ ّبی تحمیك ٍ

تَؾؼِ

ؾبیط

ثبًه ّب-ٍرِ ًمس هؿسٍز قسُ ًعز ثبًه
ٍرِ ًمس وٌبض گصاقتِ قسُ ثطای 

ّسف هكرم
ثبًه ّب-

-اؾٌبز زضیبفتٌی ثلٌسهست
/ اقربل

قطوت ّب
ًَع ؾٌس

وبضوٌبى-حهِ ثلٌسهست ٍام وبضوٌبى

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بدَی 

َای 

جازی

حساب َا ي اسىاد 

پسداختىی تجازی

-اؾٌبز پطزاذتٌی تزبضی
تأهیي وٌٌسگبى 

 هَاز ٍ وبال
ًَع ؾٌس

-هؼلك ذطیس

حؿبة ّبی پطزاذتٌی تزبضی
قطوت ّب/اقربل ضیبلی

ًَع اضظ قطوت ّب/اقربل اضظی

تفصیلی سطح وام حساب

ايل

تفصیلی 

سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

بدَی َای 

جازی

سایس 

حساب َا 

ي اسىاد 

پسداختىی

ًَع ؾٌس قطوت ّب/اقربل-اؾٌبز پطزاذتٌی غیط تزبضی

حؿبة ّبی پطزاذتٌی غیط 

تزبضی

قطوت ّب/اقربلضیبلی

ًَع اضظقطوت ّب/اقربلاضظی

هبلیبت ّبی تىلیفی پطزاذتٌی

هبلیبت ثط ؾَز ؾْبم

وبضوٌبىهبلیبت ثط حمَق وبضوٌبى

پطٍغُ ّب لطاضزازّبپیوبًىبضاىهبلیبت پیوبًىبضاى% 5
نٌسٍق  % 0.002

وبضآهَظی
پطٍغُ ّب لطاضزازّبپیوبًىبضاى

قطوت ّب/اقربل هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ% 3
هبلیبت ثط زضآهس قطوت 

پطزاذتٌی
هبلیبت ثط زضآهس قطوت

حك ثیوِ پطزاذتٌی

حك ثیوِ ؾْن % 23

وبضفطهب ؾبظهبى تبهیي 

ارتوبػی
وبضوٌبى

وبضوٌبىحك ثیوِ ؾْن وبضوٌبى% 7

وبضوٌبىثیوِ ػوط ٍ حَازث
 حك ثیوِ ؾْن  1.6%

پیوبًىبض
پطٍغُ ّب لطاضزازّب پیوبًىبضاى

حك ثیوِ پیوبًىبضی % 5

ؾْن وبضفطهب
پطٍغُ ّب لطاضزازّب پیوبًىبضاى

حك ثیوِ تطاًعیت اقربل 

حبلج
قطوت ّب/ اقربل

 زؾتوعز پطزاذتٌی حمَق ٍ

 زؾتوعز  حمَق ٍ

پطزاذتٌی
وبضوٌبى

وبضوٌبىضًٍس حمَق

وبضوٌبىػیسی ٍ پبزاـ پطزاذتٌی

وبضوٌبىثْطُ ٍضی تَلیس پطزاذتٌی

مهر
بیالن 
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تفصیلی سطح وام حساب

ايل

تفصیلی 

سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

بدَی َای 

جازی

سایس 

حساب َا 

ي اسىاد 

پسداختىی

اهبويقْطزاضی ّب-ػَاضو قْطزاضی
- زٍ زض ّعاض فطٍـ نٌبیغ

-یه زض ّعاض تطثیت ثسًی

-ػَاضو آهَظـ ٍ پطٍضـ

شذیطُ ّعیٌِ ّبی هؼَق 

پطزاذت ًكسُ

ّعیٌِ تؿْیالت ػوَهی 

پطزاذتٌی
قطوت ّب/ اقربل

ؾبیط ّعیٌِ ّبی 

پطزاذتٌی
قطوت ّب/ اقربل

حؿبة ّبی پطزاذتٌی

قطوت ّبثِ قطوت ّبی گطٍُ

ثِ ؾبیط اقربل ٍاثؿتِ
/ اقربل ٍاثؿتِ

وبضوٌبى

پیوبًىبضاىثِ پیوبًىبضاى

قطوبربضی قطوبربضی قطوب

وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بدَی َای 

جازی

سفازضات

ي پیص دزیافت َا

پیف زضیبفت فطٍـ

ًَع وبالقطوت ّب/اقربلوبال

قطوت ّب/اقربلهَاز اٍلیِ
ًَع هَاز 

اٍلیِ

ًَع يبیؼبت قطوت ّب/اقربل يبیؼبت

ًَع ذسهبتقطوت ّب/اقربلپیف زضیبفت اضائِ ذسهبت

قطوت ّب/اقربلؾبیط پیف زضیبفت ّب

وام حساب

تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ

معیه 

سطح 

2

بدَی َای 

جازی
-شذیطُ هبلیبت ثط زضآهس قطوت ّب ذخیسٌ مالیات

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بدَی َای 

جازی
ؾْبهساضاى--سًد سُام پسداختىی

وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بدَی َای 

جازی

سپسدٌ َای 

پسداختىی

پطٍغُ ّبلطاضزازّبپیوبًىبضاى-ؾپطزُ حؿي اًزبم وبض

پطٍغُ ّبلطاضزازّبپیوبًىبضاى-ؾپطزُ حؿي ارطای تؼْسات

لطاضزازّبپیوبًىبضاى-ؾپطزُ زضیبفتی هعایسُ

لطاضزازّبپیوبًىبضاى-ؾپطزُ زضیبفتی هٌبلهِ

-ؾبیط ؾپطزُ ّبی زضیبفتی
قطوت / اقربل

ّب

وام حساب

تفصیلی سطح ايل
تفصیلی

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بدَی َای 

جازی

تسُیالت ي اعتبازات مالی 

دزیافتی کًتاٌ مدت

ًَع ٍحیمِلطاضزازّبقطوت ّب/ اقربل- فطٍـ الؿبَی
ًَع ٍحیمِلطاضزازّبقطوت ّب/ اقربل-ؾلف

ًَع ٍحیمِلطاضزازّبقطوت ّب/ اقربل-هكبضوت هسًی
ًَع ٍحیمِلطاضزازّبقطوت ّب/ اقربل-هًبضثِ

مهر
بیالن 
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تفصیلی سطح وام حساب

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

بدَی 

َای 

جازی

ذخایس

شذیطُ هُبلجبت هكىَن الَنَل

شذیطُ هُبلجبت تزبضی 

هكىَن الَنَل

/ وبضفطهبیبى

/ هكتطیبى

ًوبیٌسگی ّب

ًَع اضظ

شذیطُ هُبلجبت غیط تزبضی 

هكىَن الَنَل

/ وبضفطهبیبى

/ هكتطیبى

ًوبیٌسگی ّب

ًَع اضظ

شذیطُ وبّف اضظـ هَرَزی هَاز

ًَع هَاز هَاز اٍلیِ
هحل 

اؾتمطاض

ًَع هَاز هَاز ووىی ٍ ثؿتِ ثٌسی
هحل 

اؾتمطاض

شذیطُ وبّف اضظـ لُؼبت ٍ

هلعٍهبت ههطفی
ًَع لُؼِ-

هحل 

اؾتمطاض

 هَرَزی وبال شذیطُ وبّف اضظـ

ًَع وبال وبالی زض رطیبى ؾبذت
هحل 

اؾتمطاض

ًَع وبال وبالی ؾبذتِ قسُ
هحل 

اؾتمطاض

ًَع وبال وبالی زض ضاُ
هحل 

اؾتمطاض

وبضوٌبى-شذیطُ ثي وبضگطی

ًَع وبال-شذیطُ تًویي هحهَالت

وبضوٌبى-شذیطُ هطذهی اؾتفبزُ ًكسُ

وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بدَی َای 

بلىدمدت

حساب َا ي اسىاد 

پسداختىی 

بلىدمدت تجازی

اؾٌبز پطزاذتٌی ثلٌسهست 

تزبضی
-

تأهیي وٌٌسگبى 

هَاز ٍ وبال
ًَع ؾٌس

حؿبة ّبی پطزاذتٌی 

ثلٌسهست تزبضی

قطوت ّب/اقربل ضیبلی

ًَع اضظقطوت ّب/اقربلاضظی

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بدَی َای 

بلىدمدت

سایس حساب َا ي 

اسىاد پسداختىی 

بلىدمدت تجازی

اؾٌبز پطزاذتٌی ثلٌسهست 

غیط تزبضی
-

قطوت /اقربل

 ّب
ًَع ؾٌس

حؿبة ّبی پطزاذتٌی 

ثلٌسهست غیط تزبضی

ضیبلی
قطوت /اقربل

ّب

اضظی
قطوت /اقربل

 ّب
ًَع اضظ

وام حساب

تفصیلی سطح ايل
تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بدَی َای 

بلىدمدت

تسُیالت ي اعتبازات مالی 

دزیافتی بلىد مدت

ًَع ٍحیمِلطاضزازّبقطوت ّب/ اقربل- فطٍـ الؿبَی
ًَع ٍحیمِلطاضزازّبقطوت ّب/ اقربل-ؾلف

ًَع ٍحیمِلطاضزازّبقطوت ّب/ اقربل-هكبضوت هسًی
ًَع ٍحیمِلطاضزازّبقطوت ّب/ اقربل-هًبضثِ

وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم کلگسيٌ
معیه 

1سطح 

معیه 

2سطح 

بدَی َای 

بلىدمدت
وبضوٌبى--ذخیسٌ مصایای پایان خدمت کازکىان

تفصیلی وام حساب

سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح1معیه سطح کلگسيٌ

بدَی َای 

بلىدمدت

دزآمدَای اوتقالی 

بٍ ديزٌ َای آتی

-ؾَز ًبقی اظ تؿؼیط ثسّی ّبی ثلٌسهست اضظی

-زاضایی ّبی اّسایی اظ َطف اقربل

/ اقربل

قطوت 

ّب

مهر
بیالن 
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تفصیلی وام حساب

سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

حقًق 

صاحبان 

سُام

سسمایٍ 

پسداخت 

ضدٌ

ؾطهبیِ ؾْبم
ؾْبم هوتبظ

ؾْبم ػبزی

نطف
ؾْبم هوتبض

ؾْبم ػبزی

ؾطهبیِ ؾْبم ػبزی تؼْس قسُ

ؾطهبیِ ؾْبم ػبزی پصیطُ ًَیؿی 

قسُ

/ اقربل

قطوت ّب

تؼْس نبحجبى ؾْبم
/ اقربل

قطوت ّب
اّسایی اظ زٍلتؾطهبیِ اّسایی

-اهتیبظ پبضُ ؾْن
/ اقربل

قطوت ّب

ؾْبم ذعاًِ

ؾْبم ذعاًِ

هبظاز حبنل اظ هجبزالت ؾْبم 

ذعاًِ

-ؾَز ؾْوی لبثل تَظیغ

-هبظاز حبنل اظ تزعیِ ؾْبم

نطف حبنل اظ ثبظذطیس ؾْبم 

هوتبظ
-

ؾطهبیِ پطزاذت قسُ ًبقی اظ 

تؼْس پطزاذت ًكسُ

ؾطهبیِ پطزاذت قسُ ًبقی اظ 

تؼْس پطزاذت ًكسُ

ًبقی اظ اًمًبی هْلت پبضُ ؾْن

ًبقی اظ اًمًبی حك ذطیس ؾْبم

زض لجبل زضیبفت ذسهبت حك تمسم ذطیس ؾْبم
/ اقربل

قطوت ّب
-حك ذطیس ؾْبم

وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم کلگسيٌ
معیه 

1سطح 

معیه 

2سطح 

--اوديختٍ قاوًوی حقًق صاحبان سُام

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

حقًق 

صاحبان سُام
سایس اوديختٍ َا

-اًسٍذتِ احتیبَی

-اًسٍذتِ تَؾؼِ ٍ تىویل

-اًسٍذتِ ػوَهی

-اًسٍذتِ ربیگعیي زاضایی ّب

-ؾبیط اًسٍذتِ ّب

وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

حقًق 

صاحبان 

سُام

ماشاد 

تجدید 

ازشیابی 

دازایی 

َای ثابت 

مطًُد

هحل اؾتمطاضظهیي ّب-ظهیي

هحل اؾتمطاض ؾبذتوبى ّب-ؾبذتوبى

هحل اؾتمطاض ًَع تبؾیؿبت-تبؾیؿبت

-هبقیي آالت ٍ تزْیعات

ًَع هبقیي 

آالت ٍ

تزْیعات

هحل اؾتمطاض

هحل اؾتمطاض ًَع اثعاضآالت-اثعاضآالت

-ٍؾبئٍ ًملیِ
ًَع ٍؾبئٍ

ًملیِ
هحل اؾتمطاض

هحل اؾتمطاضضیع احبحیِ-احبحیِ ٍ هٌهَثبت

هحل اؾتمطاض ًَع لبلت ّب-لبلت ّب

-لَاظم آظهبیكگبّی
ًَع لَاظم 

 آظهبیكگبّی
هحل اؾتمطاض

هحل اؾتمطاضاًَاع زاضایی ّب-زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض اًجبض

ًبم قطوت-ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم قطوت ّبی تبثؼِ
ًَع ؾْبم

ػبزی هوتبظ

ًبم قطوت-ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم قطوت ّبی ٍاثؿتِ
ًَع ؾْبم

ػبزی هوتبظ

ًبم قطوت-ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم ؾبیط قطوت ّب
ًَع ؾْبم

ػبزی هوتبظ

زضنس ؾَزًبم قطوت-ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت قطوت ّبی تبثؼِ
ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت قطوت ّبی 

ٍاثؿتِ
زضنس ؾَزًبم قطوت-

زضنس ؾَزًبم قطوت-ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت ؾبیط قطوت ّب

مهر
بیالن 
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وام حساب

 تفصیلی سطح ايل
تفصیلی

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

حقًق 

صاحبان 

سُام

 (شیان)سًد 

اوباضتٍ

- اًجبقتِ (ظیبى)ؾَز 

- ؾبل ربضی (ظیبى)ؾَز 

تؼسیالت ؾٌَاتی

-

/ ًبقی اظ تغییط ضٍـ

تغییط قرهیت 

گعاضقگطی

ًَع تغییط

وام حساب

تفصیلی سطح ايل

تفصیلی 

سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 1معیه سطح کل گسيٌ
معیه سطح 

2

فسيشدزآمدَا

 زاذلی فطٍـ وبال
زضٍى گطٍّی

قطوت ّبی زضٍى 

گطٍُ
ًَع وبال

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربلذبضد اظ گطٍُ

ثطگكت اظ فطٍـ ٍ ترفیفبت زاذلی
زضٍى گطٍّی

قطوت ّبی زضٍى 

گطٍُ
ًَع وبال

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربلذبضد اظ گطٍُ

ترفیفبت ًمسی فطٍـ زاذلی
زضٍى گطٍّی

قطوت ّبی زضٍى 

گطٍُ
ًَع وبال

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربلذبضد اظ گطٍُ

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربل-فطٍـ وبال نبزضاتی

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربل-ثطگكت اظ فطٍـ ٍ ترفیفبت نبزضاتی

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربل- ترفیفبت ًمسی فطٍـ نبزضاتی

وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

دزآمدَا

دزآمد 

حاصل اش 

ازائٍ 

خدمات

زضآهس حبنل اظ اضائِ ذسهبت 

زاذلی

زضٍى گطٍّی
قطوت ّبی زضٍى 

گطٍُ
ًَع ذسهبت

ًَع ذسهبت قطوت ّب/ اقربلذبضد اظ گطٍُ
زضآهس حبنل اظ اضائِ ذسهبت 

ذبضری
ًَع ذسهبت قطوت ّب/ اقربل ذبضری

مهر
بیالن 
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وام حساب

 تفصیلی سطح ايل
تفصیلی

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

حقًق 

صاحبان 

سُام

 (شیان)سًد 

اوباضتٍ

- اًجبقتِ (ظیبى)ؾَز 

- ؾبل ربضی (ظیبى)ؾَز 

تؼسیالت ؾٌَاتی

-

/ ًبقی اظ تغییط ضٍـ

تغییط قرهیت 

گعاضقگطی

ًَع تغییط

وام حساب

تفصیلی سطح ايل

تفصیلی 

سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 1معیه سطح کل گسيٌ
معیه سطح 

2

فسيشدزآمدَا

 زاذلی فطٍـ وبال
زضٍى گطٍّی

قطوت ّبی زضٍى 

گطٍُ
ًَع وبال

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربلذبضد اظ گطٍُ

ثطگكت اظ فطٍـ ٍ ترفیفبت زاذلی
زضٍى گطٍّی

قطوت ّبی زضٍى 

گطٍُ
ًَع وبال

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربلذبضد اظ گطٍُ

ترفیفبت ًمسی فطٍـ زاذلی
زضٍى گطٍّی

قطوت ّبی زضٍى 

گطٍُ
ًَع وبال

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربلذبضد اظ گطٍُ

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربل-فطٍـ وبال نبزضاتی

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربل-ثطگكت اظ فطٍـ ٍ ترفیفبت نبزضاتی

ًَع وبالقطوت ّب/ اقربل- ترفیفبت ًمسی فطٍـ نبزضاتی

وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

دزآمدَا

دزآمد 

حاصل اش 

ازائٍ 

خدمات

زضآهس حبنل اظ اضائِ ذسهبت 

زاذلی

زضٍى گطٍّی
قطوت ّبی زضٍى 

گطٍُ
ًَع ذسهبت

ًَع ذسهبت قطوت ّب/ اقربلذبضد اظ گطٍُ
زضآهس حبنل اظ اضائِ ذسهبت 

ذبضری
ًَع ذسهبت قطوت ّب/ اقربل ذبضری

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

بُای تمام ضدٌ کاالی 

فسيش زفتٍ ي خدمات 

ازائٍ ضدٌ

بُای تمام ضدٌ 

کاالی فسيش زفتٍ 

صادزاتی

ًَع هَاز - هَاز هؿتمین
-زؾتوعز هؿتمین

ًَع ّعیٌِ-ؾطثبض

وام حساب

تفصیلی 

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 1معیه سطح کلگسيٌ

معیه 

سطح 

2

بُای تمام ضدٌ کاالی فسيش 

زفتٍ ي خدمات ازائٍ ضدٌ

بُای تمام ضدٌ 

خدمات ازائٍ ضدٌ

-زؾتوعز هؿتمین

ًَع ّعیٌِ-ؾطثبض

تفصیلی سطح وام حساب

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

َصیىٍ َا

َصیىٍ 

حقًق ي 

دستمصد 

کازکىان 

غیس 

تًلیدی

حمَق ٍ زؾتوعز 

[1]هؿتوط

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتحمَق پبیِ

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتايبفِ وبضی هؿتوط

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتحك رصة

وبضوٌبى هكوَل ثیوِ هكوَل هبلیبت فَق الؼبزُ هؿىي ٍ ذَاض ٍ ثبض

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهكوَل هبلیبتحك اٍالز

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتثي وبضگطی

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتؾْن نٌسٍق وبضآهَظی

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهؼبف اظ هبلیبتؾٌَات ذسهت وبضوٌبى

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتحك ؾطپطؾتی

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتحك ؾرتی وبض

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتایبة ٍ شّبة

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتضؾتَضاى

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتحك ثسی آة ٍ َّا

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهكوَل هبلیبتحك تًویي

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتحك قیفت ٍ قت وبضی

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتحك ًَثت وبضی

الجتِ هؼبفیت ّبی قطایٍ ذبل ًیع ثبیس ) غیط هكوَل هبلیبت 84ثرف هكوَل هبلیبت تب ؾمف هؼبفیت هبلیبتی هبزُ  [1]

.هی ثبقس (...حمَق وبضوٌبى قبغل زض هٌبَك هحطٍم ٍ % 50 هؼبفیت 92هخل هبزُ . لحبِ قَز

مهر
بیالن 

http://blogfa.com/Desktop/Post.aspx#_ftn1
http://blogfa.com/Desktop/Post.aspx#_ftn1
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تفصیلی سطح وام حساب

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

َصیىٍ َا

َصیىٍ 

حقًق ي 

دستمصد 

کازکىان 

غیس 

تًلیدی

حمَق ٍ زؾتوعز غیط 

هؿتوط

[1]ػیسی

ثرف هكوَل 

هبلیبت ٍ ثرف 

غیط هكوَل 

هبلیبت

وبضوٌبى هؼبف اظ ثیوِ

[2]پبزاـ

ثرف هكوَل ٍ 

ثرف غیط هكوَل 

هبلیبت

وبضوٌبى هؼبف اظ ثیوِ

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهكوَل هبلیبتپبزاـ ثْطُ ٍضی تَلیس

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهكوَل هبلیبتايبفِ وبضی غیط هؿتوط

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهؼبف اظ هبلیبتهطذهی اؾتفبزُ ًكسُ

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهؼبف اظ هبلیبتحك ؾفط هطثٌَ ثِ قغل

[3]ووه ّبی غیط ًمسی

ثرف هكوَل ٍ 

ثرف غیط هكوَل 

هبلیبت

وبضوٌبى هؼبف اظ ثیوِ

فَق الؼبزُ هبهَضیت هطثٌَ ثِ

قغل
وبضوٌبى هؼبف اظ ثیوِ هؼبف اظ هبلیبت

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهكوَل هبلیبتآهَظـ

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهكوَل هبلیبتثْساقت ٍ زضهبى

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهكوَل هبلیبتذؿبضت اذطاد

وبضوٌبىهؼبف اظ ثیوِهكوَل هبلیبتحمَق ٍ هعایبی هتفطلِ

حك ثیوِ ؾْن وبضفطهب
وبضوٌبى%20ثیوِ ؾْن وبضفطهب 

وبضوٌبى%3ثیوِ ثیىبضی 

وبضوٌبىهكوَل ثیوِهكوَل هبلیبتزؾتوعز وبضوٌبى ضٍظهعز زؾتوعز وبضوٌبى ضٍظهعز

. هؼبف اؾت84 تب یه زٍاظزّن هؼبفیت هبلیبتی هبزُ 91َجك هبزُ  [1]

. هؼبف اؾت84 تب یه زٍاظزّن هؼبفیت هبلیبتی هبزُ 91َجك هبزُ  [2]

. هؼبف اؾت84 تب زٍ زٍاظزّن هؼبفیت هبلیبتی هبزُ 91َجك هبزُ  [3]

مهر
بیالن 

http://blogfa.com/Desktop/Post.aspx#_ftn1
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وام حساب
تفصیلی سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح  کلگسيٌ

َصیىٍ َا

َصیىٍ 

َای 

عملیاتی

ّعیٌِ تؼویط ٍ

ًگْساضی زاضایی ّبی 

غیط تَلیسی

هطوع ّعیٌِؾبذتوبى ّبؾبذتوبى

هطوع ّعیٌِتبؾیؿبتتبؾیؿبت

هطوع ّعیًٌَِع هبقیي آالتهبقیي آالت ٍ تزْیعات

هطوع ّعیًٌَِع اثعاضآالتاثعاضآالت

هطوع ّعیٌٍِؾبئٍ ًملیٍِؾبئٍ ًملیِ

هطوع ّعیٌِضیع احبحیِاحبحیِ ٍ هٌهَثبت ازاضی

لَاظم آظهبیكگبّی
ًَع لَاظم 

آظهبیكگبّی
هطوع ّعیٌِ

زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض 

اًجبض
هطوع ّعیٌِاًَاع زاضایی ّب

ّعیٌِ ؾَذت 

ٍؾبئٍ ًملیِ
هطوع ّعیٌٍِؾبئٍ ًملیِ-

ّعیٌِ تؿْیالت 

ػوَهی ثرف ّبی 

غیط تَلیسی

هطوع ّعیٌِؾبذتوبى ّبگبظ

هطوع ّعیٌِؾبذتوبى ّبتلفي

هطوع ّعیٌِؾبذتوبى ّبثطق

هطوع ّعیٌِؾبذتوبى ّبآة

ّعیٌِ ثیوِ زاضایی 

ّبی حبثت غیط 

تَلیسی

هطوع ّعیٌِظهیي ّبظهیي

هطوع ّعیٌِؾبذتوبى ّبؾبذتوبى

هطوع ّعیٌِتبؾیؿبتتبؾیؿبت

هبقیي آالت ٍ تزْیعات
ًَع هبقیي آالت ٍ

تزْیعات
هطوع ّعیٌِ

هطوع ّعیًٌَِع اثعاضآالتاثعاضآالت

هطوع ّعیٌٍِؾبئٍ ًملیٍِؾبئٍ ًملیِ

احبحیِ ٍ هٌهَثبت ازاضی
احبحیِ ٍ هٌهَثبت 

ازاضی
هطوع ّعیٌِ

لَاظم آظهبیكگبّی
ًَع لَاظم 

آظهبیكگبّی
هطوع ّعیٌِ

زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض 

اًجبض
هطوع ّعیٌِاًَاع زاضایی ّب

مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح  کلگسيٌ

َصیىٍ َا

َصیىٍ 

َای 

عملیاتی

ّعیٌِ ثیوِ هَرَزی 

ّب

هحل اؾتمطاضهَرَزی هَاز اٍلیِ

هحل اؾتمطاضهَاز ووىی ٍ ثؿتِ ثٌسی

هحل اؾتمطاضلُؼبت ٍ هلعٍهبت ههطفی

هحل اؾتمطاضوبالی زض رطیبى ؾبذت

هحل اؾتمطاضوبالی ؾبذتِ قسُ

قرم گیطًسُ وبالوبالی اهبًی هب ًعز زیگطاى

هطوع ّعیًٌَِع هلعٍهبت-ّعیٌِ هلعٍهبت

هطوع ّعیٌِ-ّعیٌِ پؿت

هطوع ّعیٌِهىبى-ّعیٌِ اربضُ

ّعیٌِ اؾتْالن 

زاضایی ّبی غیط 

تَلیسی

هطوع ّعیٌِؾبذتوبى ّبؾبذتوبى

هطوع ّعیًٌَِع تبؾیؿبتتبؾیؿبت

هبقیي آالت ٍ تزْیعات
ًَع هبقیي آالت ٍ

تزْیعات
هطوع ّعیٌِ

هطوع ّعیًٌَِع اثعاضآالتاثعاضآالت

هطوع ّعیًٌَِع ٍؾبئٍ ًملیٍِؾبئٍ ًملیِ

هطوع ّعیٌِضیع احبحیِاحبحیِ ٍ هٌهَثبت ازاضی

هطوع ّعیًٌَِع لبلت ّبلَاظم آظهبیكگبّی

زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض 

اًجبض

ًَع لَاظم 

آظهبیكگبّی
هطوع ّعیٌِ

ّعیٌِ هَاز ههطفی 

آظهبیكگبّی
هطوع ّعیًٌَِع هَاز- مهر
بیالن 
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وام حساب
تفصیلی سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح  کلگسيٌ

َصیىٍ َا

َصیىٍ 

َای 

عملیاتی

ّعیٌِ ّبی ازاضی

ٍ تكىیالتی

هكبٍضیيّعیٌِ حك العحوِ هكبٍضُ

حؿبثطؾبىّعیٌِ حك العحوِ حؿبثطؾی

ٍوالّعیٌِ حك العحوِ ٍوبلت

قطوت ّب/ اقربلحك العحوِ حسهبت زضیبفتی

انٌبف ٍ اتحبزیِ ّبحك ػًَیت
ّعیٌِ وتت ٍ ًكطیبت

ؾْن ربضی ّعیٌِ تبؾیؽ ٍ لجل اظ 

ثْطُ ثطزاضی

قطوت ّب/ اقربل ووه ٍ اػبًبت
ّعیٌِ پصیطایی ٍ تكطیفبت

رلؿبت اػًبی ّیئت هسیطُ حك حًَض اػًبی ّیئت هسیطُ

ًَع ذسهت ثبًه ّب ّعیٌِ وبضهعز ذسهبت ثبًىی
ؾبیط ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ تكىیالتی

وام حساب
 تفصیلی سطح ايل

تفصیلی

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح  کلگسيٌ

َصیىٍ َا

َصیىٍ 

َای 

عملیاتی

ّعیٌِ ّبی تَظیغ ٍ

فطٍـ

ّعیٌِ آگْی ٍ تجلیغبت

پطٍغُ ّب لطاضزازّبوبضفطهبیبىّعیٌِ قطوت زض هٌبلهِ
لطاضزازّبهكتطیبى/ وبضفطهبیبىّعیٌِ قطوت زض هعایسُ

هكتطیبىًَع وبالّعیٌِ اضؾبل ًوًَِ
ّعیٌِ زٍ زض ّعاض فطٍـ

ّعیٌِ ّبی ًوبیكگبُ

ًَع وبالّعیٌِ یبثی ثبظاضیبثی ٍ پَضؾبًت
ّعیٌِ حول وبالی فطٍـ ضفتِ

ّعیٌِ اًجبضزاضی

ّعیٌِ ّبی هتفطلِ تَظیغ ٍ فطٍـ

قطوت ّب/ اقربل  ّعیٌِ ّبی ٍاذَاؾت
قطوت ّب/ اقربل  ّعیٌِ ؾَذت هُبلجبت

ّعیٌِ هُبلجبت هكىَن الَنَل

مهر
بیالن 
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تفصیلی وام حساب

سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

َصیىٍ َا
سایس َصیىٍ َای 

عملیاتی

-ذبلم ظیبى يبیؼبت غیط ػبزی تَلیس

ًَع 

وبالی 

يبیغ 

قسُ

ظیبى ًبقی اظ وبّف اضظـ

ًَع هَازهَرَزی هَاز اٍلیِ
هحل 

اؾتمطاض

هَاز ووىی ٍ ثؿتِ

ثٌسی
ًَع هَاز

هحل 

اؾتمطاض

لُؼبت ٍ هلعٍهبت 

ههطفی
ًَع لُؼِ

هحل 

اؾتمطاض

ًَع وبالوبالی زض رطیبى ؾبذت
هحل 

اؾتمطاض

ًَع وبالوبالی ؾبذتِ قسُ
هحل 

اؾتمطاض
ظیبى ًبقی اظ هَرَزی الالم ضاوس ٍ

ًبثبة
-

-ذبلم وؿطی ٍ ايبفی اًجبض
هطوع 

ّعیٌِ
-ّعیٌِ ّبی رصة ًكسُ زض تَلیس؟

ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّبی ٍ

ثسّی ّبی اضظی ػولیبتی
-

وام حساب
تفصیلی سطح 

ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح سًم 1معیه سطح کلگسيٌ
معیه 

2سطح 

َصیىٍ َا
َصیىٍ َای 

مالی

اػتجبضزٌّسگبى - ّعیٌِ ؾَز ٍام ّبی زضیبفتی

اػتجبضزٌّسگبى - ّعیٌِ وبضهعز ٍام ّب
-ّعیٌِ توجط ٍ ؾفتِ

-ّعیٌِ رطیوِ زیطوطز ٍام ّب

-ّعیٌِ ّبی هتفطلِ هبلی

مهر
بیالن 
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تفصیلی وام حساب

سطح ايل

تفصیلی 

سطح ديم

تفصیلی 

سطح 

سًم 2معیه سطح 1معیه سطح کلگسيٌ

َصیىٍ 

َا

َصیىٍ َای 

غیس 

عملیاتی

ظیبى حبنل اظ فطٍـ زاضایی ّبی 

حبثت هكَْز

اًَاع زاضایی ّب زاضایی ّبی حبثت هكَْز
هحل

اؾتمطاض

اًَاع زاضایی ّب زاضایی ّبی حبثت ًبهكَْز
هحل

اؾتمطاض

ظیبى حبنل اظ ؾطهبیِ گصاضی

ؾپطزُ گصاضی ّبی وَتبُ

هست

ثبًه ّب ٍ

هَؾؿبت 

هبلی ٍ

اػتجبضی

زضنس ؾَز

زضنس ؾَزًبم قطوتاٍضاق هكبضوت

ًبم قطوت ؾْبم
ًَع ؾْبم

ػبزی هوتبظ

ظیبى ًبقی اظ فطٍـ ؾطهبیِ گصاضی ّب

زضنس ؾَزًبم قطوت اٍضاق هكبضوت

 ًبم قطوت ؾْبم
ًَع ؾْبم

ػبزی هوتبظ
ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّب ٍ ثسّی 

ّبی غیط ػولیبتی
-

-ؾبیط ّعیٌِ ّبی غیط ػولیبتی

مهر-ظیبى ًبقی اظ الالم غیط هتطلجِ
بیالن 
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تفصیلی وام حساب

سطح 

ايل

تفصیلی سطح 

ديم

تفصیلی 

سطح سًم 2معیه سطح 1معیه سطح  کلگسيٌ

سایس 

حساب َا

َای  حساب

اوتظامی

حؿبة ّبی 

اًتظبهی ثِ ًفغ 

قطوت

قطوت ّب/ اقربلًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ قطوت زض هٌبلهِ

قطوت ّب/ اقربلًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ قطوت زض هعایسُ

پیوبًىبضاىًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ حؿي اًزبم وبض

پیوبًىبضاىًَع ؾٌس پطزاذت يوبًت ًبهِ پیف
يوبًت ًبهِ حؿي ارطای 

تؼْسات
پیوبًىبضاىًَع ؾٌس

قطوت ّب/ اقربلًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ ثبًىی
اؾٌبز تًویٌی زضیبفتی اظ 

وبضوٌبى
وبضوٌبىًَع ؾٌس

قطوت ّب/ اقربلًَع وبالوبالی اهبًی هب ًعز زیگطاى
ؾبیط اؾٌبز تًویٌی ثِ ًفغ 

قطوت
قطوت ّب/ اقربل ًَع ؾٌس

وبضوٌبىًَع ؾٌساؾٌبز تًویٌی تٌرَاُ

هحل اؾتمطاضًَع وبالهَرَزی يبیؼبت

حؿبة ّبی 

اًتظبهی ثِ ػْسُ

قطوت

قطوت ّب/ اقربلًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ قطوت زض هٌبلهِ

قطوت ّب/ اقربلًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ قطوت زض هعایسُ

وبضفطهبیبىًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ حؿي اًزبم وبض

وبضفطهبیبىًَع ؾٌس پطزاذت يوبًت ًبهِ پیف
يوبًت ًبهِ حؿي ارطای 

تؼْسات
وبضفطهبیبىًَع ؾٌس

قطوت ّب/ اقربلًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ ثبًىی

قطوت ّب/ اقربلًَع وبالوبالی اهبًی زیگطاى ًعز هب

قطوت ّب/ اقربلًَع ؾٌساؾٌبز تًویٌی ثبثت ؾفبضقبت

قطوت ّب/ اقربلًَع ؾٌسيوبًت ًبهِ گوطوی

اؾٌبز تًویٌی ثبثت تؿْیالت 

هبلی زضیبفتی وبضوٌبى
 وبضوٌبىًَع ؾٌس

/ثبًه ّب

اػتیبضزٌّسگبى

اؾٌبز تًویٌی ثبثت تؿْیالت 

هبلی زضیبفتی اقربل حبلج
قطوت ّب/ اقربل ًَع ؾٌس

/ ثبًه ّب

اػتیبضزٌّسگبى

اؾٌبز تًویٌی ثبثت تؿْیالت 

هبلی زضیبفتی اقربل ٍاثؿتِ
 قطوت ّب/ اقربل ًَع ؾٌس

/ثبًه ّب

اػتیبضزٌّسگبى

اؾٌبز تًویٌی ثبثت تؿْیالت 

هبلی زضیبفتی قطوت
ًَع ؾٌس

/ ثبًه ّب

اػتیبضزٌّسگبى
ؾبیط اؾٌبز تًویٌی ثِ ػْسُ

قطوت
قطوت ّب/ اقربل ًَع ؾٌس

مهر
بیالن 
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تعریف حساب های کل - کذینگ بخش پنجن 

تعریف حساب های کل

.در ایي تخش تعزیف کَتاّی در هَرد حساب ّا ٍ ًحَُ حساتذاری آى ّا ارائِ شذُ است

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حسابوام حساب

مًجًدی وقد ي 

باوک
101

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة وِ قبهل هَرَزی ًمس ًعز ثبًه ّب، هَرَزی ًمس ًعز نٌسٍق، هَرَزی ًمس ًعز تٌرَاُ گطزاى، اؾٌبز ٍ اٍضاق 

ثْبزاض ًعز نٌسٍق، ٍرَُ زض ضاُ، هَرَزی ٍاضیعی ًبهِ ّبی اضظی ٍ هؿىَوبت هی ثبقس، زض ٍالغ ٍرَُ ًمسی اؾت وِ زض 

.رطیبى فؼبلیت ّبی ربضی ثِ نَضت ضٍظهطُ هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز ٍ لطاض ًیؿت ثِ نَضت حبثت ٍ ضاوس ثبلی ثوبًس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ثِ هحى زضیبفت ٍ پطزاذت ٍرِ َجك ضٍـ ّبی هؼوَل حجت ذَاّس قس

سایس وکات
.اؾتفبزُ اظ ایي ؾطفهل اَالػبت هطثٌَ ثِ ًمسیٌگی رْت اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ آى ضا زض ّط لحظِ زض اذتیبض لطاض هی زّس

.ّطگًَِ هحسٍزیت زض اؾتفبزُ ٍرِ ًمس ثبیؿتی ثِ ًحَ هٌبؾت زض نَضت ّبی هبلی افكب قَز

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سسمایٍ گرازی کًتاٌ 

مدت
102

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ؾپطزُ ؾطهبیِ گصاضی وَتبُ هست، ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم ؾطیغ الوؼبهلِ ثَضؾی ٍ ؾْبم ؾبیط قطوت ّب ثب 

ٍ ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت ػسم ًگْساضی تب ؾطضؾیس یب ًعزیه ثِ ؾطضؾیس هی ثبقس وِ ثؼس اظ % 20زضنس هبلىیت ظیط 

زض ٍالغ ثِ وبضگیطی ٍرَُ ًمس هبظاز ثط ًیبظ قطوت ّب ثِ هٌظَض وؿت هٌبفغ .  اؾت ٍرَُ ًمس اظ ثبالتطیي ًمسیٌگی ثطذَضزاض

.ایي ًَع ؾطهبیِ گصاضی لبثلیت تجسیل ثِ ٍرَُ ًمس ثبالیی ضا زاضاؾت. ثطای هست ون تط اظ یه زٍضُ هبلی اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ؾطهبیِ گصاضی . ٌّگبم ذطیساضی ٍ فطٍـ اٍضاق ثْبزاض شوط قسُ زض ثبال یب ایزبز ٍ ثؿتي ؾپطزُ وَتبُ هست حجت ذَاّس قس

 ٍ ؾبیط ؾطهبیِ گصاضی ّبی ربضی ثِ الل NRVؾطیغ الوؼبهلِ ثِ اضظـ ثبظاض یب الل ثْبی توبم قسُ ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ 

.ذبلم اضظـ فطٍـ ٍ ثْبی توبم قسُ هٌؼىؽ هی قًَس

سایس وکات

مهر
بیالن 

http://hesabdarearshad.blogfa.com/post-219.aspx
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کلمعیهتفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 103 حساب َا ي اسىاد دزیافتىی تجازی
اوتظامیمًقتدائمی

  
*

* 

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی زض رطیبى ٍنَل، اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی ًعز نٌسٍق، اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی 

ٍاذَاؾتی ٍ حؿبة ّبی زضیبفتٌی تزبضی هی ثبقس وِ زض لجبل فطٍـ وبال یب اضائِ ذسهبت ایزبز قسُ ٍ ثط اؾبؼ ذبلم اضظـ 

.ثبظیبفتٌی هٌؼىؽ هی قًَس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم زضیبفت ؾٌس یب ایزبز ٍ لجَل تؼْس ثطای اقربل ٍ قطوت ّبی زیگط وِ ًبقی اظ فؼبلیت انلی قطوت ثبقس، ایي حؿبة 

.ثسّىبض قسُ ٍ ٌّگبم زضیبفت ٍرِ یب تٌعیل اؾٌبز ثؿتبًىبض ذَاّس قس

سایس وکات
ذبلم اضظـ ثبظیبفتٌی ثطاثط اؾت ثب اضظـ اؾوی پؽ اظ وؿط الالم هكىَن الَنَل

ٌّگبم تحمك زضآهس فطٍـ یب اضائِ ذسهبت ثِ نَضت ًؿیِ یب زض لجبل زضیبفت چه ٍ اٍضاق ثْبزاض زیگط هجلغ غیط لبثل ٍنَل ثط 

یب  (َی ضٍـ ّبی زضنسی اظ هبًسُ حؿبة ّبی زضیبفتٌی پبیبى ؾبل یب تزعیِ ؾٌی هُبلجبت)اؾبؼ زضنسی اظ هُبلجبت

.زضنسی اظ فطٍـ ًؿیِ هحبؾجِ هی قَز وِ ایي هجلغ زض حؿبة شذبیط اؾت

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سایس حساب َا ي اسىاد 

دزیافتىی
104

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل اؾٌبز زضیبفتٌی غیط تزبضی زض رطیبى ٍنَل، اؾٌبز زضیبفتٌی غیط تزبضی ًعز نٌسٍق، اؾٌبز زضیبفتٌی غیط 

تزبضی ٍاذَاؾتی، حؿبة ّبی زضیبفتٌی غیط تزبضی، هؿبػسُ وبضوٌبى، ٍام يطٍضی وبضوٌبى، حك الؼول وبضاى، تطذیم وبضاى 

گوطوی، ؾپطزُ ّبی هَلت هی ثبقس وِ زض لجبل اهَضی ثِ رع فؼبلیت انلی زضآهس ظای قطوت وِ زض اؾبؾٌبهِ آى زضد قسُ، 

.ثِ ٍرَز آهسُ اًس ٍ ثط اؾبؼ ذبلم اضظـ ثبظیبفتٌی هٌؼىؽ هی قًَس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم اًزبم اهَضی وِ هؿتلعم زضیبفت ٍرِ ثبقس ٍ رعٍ فؼبلیت انلی ٍ زضآهسظای قطوت وِ زض اؾبؾٌبهِ زضد قسُ ًجبقس، 

یب زض اظای آى چه یب اٍاضاق ثْبزاضی زضیبفت هی قَز، ایي حؿبة  (ًؿیِ)ظهبًی وِ زضیبفت ٍرِ ثِ آیٌسُ هَوَل هی قَز

.زض نَضت زضیبفت ٍرِ هطثََِ ثب ثؿتبًىبض قسى وبّف ذَاّس یبفت. ثسّىبض ذَاّس قس

سایس وکات
ذبلم اضظـ ثبظیبفتٌی ثطاثط اؾت ثب اضظـ اؾوی پؽ اظ وؿط الالم هكىَن الَنَل

مهر
بیالن 
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 105 مًجًدی مًاد ي کاال
اوتظامی مًقت دائمی

*
* 

ماَیت حساب

ایي حؿبة قبهل هَرَزی هَاز اٍلیِ، هَرَزی لُؼبت ٍ لَاضم یسوی هَاز ووىی ٍ ثؿتِ ثٌسی وبالی زض رطیبى ؾبذت وبالی 

هَرَزی يبیؼبت هَاز اٍلیِ  (يبیؼبت وبال)ؾبذتِ قسُ هَرَزی زض ضاُ وبالی اهبًی هب ًعز زیگطاى هَرَزی الالم ضاوس ٍ ًبثبة

هَرَزی يبیؼبت لُؼبت ٍ لَاضم یسوی اًحطاف ًطخ هَاز اٍلیِ ٌّگبم ذطیس اًحطافبت وبالی زض رطیبى ؾبذت ؾبیط هَرَزی ّب 

. هی ثبقس وِ زض ٍالغ هَاز ٍ وبالیی اؾت وِ ثِ لهس فطٍـ یب ههطف زض ػولیبت تزبضی قطوت ذطیساضی ٍ ًگْساضی هی قَز

. ایي حؿبة اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض اؾت ظیطا ثرف ػوسُ ای اظ زاضایی ّبی ربضی یب حتی زاضایی ّب ضا تكىیل هی زّس

.َجك اؾتبًساضز ایطاى هَرَزی ّب ثِ الل ثْبی توبم قسُ یب ذبلم اضظـ فطٍـ گعاضـ هی قًَس

شمان ي وحًٌ ثبت آن

زض ؾیؿتن ازٍاضی حؿبة هَرَزی وبال ثب تطاظ افتتبحیِ ثبظ ٍ. حجت هَرَزی ّب زض زٍ ؾیؿتن ازٍاضی ٍ زائوی اهىبى پصیط اؾت

زض ایي ؾیؿتن ثْبی توبم قسُ. ثسٍى زاقتي ّیچ گطزقی پؽ اظ اًجبضگطزاًی ٍ تؼییي هَرَزی پبیبى زٍضُ انالح هی قَز

زض ؾیؿتن زائوی، حؿبة هَرَزی هَاز ٍ وبال ّوَاضُ ثِ ضٍظ ثَزُ ٍ. وبالی فطٍـ ضفتِ زض پبیبى ؾبل هبلی هحبؾجِ هی قَز

. اظ ایي ضٍ پؽ اظ ّط فطٍقی ثبیؿتی ثْبی توبم قسُ آى هحبؾجِ ٍ زض حؿبة زضد گطزز. ثْبی هَرَزی ّب ضا ًكبى هی زّس

ثطای هحبؾجِ ثْبی . ذطیس وبال زض ؾیؿتن ازٍاضی ثِ حؿبة ذطیس وبال ٍ زض ؾیؿتن زائوی ثِ هَرَزی وبال ثسّىبض هی قَز

اٍلیي نبزضُ اظ اٍلیي )توبم قسُ َجك اؾتبًساضز ایطاى ضٍـ ّبی لیوت گصاضی وبال ثِ ٍرَز هی آیس وِ ػجبضتٌس اظ فبیفَ 

اگط ذبلم اضظـ فطٍـ هَرَزی ّب ون تط اظ ثْبی توبم قسُ آى ّب ثبقس، ثِ اظای هبثِ التفبٍت شذیطُ وبّف . ، هیبًگیي(ٍاضزُ

.قٌبؾبیی هی قَز (هؼیي حؿبة ول شذبیط)اضظـ هَرَزی ّب 

سایس وکات

زض ؾیؿتن زائوی ایي حؿبة زض احط ذطیس ٍ فطٍـ وبال زض گطزـ اؾت، اهب زض ؾیؿتن ازٍاضی هبًسُ آى زض َی ؾبل هَرَزی 

.هَاز ٍ وبالی اثتسای زٍضُ ٍ زض پبیبى ؾبل هَرَزی هَاز ٍ وبالی پبیبى زٍضُ ضا ًكبى هی زّس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سفازضات ي پیص 

پسداختُا
106

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب

ایي حؿبة قبهل پیف پطزاذت ذطیس وبال، هَاز ٍ زاضایی غیط ربضی، پیف پطزاذت ذسهبت، پیف پطزاذت ثیوِ، پیف 

پطزاذت هبلیبت، پیف پطزاذت ثِ پیوبًىبضاى، ؾبیط پیف پطزاذت ّب، ؾفبضقبت هَاز اٍلیِ، وبال، زاضایی غیط ربضی، لُؼبت ٍ 

لَاظم یسوی، هبقیي آالت، هَرَزی توجط ٍ ؾفتِ، ّعیٌِ ّبی لجل اظ گكبیف اػتجبض ؾفبضـ هی ثبقس وِ پیف پطزاذت ّب 

اگط پیف . هطثٌَ ثِ هَاضزی ّؿتٌس وِ َی یه ؾبل یب یه چطذِ ػولیبتی ّطوسام ََالًی تط ثبقس، هٌمًی هی قًَس

پطزاذت ّب هطثٌَ ثِ زٍضُ یبز قسُ ًجبقٌس، ثركی اظ آى زض زاضایی ّبی غیط ربضی تحت ؾبیط زاضایی ّب ًكبى زازُ ذَاٌّس 

.ؾفبضقبت ًیع هبّیتبً ًَػی پیف پطزاذت ّؿتٌس. قس

شمان ي وحًٌ ثبت آن

ظهبى پطزاذت ّطگًَِ ٍرْی وِ هكرهبت پیف پطزاذت یب ؾفبضقبت ضا زاضز، ثسّىبض ٍ ظهبى اًتمبل هعایب ٍ هربَطات ًبقی اظ 

.وبال یؼٌی ًمُِ هبلىیت وبال یب زاضایی حبثت ایي حؿبة ثؿتبًىبض قسُ ٍ حؿبة زاضایی هطثََِ ثسّىبض ذَاّس قس

سایس وکات

مهر
بیالن 
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سپسدٌ َای ما وصد 

دیگسان
107

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ؾپطزُ ّبی ثیوِ، حؿي اًزبم وبض، حؿي ارطای تؼْسات، قطوت زض هٌبلهِ ٍ هعایسُ، ؾپطزُ ًعز ثبًه ّب ٍ

.ؾپطزُ ّبی گوطوی هی ثبقس وِ ثِ نَضت هَلت ٍ ًمسی ثطای اًزبم ػولیبت ذبنی ًعز قرم حبلخی لطاض هی گیطز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم پطزاذت ّط گًَِ ٍرَُ یب وؿط ٍرَّی اظ نَضت ٍيؼیت ّبی تبئیس قسُ ثِ ػٌَاى ؾپطزُ ایي حؿبة ثسّىبض قسُ ٍ زض 

.نَضت اؾتطزاز هجبلغ ثؿتبًىبض هی قَز

سایس وکات

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حسابوام حساب

دازایی َای ثابت 

مطًُد
201

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ظهیي، ؾبذتوبى، تبؾیؿبت، هبقیي آالت ٍ تزْیعات، اثعاضآالت، ٍؾبئٍ ًملیِ، احبحیِ ٍ هٌهَثبت، لبلت ّب، 

تَلیس یب )لَاظم آظهبیكگبّی ٍ زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض اًجبض هی ثبقس وِ ثِ هٌظَض اؾتفبزُ زض فطآیٌس ػبزی ػولیبت 

، اربضُ ثِ زیگطی یب ثطای همبنس ازاضی تَؾٍ ٍاحس تزبضی ًگْساضی قسُ ٍ ثیف اظ یه ؾبل هبلی یب (ػطيِ وبال ٍ ذسهبت

زاضایی ّبی حبثت هكَْز ثِ هجلغ زفتطی زض تطاظًبهِ گعاضـ . چطذِ ػولیبت قطوت، ّط وسام ََالًی تط ثبقس، ػوط هفیس زاضًس

.هی قًَس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
 لبثل اؾتفبزُ قسى زاضایی اؾت، َی حجت  ٌّگبم ذطیس ثِ ثْبی توبم قسُ وِ توبم ّعیٌِ ّبی ػبزی ٍ يطٍضی ثطای توله

.ٌّگبم فطٍـ زاضایی حبثت هبًسُ ایي حؿبة ثِ ثْبی توبم قسُ ثؿتبًىبض ذَاّس قس. ثسّىبض قٌبؾبیی ذَاّس قس

سایس وکات
.هجلغ زفتطی ثطاثط اؾت ثب ثْبی توبم قسُ پؽ اظ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ

اظ هیبى زاضایی ّبی حبثت هكَْز ظهیي زض نَضتی وِ وبضثطز وكبٍضظی یب هحهَالت هؼسًی آى هس ًظط ًجبقس، ػوط ًبهحسٍز 

.زاضز

زاضایی ّبی حبثت وٌبض گصاقتِ قسُ وِ لبثل اؾتفبزُ ًیؿتٌس، زض ؾطفهل ؾبیط زاضایی ّب ثِ ذبلم اضظـ ثبظیبفتٌی یب اضظـ 

الجتِ اظ ظهبًی وِ . زاضایی ّبی حبثت هكَْز هی تَاًٌس تزسیس اضظیبثی قًَس. زفتطی ّط وسام ووتط ثبقس، گعاضـ ذَاٌّس قس

 ؾبلِ ٍ ثطذی 3هی تَاى گطٍّی اظ زاضایی ّب ضا .  ؾبل تزسیس اضظیبثی قًَس5 ؾبل یب ّط 3تزسیس اضظیبثی هی قًَس، ثبیؿتی ّط 

. ؾبل تزسیس اضظیبثی وطز5زیگط ضا ّط 

مهر
بیالن 
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استُالک اوباضتٍ دازایی 

َای ثابت مطًُد
202

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل اؾتْالن اًجبقتِ ؾبذتوبى، تبؾیؿبت، هبقیي آالت ٍ تزْیعات، اثعاضآالت، ٍؾبئٍ ًملیِ، احبحیِ ٍ هٌهَثبت، 

لبلت ّب، لَاظم آظهبیكگبّی ٍ زاضایی ّبی ؾطهبیِ ای هَرَز زض اًجبض هی ثبقس وِ زض ٍالغ هزوَع هجبلغ اؾتْالن زاضایی ّبی 

اؾتْالن زض ًگطـ . حبثت هكَْز اؾتْالن پصیط هی ثبقس وِ اظ ظهبى تحهیل آى ثِ حؿبة ّعیٌِ اؾتْالن هٌظَض قسُ اؾت

ؾَز ٍ ظیبًی ثب تَرِ ثِ انل تُبثك ّعیٌِ ّب ٍ زضآهسّب ػَایس حبنل اظ اؾتفبزُ زاضایی زض زٍضُ هطثََِ ٍ ثب ًگطـ تطاظًبهِ ای 

ضٍـ ّبی اؾتْالن َجك اؾتبًساضز ایطاى ضٍـ ذٍ. ربیگعیٌی زاضایی ّبی حبثت زض ََل ػوط هفیسقبى تلمی هی قَز

ّعیٌِ اؾتْالن یىی اظ ّعیٌِ ّبیی اؾت وِ ثِ نَضت هٌُمی ٍ. هؿتمین ٍ ًعٍلی ٍ اؾتْالن ثط اؾبؼ وبضوطز هی ثبقس

.ؾیؿتوبتیه ترهیم ثِ زٍضُ هی قَز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم . زض پبیبى ؾبل هبلی َی حجت ّبی تؼسیلی ّعیٌِ اؾتْالن ثسّىبض قسُ ٍ اؾتْالن اًجبقتِ آى ثؿتبًىبض ذَاّس قس

 86َجك اؾتبًساضز تزسیسًظط قسُ . فطٍـ زاضایی حبثت یب وٌبضگصاضی آى اظ اؾتفبزُ فؼبل هبًسُ ایي حؿبة ثسّىبض ذَاّس قس

.ایطاى زاضایی ّب اظ لحظِ ای وِ آهبزُ ثْطُ ثطزاضی ّؿتٌس ٍ ًِ اظ ظهبًی وِ ثْطُ ثطزاضی هی قًَس، هؿتْله ذَاٌّس قس

سایس وکات
هؼبزى ٍ)ّعیٌِ اؾتْالن هٌبثغ َجیؼی . ولیِ زاضایی ّبی حبثت هكَْز ثِ رع ظهیي زض ََل ػوط هفیسقبى هؿتْله هی قًَس

ّعیٌِ اؾتْالن ضٍظ قوبض ًكسُ ٍ اگط ظهبى ذطیس . ثِ حؿبة هَرَزی وبالی اؾتحهبل قسُ اظ آى هٌتمل ذَاّس قس (رٌگل

ضٍـ ذٍ. زاضایی ًیوِ اٍل هبُ ثبقس، اؾتْالن اظ اٍل آى هبُ ٍ اگط ًیوِ زٍم هبُ ثبقس، اؾتْالن اظ هبُ ثؼس حؿبة ذَاّس قس

.هؿتمین ضایذ تطیي ضٍـ هحبؾجِ اؾتْالن اؾت

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

دازایی َای دز جسیان 

تکمیل
203

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ؾبذتوبى، تبؾیؿبت، هبقیي آالت، اثعاضآالت ٍ لبلت ّبی زض رطیبى تىویل هی ثبقس وِ زض ٍالغ ًكبى 

اظ َطفی ایي . ضؾیسُ اؾت (قطوت)زٌّسُ نَضت ٍيؼیت ّبی تبئیس قسُ ای اؾت وِ اظ َطف پیوبًىبضاى ثِ زؾت وبضفطهب

.حؿبة هی تَاًس قبهل ّطگًَِ ٍرْی ثبقس وِ ذَز قطوت ثطای زاضایی وِ ذَز هی ؾبظز، نطف هی وٌس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم ضؾیسى نَضت ٍيؼیت یب فبوتَض ذطیس هحهَل ٍ ذسهبت ٍ تبئیس آى تَؾٍ همبهبت شی نالح فٌی ثسّىبض قسُ ٍ

.ٌّگبم تىویل وبض یب ثطگكت اظ ذطیس یب ّط گًَِ وبّف زیگطی ثؿتبًىبض هی قَز

سایس وکات
.اؾتْالن زاضایی زض رطیبى تىویل لجل اظ آهبزُ قسُ ثطای ثْطُ ثطزاضی نفط اؾت

مهر
بیالن 
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دازایی َای 

وامطًُد
204

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل حك الوتیبظّب، حك اؾتفبزُ اظ ذسهبت ػوَهی، ؾطلفلی هحل وؿت، ًطم افعاضّب، ؾیؿتن ّب ٍ ضٍـ ّب ٍ 

ایي زاضایی ّب ثب لهس . ؾبیط زاضایی ّبی ًبهكَْز هی ثبقس وِ زاضایی ّبی پَلی، لبثل تكریم ٍ فبلس هبّیت فیعیىی ّؿتٌس

ّسف اظ تحهیل زاضایی ًبهكَْز . اؾتفبزُ َی ثیف اظ یه زٍضُ هبلی یب چطذِ ػولیبت تَؾٍ ٍاحس تزبضی تحهیل قسُ اًس

حتی زض نَضت تَلف . وؿت زضآهس اظ َطیك فطٍـ آى ّب ًیؿت، ثلىِ آى ّب ٍؾیلِ ای ثطای اًزبم فؼبلیت ّبی تزبضی اؾت

.ػولیبت ٍاحس تزبضی هی تَاى زاضایی ًبهكَْز ضا ثِ لیوتی وِ هوىي اؾت ون تط اظ ذبلم اضظـ زفتطی آى ثبقس، فطٍذت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
زاضایی ًبهكَْز َی ػوط هفیس آى هؿتْله . ٌّگبم تحهیل ثِ ثْبی توبم قسُ اضظیبثی قسُ ٍ ثب حجتی ثسّىبض ایزبز هی قَز

زض حجت اؾتْالن زاضایی ّبی ًبهكَْز ذَز زاضایی ثِ نَضت هؿتمین ثؿتبًىبض هی قَز ٍ ٌّگبم فطٍـ آى ًیع ثِ. هی قَز

.اضظـ زفتطی ثؿتبًىبض هی قًَس

سایس وکات
لبثل تكریم یؼٌی ثتَاى آى ّب ضا اظ زیگط زاضایی ّب هتوبیع وطز ٍ اضظـ آى ّب ٍاثؿتِ ثِ ؾبیط زاضایی ّب یب ول زاضایی ّبی 

..ٍاحس تزبضی ًجبقس

الجتِ اظ ظهبًی وِ تزسیس اضظیبثی هی قًَس، . ایي زاضایی ّب ضا ًیع هی تَاى هبًٌس زاضایی ّبی حبثت هكَْز تزسیس اضظیبثی وطز

 ؾبل 5 ؾبلِ ٍ ثطذی زیگط ضا ّط 3هی تَاى گطٍّی اظ زاضایی ّب ضا .  ؾبل تزسیس اضظیبثی قًَس5 ؾبل یب ّط 3ثبیؿتی ّط 

.تزسیس اضظیبثی وطز

.ؾطلفلی زض تطویت تزبضی رعٍ زاضایی ّبی ًبهكَْز تلمی ًوی قَز مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سسمایٍ گرازی َای 

بلىدمدت
205

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم قطوت ّب، ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق هكبضوت، ؾپطزُ ّبی ثبًىی ٍ ٍام ّبی اػُبیی 

. ثِ هٌظَض وؿت هٌبفغ یب زض ثطذی هَاضز َجك اؾتبًساضز ایطاى تحىین ضٍاثٍ تزبضی ایزبز قسُ اًس ثلٌسهست هی ثبقس وِ 

هَاضز ثبال زض نَضتی وِ لهس ًگْساضی آى ّب ثطای هست ََالًی ثِ ٍيَح لبثل احجبت ثبقس یب تَاًبیی ٍاگصاضی آى ثب هحسٍزیت 

ؾطهبیِ گصاضی زض ؾْبم زض نَضتی وِ ثیي .. ّبیی ّوطاُ ثبقس، ثِ ػٌَاى ؾطهبیِ گصاضی ّبی ثلٌسهست َجمِ ثٌسی هی قَز

 زضنس ثبقس، 50 زضنس ؾْبم قطوت ٍاثؿتِ ذطیساضی قَز، هَرت اػوبل ًفَش لبثل هالحظِ ٍ زض نَضتی وِ ثیف اظ 50 تب 20

ضٍـ ّبی حؿبثساضی ؾطهبیِ گصاضی ّبی ثلٌسهست زض اؾتبًساضز ایطاى ثْبی توبم قسُ ٍ. هَرت ایزبز حك وٌتطل ذَاّس ثَز

.اضظـ ٍیػُ اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم ذطیس یب تزسیس اضظیبثی آى یب گعاضـ ؾَز زض ضٍـ اضظـ ٍیػُ ثب ثسّىبض قسى افعایف ٍ ٌّگبم فطٍـ یب زضیبفت ؾَز زض 

.ضٍـ اضظـ ٍیػُ ثؿتبًىبض ذَاّس قس

سایس وکات
ؾطهبیِ گصاضی ّب ًیع هی تَاًٌس هبًٌس زاضایی ّبی حبثت هكَْز تزسیس اضظیبثی قًَس، ثب ایي تفبٍت وِ زض نَضت تزسیس اضظیبثی 

.ثبیؿتی ّط ؾبلِ تزسیس اضظیبثی قًَس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سایس دازایی َای غیس 

جازی
299

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
 ٍرِ ًمس هؿسٍز قسُ ًعز ثبًه، ٍرِ ًمس وٌبض گصاقتِ قسُ ثطای ّسف هربضد اًتمبلی ثِ زٍضُ ّبی آتی،ایي حؿبة قبهل 

هكرم، اؾٌبز زضیبفتٌی ثلٌسهست ٍ حهِ ثلٌسهست ٍام وبضوٌبى ٍ ّوچٌیي زاضایی ّبی حبثت وٌبض گصاقتِ قسُ وِ لبثل 

.اؾتفبزُ ًیؿتٌس، زض ایي ؾطفهل ثِ ذبلم اضظـ ثبظیبفتٌی یب اضظـ زفتطی ّط وسام ووتط ثبقس، گعاضـ ذَاٌّس قس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم وٌبض گصاضی زاضایی ّبی فبلس اؾتفبزُ یب ٍرَُ هؿسٍز ثب ثسّىبض قسى ایزبز ٍ زض نَضت ضفغ قسى یب فطٍـ ثؿتبًىبض 

.ذَاّس قس

سایس وکات
. ؾبل هؿتْله قَز40هربضد اًتمبلی ثِ زٍضُ ّبی آتی هربضری اؾت وِ ثطای ولیت قطوت ذطد هی قَز ٍ ثبیؿتی ظطف 

زاضایی وٌبض گصاقتِ قسُ ثِ لهس ٍاگصاضی زض آیٌسُ وِ اظ اؾتفبزُ فؼبل ثطوٌبض قسُ ًجبیس ثب زاضایی وٌبض گصاقتِ قسُ ثال 

.اضظـ زفتطی چٌیي زاضایی ای ثبیؿتی ثِ ػٌَاى ظیبى قٌبؾبیی قَز. اؾتفبزُ ٍ فبلس هٌبفغ ٍاگصاضی اقتجبُ قَز

.حؿبة قَز% 30اؾتْالن آى ثبیؿتی 

مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

حساب َا ي اسىاد 

پسداختىی تجازی
301

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل اؾٌبز پطزاذتٌی تزبضی، هؼلك ذطیس ٍ حؿبة ّبی پطزاذتٌی تزبضی هی ثبقس وِ زض ٍالغ تؼْسات ًبقی اظ 

ذطیس هَاز ٍ وبال ٍ زضیبفت ذسهبت یب ثسّی ّبیی وِ زض همبثل آى چه ٍ ؾفتِ پطزاذت قسُ اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم تحول ّعیٌِ ّبی ذطیس وبال ٍ ذسهبت ثؿتبًىبض قسُ ٌٍّگبم تؿَیِ تؼْسات ًبقی اظ آى ثب ثسّىبض قسى وبّف هی یبثس

سایس وکات
حؿبة ّب ٍ. ثطای پطزاذت اؾٌبز تزبضی هَػسی هكرم تؼییي قسُ اؾت ٍ زاضًسُ آى هی تَاًس آى ضا ثِ زیگطاى ٍاگصاض وٌس

.اؾٌبز پطزاذتٌی تزبضی هبًٌس حؿبة ّب ٍ اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی زض یبززاقت ّبی ّوطاُ تفىیه ٍ گعاضـ ذَاٌّس قس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سایس حساب َا ي اسىاد 

پسداختىی
302

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل اؾٌبز پطزاذتٌی غیط تزبضی، حؿبة ّبی پطزاذتٌی غیط تزبضی، هبلیبت ّبی تىلیفی پطزاذتٌی، هبلیبت ثط 

 زؾتوعز پطزاذتٌی، ػَاضو قْطزاضی، زٍ زض ّعاض فطٍـ نٌبیغ، یه  زضآهس قطوت پطزاذتٌی، حك ثیوِ پطزاذتٌی، حمَق ٍ

زض ّعاض تطثیت ثسًی، ػَاضو آهَظـ ٍ پطٍضـ، شذیطُ ّعیٌِ ّبی هؼَق پطزاذت ًكسُ، حؿبة ّبی پطزاذتٌی ٍ ربضی قطوب 

.هی ثبقس وِ زض ٍالغ اظ ػولیبت غیط تزبضی ثِ ٍرَز آهسُ اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم ایزبز تؼْس ثب ثؿتبًىبض قسى افتتبح ٍ ٌّگبم پطزاذت تؼْس ثب ثسّىبض قسى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات
.ثطای پطزاذت اؾٌبز هَػسی هكرم تؼییي قسُ اؾت ٍ زاضًسُ آى هی تَاًس آى ضا ثِ زیگطاى ٍاگصاض وٌس

مهر
بیالن 



www.bilanmehr.irکدینگ جامع حسابداری

63

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سفازضات ي پیص 

دزیافت َا
303

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل پیف زضیبفت فطٍـ، پیف زضیبفت اضائِ ذسهبت ٍ ؾبیط پیف زضیبفت ّب هی ثبقس وِ زض ٍالغ هجبلغی ّؿتٌس 

وِ لجل اظ اضائِ ذسهبت یب تحَیل وبال ثِ هكتطیبى زضیبفت هی قًَس ٍ ثیبًگط تؼْس قطوت زض لجبل اضائِ ذسهبت یب تحَیل 

.وبالؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم زضیبفت ٍرِ هعثَض یب تحمك زضآهس هطثََِ ایزبز ٍ ثب ثؿتبًىبض قسى وبّف هی یبثس

سایس وکات
ّوچٌیي پیف زضیبفت ّب ثِ تفىیه هحهَالت ٍ. پیف زضیبفت ّبی اقربل ٍاثؿتِ ثبیؿتی ثِ تفىیه ًكبى زازُ قسُ ثبقٌس

.هكتطیبى زض یبززاقت ّبی تَيیحی هكرم قًَس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 304 ذخیسٌ مالیات
اوتظامی مًقت دائمی

*
*  

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل شذیطُ هبلیبت ثط زضآهس قطوت هی ثبقس وِ ثِ نَضت لبثل اتىبیی ثطآٍضز قسُ اؾت ٍ زض ٍالغ رعٍ تؼْسات 

.قطوت هحؿَة هی قَز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
. ثب ثسّىبض قسى َی پطزاذت آى وبّف هی یبثس ٌّگبم ًحمك آى ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ ٍ

سایس وکات
شذیطُ زض ٍالغ ًَػی ثسّی اؾت وِ ظهبى تؿَیِ یب تؼییي هجلغ آى اثْبم لبثل تَرْی ٍرَز زاضز

مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 305سًد سُام پسداختىی
 اوتظامی مًقت دائمی

  
*

*  

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ؾَز ؾْبم پطزاذتٌی اؾت یؼٌی هجلغی وِ پؽ اظ تهَیت ؾَز لبثل تمؿین زض هزوغ ػوَهی نبحجبى ؾْبم 

 ضٍظ لجل اظ تهَیت ؾَز 4یؼٌی ؾْبهساضاًی وِ -  هبُ ثِ ؾْبهساضاًی هكوَل 8ثبیؿتی َجك لبًَى تزبضت حساوخط ظطف 

.ثِ ّویي زلیل رعٍ ثسّی ّبی ربضی هحؿَة هی قَز.  پطزاذت وٌس–ؾْبهساض قطوت ثَزُ اًس 

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم تهَیت ؾَز زض هزوغ افعایف یبفتِ ٍ ثؿتبًىبض هی قَز ٍ ٌّگبم پطزاذت ایي ثسّی ثب ثسّىبض قسى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 306سپسدٌ َای پسداختىی
 اوتظامی مًقت دائمی

  
*

*  

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ؾپطزُ حؿي اًزبم وبض، ؾپطزُ حؿي ارطای تؼْسات، ؾپطزُ زضیبفتی هعایسُ ٍ هٌبلهِ ٍ ؾبیط ؾپطزُ ّبی 

زضیبفتی هی ثبقس وِ ٍرَّی اؾت وِ ثِ نَضت هَلت زضلجبل نسٍض يوبًتٌبهِ یب رْت تًویي ثركی اظ وبض اظ پیوبًىبض 

زضیبفت هی قَز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم زضیبفت ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ ثب ثسّىبض قسى َی ثبظپطزاذت آى وبّف هی یبثس

سایس وکات
.تب ظهبى تىویل وبض یب فیهلِ یبفتي هؼبهلِ یب لطاضزاز هطثََِ رعٍ ثسّی ّبی ربضی ذَاٌّس ثَز

مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حسابکد حساب وام حساب

تسُیالت ي اعتبازات مالی 

دزیافتی کًتاٌ مدت
307

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل فطٍـ الؿبَی، ؾلف، هكبضوت هسًی ٍ هًبضثِ وَتبُ هست هی ثبقس وِ ثبیس ظطف یه ؾبل اظ تبضید تطاظًبهِ

.یب یه چطذِ ػولیبت ّط وسام ََالًی تط ثبقس، تؿَیِ قًَس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم زضیبفت تؿْیالت ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ ثب ثبظپطزاذت آى َی حجتی ثسّىبض وبّف هی یبثس

سایس وکات
 تًویي قسُ ٍ ٍحیمِ ّبی ّط  ًطخ ؾَز، وبضهعز، تؿْیالت اضظی، تؿْیالت زاضای ؾَز تًویي قسُ ٍ تؿْیالت ثسٍى ؾَز

وسام ثبیس زض یبززاقت ّبی تَيیحی افكب وٌٌس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 308 ذخایس
اوتظامی مًقت دائمی

*
*  

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل شذیطُ هُبلجبت هكىَن الَنَل، شذیطُ وبّف اضظـ هَرَزی هَاز، شذیطُ وبّف اضظـ لُؼبت ٍ 

 هَرَزی وبال، شذیطُ ثي وبضگطی، شذیطُ تًویي هحهَالت ٍ شذیطُ هطذهی اؾتفبزُ هلعٍهبت ههطفی، شذیطُ وبّف اضظـ

.ًكسُ هی ثبقس وِ ثِ نَضت لبثل اتىب لبثل ثطآٍضز ثبقٌس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
 ثب ثسّىبض قسى َی پطزاذت آى یب  ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ ٍ... زض پبیبى زٍضُ هبلی ثب حجت ّبی تؼسیلی یب ٌّگبم فطٍـ یب 

. وبّف هی یبثس ...یب  (لُؼی قسى ؾَذت آى)ػسم ٍنَل هُبلجبت

سایس وکات
شذیطُ زض ٍالغ ًَػی ثسّی اؾت وِ ظهبى تؿَیِ یب تؼییي هجلغ آى اثْبم لبثل تَرْی ٍرَز زاضز، زض ّط حبل ٌّگبم ثطآٍضز 

شذبیط زض ٍالغ اظ ؾبیط ثسّی ّبی قطوت ّؿتٌس وِ. شذیطُ حؿبة ّعیٌِ هطثٌَ ثسّىبض ٍ شذیطُ هطثََِ ثؿتبًىبض ذَاّس قس

.تفبٍت آى ّب ثب حؿبة ّب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌی ایي اؾت وِ هجلغ ٍ ظهبى آى زلیمبً هكرم ًیؿت

مهر
بیالن 
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 وام حساب
کد

حساب
کلمعیهتفصیلی وًع حساب

حساب َا ي اسىاد پسداختىی بلىدمدت 

تجازی
401

اوتظامیمًقتدائمی
*

*

ماَیت حساب
.ایي حؿبة قبهل اؾٌبز پطزاذتٌی ثلٌسهست تزبضی ٍ حؿبة ّبی پطزاذتٌی ثلٌسهست تزبضی هی ثبقس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
. ثب ثسّىبض قسى َی ثبظپطزاذت آى وبّف هی یبثس ٌّگبم اضائِ ؾٌس یب ایزبز تؼْس ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ

سایس وکات
.اؾٌبز ثلٌسهست پطزاذتٌی تزبضی هبًٌس اؾٌبز ثلٌس هست زضیبفتٌی تزبضی لبثل تٌعیل اؾت

 وام حساب
کد 

 حساب
کلمعیهتفصیلی وًع حساب

سایس حساب َا ي اسىاد پسداختىی 

بلىدمدت
402

اوتظامیمًقتدائمی
*

*

ماَیت حساب
.ایي حؿبة قبهل اؾٌبز پطزاذتٌی ثلٌسهست غیطتزبضی ٍ حؿبة ّبی پطزاذتٌی ثلٌسهست غیط تزبضی هی ثبقس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
. ثب ثسّىبض قسى َی ثبظپطزاذت آى وبّف هی یبثس ٌّگبم اضائِ ؾٌس یب ایزبز تؼْس ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ

سایس وکات
.اؾٌبز ثلٌسهست پطزاذتٌی هبًٌس اؾٌبز ثلٌس هست زضیبفتٌی لبثل تٌعیل اؾت

کل معیه تفصیلی وًع حسابکد حساب وام حساب

تسُیالت ي اعتبازات مالی دزیافتی 

بلىدمدت
403

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
.ایي حؿبة قبهل فطٍـ الؿبَی، ؾلف، هكبضوت هسًی ٍ هًبضثِ ثلٌسهست هی ثبقس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم ایزبز تؼْس ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ ثب ثسّىبض قسى َی ثبظپطزاذت آى وبّف هی یبثس

سایس وکات
ایي تؿْیالت ثط رطیبى ّبی ًمسی آتی احط هی گصاضًس، زض ًتیزِ افكبی ؾطضؾیس ٍ ظهبى ثٌسی ثبظپطزاذت آى ّب زض یبززاقت 

.ّبی تَيیحی الظم اؾت

مهر
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

ذخیسٌ مصایای پایان 

خدمت کازکىان
404

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
َجك لبًَى وبض وبضفطهب هىلف اؾت ثِ وبضگطی وِ هُبثك لطاضزاضز یه ؾبل یب ثیف تط ثِ وبض اقتغبل زاقتِ اؾت، ثِ اظای ّط 

ؾبل ؾبثمِ وبض، اػن اظ هتَالی یب هتٌبٍة، ثط اؾبؼ آذطیي حمَق هجلغی هؼبزل یه هبُ ثِ ػٌَاى هعایبی پبیبى ذسهت پطزاذت 

وِ اظ ایي ثبثت ثط اؾبؼ انل تُبثك ّط ؾبل وِ وبضگط زض قطوت وبض هی وٌس، ثركی اظ ایي ّعیٌِ تحمك یبفتِ ٍ ثطای . ًوبیس

.ایي حؿبة رعٍ ثسّی ّبی غیط ربضی اؾت. آى شذیطُ گطفتِ هی قَز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ّوچٌیي ٌّگبم پطزاذت ٍرِ ثِ. زض پبیبى ّط ؾبل ثِ ػٌَاى حجت ّبی تؼسیلی ّعیٌِ آى ثسّىبض ٍ شذیطُ ثؿتبًىبض ذَاّس قس

.وبضوٌبى ثبظذطیس قسُ یب ثبظ ًكؿت قسُ ایي حؿبة ثسّىبض ذَاّس قس ٍ هبًسُ آى وبّف ذَاّس یبفت

سایس وکات
ثركی اظ هجلغ ایي شذیطُ هطثٌَ ثِ وبضوٌبًی اؾت وِ زض َی یه ؾبل آیٌسُ یب یه چطذِ ػولیبت ّط وسام ََالتی تط ثبقس، 

.زض نَضت ثب اّویت ثَزى ایي هجلغ ثبیس آى ضا زض ؾطفهل ثسّی ّبی ربضی َجمِ ثٌسی ًوَز. ثبظًكؿت یب ثبظذطیس هی قًَس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

دزآمدَای اوتقالی بٍ ديزٌ َای 

آتی
405

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
 زاضایی ّبی اّسایی اظ َطف اقربل ثِ اضظـ هتؼبضف  ایي حؿبة قبهل ؾَز ًبقی اظ تؿؼیط ثسّی ّبی ثلٌسهست اضظی ٍ

.زاضایی هی ثبقس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم زضیبفت زاضایی هصوَض ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ ثب هؿتْله قسى َی حجت ثسّىبض وبّف هی یبثس

سایس وکات
.ایي حؿبة ضفتِ ضفتِ هؿتْله قسُ ٍ ثِ حؿبة زضآهس هٌتمل هی قَز

مهر
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حسابوام حساب

سسمایٍ پسداخت 

ضدٌ
501

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ؾطهبیِ ٍ نطف ؾْبم، ؾطهبیِ ؾْبم ػبزی تؼْس قسُ، ؾطهبیِ اّسایی، اهتیبظ پبضُ ؾْن، ؾَز ؾْوی لبثل 

تَظیغ، هبظاز حبنل اظ تزعیِ ؾْبم، نطف حبنل اظ ثبظذطیس ؾْبم هوتبظ، ؾطهبیِ پطزاذت قسُ ًبقی اظ تؼْس پطزاذت ًكسُ، 

حك تمسم ذطیس ؾْبم ٍ حك ذطیس ؾْبم هی ثبقس وِ زض ٍالغ ثركی اظ حمَق نبحجبى ؾْبم یب اضظـ ٍیػُ قطوت هحؿَة 

ثبظاض اٍلیِ. نطف ؾْبم هجلغی اؾت وِ هبظاز ثط اضظـ اؾوی ؾْبم اظ ؾطهبیِ گصاضاى زض ثبظاضّبی اٍلیِ گطفتِ هی قَز. هی قَز

نطف ؾْبم ثبػج افعایف ؾطهبیِ. ثبظاضی اؾت وِ قطوت ثطای ثبض اٍل ؾْبم ذَز ضا ثِ فطٍـ هی ضؾبًس یب ٍاضز ثَضؼ هی قَز

.یؼٌی نطف ؾْبم ًیع هتؼلك ثِ ؾْبهساضاى اؾت. پطزاذت قسُ قطوت ذَاّس قس وِ ثركی اظ حمَق نبحجبى ؾْبم اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
افعایف یب وبّف ؾطهبیِ، تَظیغ ؾَز ؾْوی، ثبظذطیس ؾْبم هوتبظ ٍ تزعیِ ٍ تطویت ؾْبم زض نَضتی وِ هبظاز ٍرَز زاقتِ

.ثبقس

سایس وکات
.هجلغ اؾوی ول ؾطهبیِ ؾْبم ػبزی تؼییي وٌٌسُ ؾطهبیِ لبًًَی قطوت اؾت

حمَق آى ّب زاضایی ّبی . ؾْبهساضاى ػبزی زاضًسگبى انلی حمَق نبحجبى ؾْبم ٍ حك ضای ٍ هبلىبى انلی قطوت ّؿتٌس

.قطوت پؽ اظ وؿط ثسّی ّب ٍ حمَق ؾْبم هوتبظ هی ثبقس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 502 اوديختٍ قاوًوی
اوتظامی مًقت دائمی

*
*  

ماَیت حساب
ؾَز ذبلم  (%5)لبًَى تزبضت ثبیؿتی العاهبً ّط ؾبلِ یه ثیؿتن 238ایي حؿبة قبهل اًسٍذتِ لبًًَی هی ثبقس وِ َجك هبزُ 

قطوت پؽ اظ وؿط ظیبى ّبی ٍاضزُ زض ؾبل ّبی لجل ضا ثِ ػٌَاى اًسٍذتِ لبًًَی وٌبض ثگصاضین، تب ظهبًی وِ ثِ یه زّن 

.ؾطهبیِ قطوت ثطؾس ٍ اظ آى پؽ احتؿبة اًسٍذتِ لبًًَی اذتیبضی اؾت (10%)

شمان ي وحًٌ ثبت آن
پبیبى ؾبل هبلی ٌّگبم ترهیم ؾَز ذبلم ؾبل ربضی

سایس وکات
. اًسٍذتِ هبًؼی اؾت وِ ثِ هٌظَض تمَیت ثٌیِ قطوت اظ َطیك هحسٍز وطزى ثركی اظ ؾَز اًجبقتِ لبثل تمؿین لحبِ هی قَز

.اًسٍذتِ ًیع ثركی اظ حمَق نبحجبى ؾْبم اؾت

مهر
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 503 سایس اوديختٍ َا
اوتظامی مًقت دائمی

*
*  

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل اًسٍذتِ ّبی اذتیبضی چَى اًسٍذتِ احتیبَی، اًسٍذتِ تَؾؼِ ٍ تىویل، اًسٍذتِ ػوَهی، اًسٍذتِ ربیگعیي 

زاضایی ّب، ؾبیط اًسٍذتِ ّب هی ثبقس وِ ثب تهَیت هزوغ نبحجبى ؾْبم زضنسی اظ ؾَز ذبلم رْت َطح ّبی تَؾؼِ ای ثِ 

اًسٍذتِ احتیبَی زض قطایٍ هَارِ قسى ثب ثالیبی َجیؼی ٍ آتف ؾَظی یب وبّف ٍرَُ ًمس . ایي اًسٍذتِ ّب ترهیم هی یبثس

.اؾتفبزُ هی قَز

شمان ي وحًٌ ثبت آن

سایس وکات
. اًسٍذتِ هبًؼی اؾت وِ ثِ هٌظَض تمَیت ثٌیِ قطوت اظ َطیك هحسٍز وطزى ثركی اظ ؾَز اًجبقتِ لبثل تمؿین لحبِ هی قَز

.هٌظَض ًوَزى اًسٍذتِ تغییطی زض حمَق نبحجبى ؾْبم ًوی زّس. اًسٍذتِ ًیع ثركی اظ حمَق نبحجبى ؾْبم اؾت

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

ماشاد تجدید ازشیابی دازایی 

َای ثابت مطًُد
504

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
قطوت ّب  (ؾْبم ٍ اٍضاق هكبضوت)ایي حؿبة قبهل هبظاز تزسیس اضظیبثی زاضایی ّبی حبثت ٍ ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق ثْبزاض 

 ؾبل یىجبض ٍ ؾطهبیِ گصاضی ّبی ثلٌسهست 5 یب 3هی ثبقس وِ پؽ اظ اٍلیي تزسیس اضظیبثی، زاضایی ّبی حبثت ثبیؿتی 

.تزسیس اضظیبثی قًَس.ّطؾبلِ

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.هبًسُ حؿبة تزسیس اضظیبثی ؾَز یب ظیبى ًبقی اظ تزسیس اضظیبثی اؾت. زض ّط هطحلِ تزسیس اضظیبثی زاضایی ّب حجت ذَاّس قس

سایس وکات

مهر
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 (شیان)سًد 

اوباضتٍ
505

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ؾبل ربضی، تؼسیالت ؾٌَاتی هی ثبقس وِ ؾَز اًجبقتِ ثیبًگط ؾَزّبی  (ظیبى)اًجبقتِ، ؾَز  (ظیبى)ایي حؿبة قبهل ؾَز 

زض ٍالغ ؾَز . تمؿین ًكسُ یب ترهیم ًیبفتِ اظ آغبظ فؼبلیت قطوت پؽ اظ وؿط ظیبى ّبی تحول قسُ زٍضُ ّبی لجل اؾت

پل  (ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى)حؿبة ؾَز ٍ ظیبى ؾبل ربضی یب . اًجبقتِ ًَػی تبهیي هبلی اظ هحل فؼبلیت ّبی قطوت اؾت

ؾَز ذبلم ثبػج افعایف ٍ ثؿتبًىبض قسى آى ٍ ظیبى ذبلم ثبػج . اضتجبَی ثیي حؿبة ّبی هَلت ٍ حؿبة ّبی زائوی اؾت

.وبّف آى ذَاّس قس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
پطزاذت ؾَز ؾْبم یب ترهیم . زض پبیبى ّط زٍضُ ؾَز یب ظیبى ذبلم ّط زٍضُ ثِ حؿبة ؾَز ٍ ظیبى اًجبقتِ هٌتمل هی قَز

.اًسٍذتِ ّب ثط ایي حؿبة احط هی گصاضز

سایس وکات
.ارعای گطزـ ؾَز ٍ ظیبى هبّیت زضآهس ٍ ّعیٌِ ًساضًس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 601 فسيش
اوتظامی مًقت دائمی

*
*  

ماَیت حساب
فطٍـ زض ٍالغ زضآهس حبنل اظ . ایي حؿبة قبهل فطٍـ وبال، ثطگكت اظ فطٍـ ٍ ترفیفبت ٍ ترفیفبت ًمسی فطٍـ هی ثبقس

تحَیل وبالؾت وِ ایي زضآهس زض نٌبیغ هرتلف َی فطآیٌس وؿت قَز ثب ضٍـ ّبی هرتلفی چَى ضٍـ تؼْسی، ضٍـ فطٍـ 

زضآهس زض ٍالغ افعایف زض ذبلم زاضایی ّبی قطوت اؾت وِ. قٌبؾبیی ذَاّس قس... الؿبَی، ضٍـ ثبظیبفت ثْبی توبم قسُ ٍ 

ًبقی اظ ػولیبت انلی آى ثبقس ٍ ثِ اضظـ هتؼبضف یب هؼبزل لیوت ًمسی زاضایی زضیبفتی یب زضیبفتٌی حجت ذَاّس قس ثطای 

ثب تَرِ ثِ ظهبى قٌبؾبیی زضآهس ّطچِ ظٍزتط قٌبؾبیی قَز، هطثٌَ تط ٍ ّطچِ. قٌبؾیبیی زضآهس ثبیس تحمك پیسا وطزُ ثبقس

.زیطتط لبثل اتىب تط ذَاّس ثَز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم فطٍـ هَرَزی وبال ًِ هَاز زض قطوت ّبی تَلیسی یب زاضایی ّبی زیگط ٍ زض پبیبى ؾبل ثِ ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ

.ذَاّس قس

سایس وکات

مهر
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کلمعیهتفصیلی وًع حسابکد حساب وام حساب

 602 دزآمد حاصل اش ازائٍ خدمات
اوتظامیمًقتدائمی

  
*

*  

ماَیت حساب
.ایي حؿبة قبهل زضآهس حبنل اظ اضائِ ذسهبت هی ثبقس وِ زض ٍالغ ًمف فطٍـ زض قطوت ّبی ثبظضگبًی ضا زاضز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم تحمك زضآهس ٍ زض پبیبى ؾبل هبلی ثِ حؿبة ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سایس دزآمدَای 

عملیاتی
603

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل فطٍـ يبیؼبت ػبزی، ؾَز حبنل اظ فطٍـ هَاز اٍلیِ ٍ ؾَز ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّب ٍ ثسّی ّبی ػولیبتی 

هی ثبقس وِ زض ٍالغ افعایف حمَق نبحجبى ؾْبم ًبقی اظ فؼبلیت ّبی انلی ٍ هؿتوط ٍاحس تزبضی اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن

سایس وکات
رعئیبت زضآهسّبی ػولیبتی ٍ َجمِ ثٌسی آى ثط اؾبؼ نٌبیغ یب هٌبَك رغطافیبیی زض یبززاقت ّبی تَيیحی افكب ذَاّس 

.قس

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حسابوام حساب

سایس دزآمدَای غیس 

عملیاتی
604

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ؾَز حبنل اظ فطٍـ زاضایی ّب، ؾَز حبنل اظ ؾطهبیِ گصاضی، ؾَز ًبقی اظ فطٍـ ؾطهبیِ گصاضی، ؾَز 

ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّب ٍ ثسّی ّبی غیط ػولیبتی ٍ ؾبیط زضآهسّبی غیط ػولیبتی هی ثبقس وِ ًتیزِ فؼبلیت ّبی ػبزی 

.اؾت وِ ثِ نَضت غیط هؿتوط ضخ هی زّس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ٌّگبم تحمك ثب ثؿتبًىبض قسى افعایف یبفتِ ٍ زض پبیبى ؾبل هبلی ثب ثسّىبض قسى ثِ ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات
تؼییي زضآهسّبی غیط ػولیبتی ثؿتگی ثِ ًَع فؼبلیت قطوت زاضز، هخالً زض قطوت ّبی ؾْبهی، ؾَز ؾْبم ؾطهبیِ گصاضی رعء 

.زضآهسّبی ػولیبتی اؾت یب زض ثبًه ّبی زضآهس هبلی رعء زضآهسّبی ػولیبتی اؾت

مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

بُای تمام ضدٌ کاالی 

فسيش زفتٍ داخلی
701

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
 هی ثبقس وِ ولیِ ّعیٌِ ّبی ػبزی ٍ يطٍضی ثطای توله ٍ لبثل اؾتفبزُثْبی توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ زاذلیایي حؿبة قبهل 

زض هَؾؿبت ثبظضگبًی ثْبی توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ قبهل . قسى وبالی تحهیل قسُ ای اؾت وِ ثِ فطٍـ ضفتِ اؾت

ثْبی ذطیس ذبلم ٍ هَرَزی وبالی اٍل زٍضُ پؽ اظ وؿط هَرَزی پبیبى زٍضُ هی ثبقس؛ اهب زض قطوت ّبی تَلیسی ثْبی 

وِ قبهل وبالی زض رطیبى  )توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ قبهل هَرَزی اٍل زٍضُ ٍ ثْبی توبم قسُ وبالی ؾبذتِ قسُ 

اثتسای زٍضُ ثِ اًًوبم هَاز ههطفی ٍ زؾتوعز هؿتمین ٍ ؾبیط ّعیٌِ ّبی تَلیسی یؼٌی ؾطثبض ؾبذت پؽ اظ وؿط وبالی زض 

.پؽ اظ وؿط هَرَزی وبالی ؾبذتِ قسُ پبیبى زٍضُ هی ثبقس (رطیبى پبیبى زٍضُ اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم تحمك فطٍـ زض ؾیؿتن زائوی ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ زض پبیبى ؾبل زض ؾیؿتن ازٍاضی قٌبؾبیی ذَاّس قس ٍ زض 

.پبیبى ؾبل ثِ حؿبة ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

بُای تمام ضدٌ کاالی فسيش 

زفتٍ خازجی
702

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ثْبی توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ. ایي حؿبة قبهل ثْبی توبم قسُ وبالی فطٍـ ضفتِ نبزضاتی هی ثبقس وِ هبًٌس ثبالؾت

.ذبضری ثْبی وبالیی اؾت وِ ثِ ذبضد اظ وكَض فطٍذتِ قسُ اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
الجتِ زض پبیبى ؾبل ثِ حؿبة . ٌّگبم تحمك فطٍـ زض ؾیؿتن زائوی ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ زض پبیبى ؾبل زض ؾیؿتن ازٍاضی

.ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات

مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

بُای تمام ضدٌ خدمات ازائٍ 

ضدٌ
703

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ؾبیط ّعیٌِ ّبی هطثٌَ ثِ)ایي حؿبة قبهل ثْبی توبم قسُ ذسهبت اضائِ قسُ هی ثبقس وِ قبهل زؾتوعز هؿتمین ٍ ؾطثبض 

.اؾت (اضائِ ذسهبت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم تحمك زضآهس حبنل اظ ذسهبت یؼٌی ظهبى اضائِ ذسهبت قٌبؾبیی قسُ ثب ثؿتبًىبض قسى ایزبز ٍ زض پبیبى ؾبل هبلی ثِ

.ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

َصیىٍ حقًق ي دستمصد 

کازکىان غیس تًلیدی
801

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل حمَق ٍ زؾتوعز هؿتوط ٍ غیط هؿتوط، حك ثیوِ ؾْن وبضفطهب، زؾتوعز وبضوٌبى ضٍظهعز هی ثبقس وِ ولیِ 

الجتِ حمَق ٍ زؾتوعز وبضوٌبى . ّعیٌِ ّبیی ضا وِ وبضفطهب زض لجبل زضیبفت ذسهبت اظ وبضوٌبى ثبیؿتی ثپطزاظز، قبهل هی قَز

ایي ّعیٌِ رعٍُ ّعیٌِ ّبی . هؿتمین ٍ غیط هؿتمین تَلیس رعٍ زؾتوعز هؿتمین ؾبذت یب ؾطثبض ؾبذت حجت ذَاّس قس

.ػولیبتی اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم تحول ّعیٌِ ّبی حمَق ٍ زؾتوعز ثب ثسّىبض قسى ایزبز قسُ ٍ زض پبیبى ؾبل هبلی ثِ ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس 

.قس

سایس وکات

مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

َصیىٍ َای 

عملیاتی
802

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ّعیٌِ تؼویط ٍ ًگْساضی زاضایی ّبی غیط تَلیسی، ّعیٌِ ؾَذت ٍؾبئٍ ًملیِ، ّعیٌِ تؿْیالت ػوَهی ثرف 

ّبی غیط تَلیسی، ّعیٌِ ثیوِ زاضایی ّبی حبثت غیط تَلیسی، ّعیٌِ ثیوِ هَرَزی ّب، ّعیٌِ هلعٍهبت، ّعیٌِ پؿت، ّعیٌِ

اربضُ، ّعیٌِ اؾتْالن زاضایی ّبی غیط تَلیسی، ّعیٌِ هَاز ههطفی آظهبیكگبّی، ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ تكىیالتی ٍ ّعیٌِ ّبی 

ایي ّعیٌِ ّبی ثط اؾبؼ . تَظیغ ٍ فطٍـ هی ثبقس وِ زض ٍالغ ّعیٌِ ّبی هطثٌَ ثِ فؼبلیت ػبزی ٍ هؿتوط قطوت اؾت

ّعیٌِ ّبی تَظیغ ٍ . وبضوطز ّعیٌِ ّب زض قطوت ٍ زض هَاضزی وِ هوىي ًجبقس ثط اؾبؼ هبّیت ّعیٌِ ّب َجمِ ثٌسی هی قَز

اظ َطفی ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ تكىیالتی وَقف ّبی . فطٍـ وَقف ّبی هطتجٍ ثب فطٍـ وبال، هحهَالت یب اضائِ ذسهبت اؾت

.هطتجٍ ثب ازاضُ قطوت اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ٌّگبم تحول ّعیٌِ ّبی هطثٌَ ثِ فؼبلیت ػبزی ٍ هؿتوط قطوت ثب ثسّىبض قسى ایزبز قسُ ٍ زض پبیبى ؾبل هبلی ثِ ذالنِ

.ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات
زض ٍالغ ّعیٌِ وَقكی اؾت ثطای وؿت زضآهس وِ هٌبفؼی ضا زض گصقتِ ػبیس قطوت وطزُ اؾت ثط ذالف ظیبى وِ فبلس هٌبفغ 

.فؼلی ٍ آتی اؾت

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

سایس َصیىٍ َای 

عملیاتی
803

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ذبلم ظیبى يبیؼبت غیط ػبزی تَلیس، ظیبى ًبقی اظ وبّف اضظـ هَرَزی ّب، ذبلم وؿطی ٍ ايبفی اًجبض، 

.ّعیٌِ ّبی رصة ًكسُ زض تَلیس ٍ ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّبی ٍ ثسّی ّبی اضظی ػولیبتی هی ثبقس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ایي حؿبة زض پبیبى ؾبل هبلی ثِ ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس قس. ٌّگبم تحول ّعیٌِ ثسّىبض هی قَز

سایس وکات
زض هَضز ػولیبتی ثَزى ثطذی ّعیٌِ ّب هوىي اؾت اثْبهبتی ٍرَز زاقتِ ثبقس وِ ّعیٌِ ّبی رصة ًكسُ زض تَلیس ٍ يبیؼبت 

.غیط ػبزی رعٍ ایي ثرف ّؿتٌس

مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 804 َصیىٍ َای مالی
اوتظامی مًقت دائمی

*
*  

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ّعیٌِ ؾَز ٍام ّبی زضیبفتی، ّعیٌِ وبضهعز ٍام ّب، ّعیٌِ توجط ٍ ؾفتِ، ّعیٌِ رطیوِ زیطوطز ٍام ّب ٍ ّعیٌِ

.ّبی هتفطلِ هبلی هی ثبقس وِ زض ٍالغ ّعیٌِ ای اؾت وِ ثِ هٌظَض تبهیي ٍرَُ ًمس الظم پطزاذت هی قَز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
ایي حؿبة زض پبیبى ؾبل هبلی ثِ ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ. ثِ هحى ٍلَع ّعیٌِ ّبی هبلی ثسّىبض قسُ ٍ ایزبز هی قَز

.ذَاّس قس

سایس وکات

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حسابوام حساب

َصیىٍ َای غیس 

عملیاتی
805

اوتظامی مًقت دائمی
*

*

ماَیت حساب
ایي حؿبة قبهل ظیبى حبنل اظ فطٍـ زاضایی ّبی حبثت هكَْز، ظیبى حبنل اظ ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضاق ثْبزاض ٍ ؾپطزُ 

گصاضی ّب، ظیبى ًبقی اظ فطٍـ ؾطهبیِ گصاضی ّب، ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط زاضایی ّب ٍ ثسّی ّبی غیط ػولیبتی، ظیبى ًبقی اظ الالم 

غیط هتطلجِ ٍ ؾبیط ّعیٌِ ّبی غیطػولیبتی هی ثبقس وِ ًتیزِ فؼبلیت ّبی ػبزی قطوت اؾت وِ ثِ نَضت غیط هؿتوط ضخ 

.هی زٌّس

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ایي حؿبة ثِ هحى ٍلَع ّعیٌِ ثب ثسّىبض قسى ایزبز قسُ ٍ زض پبیبى ؾبل هبلی ثِ ذالنِ ؾَز ٍ ظیبى ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات
ثطای تؼییي ّعیٌِ ّبی غیط ػولیبتی ثبیؿتی یِ فؼبلیت انلی ٍ هؿتوط قطوت وِ زض اؾبؾٌبهِ آى زضد قسُ اؾت، هطارؼِ

.وطز

کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 901 حساب َای اوتظامی
 اوتظامی مًقت دائمی

  
*

* 

ماَیت حساب
.ایي حؿبة قبهل حؿبة ّبی اًتظبهی ثِ ًفغ قطوت ٍ ثِ ػْسُ قطوت هی ثبقس وِ زض ٍالغ یه حؿبة آهبضی اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ایزبز ٍ ثب ثبظ پطزاذت یب ثبظ زضیبفت آى ثؿتِ ذَاّس قس... ٌّگبم اضائِ یب زضیبفت اؾٌبز تًویٌی، وبالی اهبًی یب 

سایس وکات

مهر
بیالن 
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کل معیه تفصیلی وًع حساب کد حساب وام حساب

 طسف حساب َای اوتظامی
902 

 اوتظامی مًقت دائمی
  

*
*

ماَیت حساب
.ایي حؿبة قبهل َطف حؿبة ّبی اًتظبهی ثِ ًفغ قطوت ٍ ثِ ػْسُ قطوت هی ثبقس وِ زض ٍالغ یه حؿبة آهبضی اؾت

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.ایزبز ٍ ثب ثبظ پطزاذت یب ثبظ زضیبفت آى ثؿتِ ذَاّس قس... ٌّگبم اضائِ یب زضیبفت اؾٌبز تًویٌی، وبالی اهبًی یب 

سایس وکات

کلمعیهتفصیلی وًع حسابکد حساب وام حساب

 903تساش افتتاحیٍ
اوتظامیمًقتدائمی

  
*

* 

ماَیت حساب
.ایي حؿبة، رْت افتتبح حؿبة ّبی زائوی زض آغبظ ؾبل هبلی هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.زض اثتسای ؾبل َی ؾٌس افتتبحیِ ایزبز ٍ َی ّوبى ؾٌس ًیع ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات

کلمعیهتفصیلی وًع حسابکد حساب وام حساب

 904تساش اختتامیٍ
اوتظامیمًقتدائمی

  
*

* 

ماَیت حساب
.ایي حؿبة، رْت ثؿتي حؿبة ّبی زائوی زض پبیبى ؾبل هبلی هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز

شمان ي وحًٌ ثبت آن
.زض پبیبى ؾبل َی ؾٌس اذتتبهیِ ایزبز ٍ َی ّوبى ؾٌس ًیع ثؿتِ ذَاّس قس

سایس وکات

مهر
بیالن 




