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 : مقدمه
 اصول كلي  اهداف و -1

 .مي باشد يکديگر با بيان ارتباط آنها هدف ازاين مقدمه توضيح قسمتهاي مختلف بخش حسابهاي مالي، نحوه استفاده ازحسابهاي تدوين شده و1 -1
اعمال  ارائه گزارشات و تهيه و وارقام مالي  سرفصل حسابها، ايجاد امکان طبقه بندي وتفکيک حسابها به منظورجمع آوري وکنترل اطالعات و به طورکلي هدف از1 -2

 .تبيين نتايج فعاليتهاي شهرداري وسازمانهاي آن مي باشد کنترلهاي داخلي و

 : درطرح حسابها کوشش به عمل آمده تانظام پيشنهادي داراي خصوصيات زير باشد 1 -3

 سادگي وسهولت استفاده  –الف 

 جامعيت  –ب 

 انعطاف پذيري  –ج 

 : ساخت حسابها -2
 .رحسابهاي پيشنهادي، طبقه بندي حسابها بااستفاده ازکدگذاري براساس استانداردهاي حسابداري صورت گرفته استد1-2

 : اصول کلي رعايت شده درروش شماره گذاري به صورت زيرمي باشد

 گروه حساب حساب کل  حساب معين 

 يک رقم دورقم  سه رقم 

 .نياز شهرداريها تعيين مي گردد ضمناً تعداد ارقام حسابهاي تفضيلي با توجه به
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 : طبقه بندي کلي حسابها2-2 
 : کلي ترين طبقه بندي حساب است که دربرگيرنده تعدادي حساب کل بوده که به شرح جدول زيرتعريف مي شوند( گروه )رقم اول حسابها 

 
 تعريف 

 

 عنوان شماره

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب

 ريجاغيرهاي  دارايي 2 گروه حساب

 جاري بدهيهاي 3 گروه حساب

 جاري بدهيهاي غير 4 گروه حساب

 ارزش ويژه   5 گروه حساب

 حسابهاي في مابين مرکزومناطق  6 گروه حساب

 درآمدها 7 گروه حساب

 هزينه ها 8 گروه حساب

 حسابهاي انتظامي وسايرحسابها 9 گروه حساب

 



 نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

 

93 

حسابهاي ترازنامه اي شهرداري  در سطح كل و معين                                                                                               

 حساب معين كد معين حساب كل كد كل

 موجودي صندوق 111001 موجوديهاي نقد و بانک 111

 موجودي نزد بانکها  111002    

 موجودي تنخواه گرداهنا 111003    

گذاريهاي کوتاه  رمايهها و س سپرده 121
 مدت

 گذاري كوتاه مدت در شركتها سرمايه 121001

 سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت 121002  

122 
ذخيره کاهش ارزش سرمايه 

 گذاريهاي کوتاه مدت
 ذخريه كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت 122001

 (يا بدهكاران ) ي دريافتين حساهبا 131001 حسابها و اسناد دريافتني عملياتي  131

 اسناد دريافتين  131002    

 علي احلساهبا 131003    

 اسناد دريافتين برگشيت  646336 اسناد دريافتني برگشت شده  646

 سپرده هاي دريافتين شرکت در مزايده 656336 ساير حسابها و اسناد  656

 اقصهسپرده هاي دريافتين شركت در من 656332 دريافتني  

 سپرده هاي دريافتين حسن اجراي تعهدات  656333    

 سپرده هاي دريافتين حسن اجنام کار 656334    

 علي احلساب حقوق  656335    

 وام و مساعده کارکنان 656331    
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 حساب معين كد معين حساب كل كد كل

 سود سهام دريافتين 656337    

 سرتيسپرده نزد صندوق دادگ 656331    

 سپرده ضمانتنامه هاي بانكي 656339    

 عوارض بر ارزش افزوده پرداخيت 656363    

 ماليات بر ارزش افزوده پرداخيت 656366    

 ذخريه مطالبات مشكوك الوصول 616336 ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 616

 آالت موجودي قطعات، لوازم يدكي وسايط نقليه و ماشني 676336 موجوديها 676

 موجودي مصاحل ساختماني وتاسيساتي  676332    

 دارائيهاي ثابت نزد انبار 676333    

 ذخريه كاهش ارزش موجوديها 672336 ذخيره کاهش ارزش موجوديها 672

 پرداخت اجاره پيش   616336 پرداختها  سفارشات و پيش 616

 پيش پرداخت بيمه 616332    

 رداختهاي جاريساير پيش پ 616333    

 سفارشات در راه 616334    

 زمني 266336 اموال، ماشين آالت و 266

 مستحدثات زمني  266332 تجهيزات    

 ساختمان      266333    
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 حساب معين كد معين حساب كل كد كل

 تاسیسات   266334    

 ماشین آالت وجتهیزات                        266335    

 ابزار ولوازم فنی و پشتیبانی  266331    

 وسائط نقلیه  266337    

 اثاثه و منصوبات   266331    

 اي پرداختهاي سرمايه پيش 266339    

 استهالك انباشته مستحدثات زمني 226332 استهالک انباشته اموال، 226

 استهالك انباشته ساختمان     226333 ماشين آالت و تجهيزات    

 استهالك انباشته تاسیسات  226334    

 استهالك انباشته ماشین آالت وجتهیزات                       226335    

 استهالك انباشته ابزار ولوازم فنی و پشتیبانی 226331    

 استهالك انباشته وسائط نقلیه 226337    

 استهالك انباشته اثاثه و منصوبات  226331    

 پروژه  در جريان تكميل اختصاصي 236336 جريان تکميل اختصاصي پروژه  در 236

 (آب، برق، گاز و تلفن) حق االمتيازها  246336 دارايي نامشهود 246

 نرم افزارهاي كامپيوتري  246332    

 سرمايه گذاري بلند مدت در شركتها 256336 گذاريهاي بلندمدت سرمايه 256

 مدت در سازماهناي وابستهسرمايه گذاري بلند  256332    
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 حساب معين كد معين حساب كل كد كل

 سرمايه گذاري در اوراق مشاركت 256333    

216 
ذخيره کاهش ارزش دائمي سرمايه 

 گذاريهاي بلند مدت
 ذخريه كاهش ارزش دائمي سرمايه گذاريهاي بلند مدت 216336

 ره آتيخمارج انتقايل به سال يا دو 276336 ساير داراييها 276

 وجوه مسدود شده بانكي 276332    

 داراييهاي ثابت از رده خارج شده 276333    

 برداري هاي قبل از هبره هزينه 276334    

 هاي هبسازي در اموال استيجاري هزينه 276335    

 حق تقدميي براي برخورداري از انتفاع اموال موقوفه  276331    

 اد دريافتين بلند مدتحساهبا و اسن 276337    

 هزينه کارمزد سنوات آتي وامها  276331    

 موجودی اراضی و امالک 276339    

 حساهباي پرداختين  366336 حسابها و اسناد پرداختني عملياتي 366

 اسناد پرداختين  366332    

 ماليات بر ارزش افزوه دريافيت  326336 ساير حسابها و اسناد  326

 عوارض بر ارزش افزوه دريافيت  326332 ختنيپردا  

 سپرده هاي پرداختين حسن اجراي تعهدات 326333    

 (سپرده هاي پرداختين حسن اجنام کار  326334    

 سپرده هاي پرداختين شرکت در مزايده 326335    
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 حساب معين كد معين حساب كل كد كل

 اقصهسپرده هاي پرداختين شركت در من 326331    

 حقوق و دستمزد پرداختين 326337    

 (تكليفي)ماليات پرداختين 326331    

 بيمه پرداختين 326339    

 ذخريه هزينه هاي معوق 436336    

 ذخريه آراء حمكوميت قضايي 436332    

 پيش دريافت درآمد 336336 پيش دريافتها 336

 وامهاي پرداختين كوتاه مدت 346336 تسهيالت مالي دريافتي کوتاه مدت 346

 حساهباي پرداختين بلند مدت 466336 حسابها و اسناد پرداختني  466

 اسناد پرداختين بلند مدت 466332 بلند مدت  

 وامهاي پرداختين بلند مدت 426336 تسهيالت مالي دريافتي  426

 اوراق مشاركت پرداختين 426332 بلند مدت  

 ذخيره مزاياي پايان 436
 ذخريه مزاياي پايان خدمت كاركنان 436336

 خدمت کارکنان   

 کمکهاي اهدايي دولت و سازماهناي دوليت 526336 کمکهاي  اهدايي 526

 ارزيابي داراييها 536336 ارزيابي داراييها 536

 مازاد جتديد ارزيابي داراييهاي ثابت 532336 مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت 532
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 حساب معين كد معين حساب كل لكد ك

 درآمدبرهزينه جاري(كسري)مازاد 546336 درآمدبرهزينه جاري(کسري)مازاد 546

 درآمدبرهزينه سنواتي(كسري)مازاد 556336 درآمدبرهزينه (کسري)مازاد 556

 تعديالت سنواتي 556332 سنواتي  

   

 .نده حساب گروه مي باشددرکليه حسابها، همواره اولين رقم سمت چپ حساب کل نشان ده

 .حسابهاي آماري را تشکيل مي دهند9رقم  هزينه و حسابهاي درآمد و  8و7 حسابهاي ترازنامه اي، رقمهاي 6تا1رقمهاي ، درطبقه بندي حسابها

 .حسابهاي کل شامل کليه حسابهايي است که برمبناي آنها تراز آزمايشي و صورتهاي مالي قابل تنظيم است

بدين ترتيب رقم اول سمت چپ شماره هرحساب کل نشان  .سه رقمي است که ازترکيب شماره گروه حساب وشماره کل حساب بدست مي آيند کد حسابهاي کل

 .هرحساب کل برحسب مورد نيز يک يا چندين حساب معين را در برميگيرد. دهنده گروه حساب مي باشد و دو رقم بعدي حساب کل را نشان مي دهد

 .منظورتفکيک حسابهاي کل به حسابهاي جزئي تر و به عبارت ديگرنشان دادن جزئيات حساب کل مورد استفاده قرارميگيرند حسابهاي معين به

 .کد حساب معين يک حساب شش رقمي است که سه رقم اول آن نشان دهنده حساب کل و سه رقم بعدي حساب معين را نشان مي دهد
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 :  بقه بندي مي شوندبطور کلي حسابها به دو نوع  به شرح زير ط
 مانند حسابهاي دارائي و بدهي . حسابهايي که مانده آنها از يک دوره مالي به سال مالي بعد منتقل ميشوند (: ترازنامه اي ) حسابهاي دائمي  -

 ساب درآمد و هزينه مانند ح. حسابهايي هستند که طي دوره مالي ايجاد و در پايان همان سال مالي بسته مي شوند:  حسابهاي اسمي يا موقت -

 : اصول و ضوابط طرح حسابهاي شهرداري-3
ني نيازهاي حسابهاي شهرداري براساس شناخت انجام يافته ومطالب مطرح شده دراصول ومباني طرح حسابهاي قيمت تمام شده خدمات وهمچنين برمبناي پيش بي

شهرداري به نحوي بوده است که کليه اطالعات مورد نياز مديريت در رابطه با اطمينان از  طراحي حسابهاي.  آتي وگستردگي فعاليتهاي شهرداري، طراحي گرديده اند

ضمنا . صورت پذيرد رعايت قوانين و مقررات و حسابداري مالي، از آنها قابل استخراج باشد وکليه عمليات صدوراسنادحسابداري به صورت متمرکزدر دواير مربوطه

 .نحوي است که صورت تفريغ بودجه شهرداريها قابل استخراج باشدطراحي حسابهاي درآمد و هزينه به 

 :تعاريف حسابها 
 شهرداري عبارت است ازحقوق نسبت به منافع اقتصادي آتي يا ساير دستيابي مشروع به آن منافع که درنتيجه معامالت يا رويدادهاي گذشته به کنترل  : هادارايي

 .است که دستيابي به منافع اقتصادي تحت کنترل شهرداري باشدتعريف دارائي مستلزم اين امر.درآمده است

 تعريف

 

 عنوان شماره

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب

 



 نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

 

111 

يا  از تاريخ ترازنامه سال ظرف يک که در جريان فعاليتهاي جاري ومعمولي شهرداري ايجاد مي گردد و انتظار مي رود  است ييآن دسته از دارايي ها : دارايي جاري

به وجه نقد يا کاال يا خدمت قابل عرضه تبديل شده، به فروش  به طور معقول تغيير نموده و نهايتاً شهرداري هرکدام طوالني تر استچرخه عادي فعاليت هاي  يک

حراز مالکيت و انطباق هدف مديريت شرط طبقه بندي اينگونه داراييها ا. تبديل گردد شدن آن قريب به يقين است دارائي ديگري که نقدبه  يا رسيده يا مصرف شود و

گروه دارائيهاي جاري به ترتيب سرعت تبديل به وجه نقد از باال به پايين طبقه بندي . از تحصيل، نگهداري و يا تبديل هريک از اقالم قابل ثبت با تعريف ياد شده است

  مي شوند

اينکه  ولو)مشروط شده باشد وبکارگيري جهت استفاده ي مي باشد بدين لحاظ دارئيهايي که اعمال نظارت و کنترل براين داراييها از سوي شهردار، نکته با اهميت

جريان فعاليتهاي عادي، از اين گروه خارج مي گردد و  به لحاظ عدم امکان استفاده بدون قيد و شرط و بکارگيري روزمره در (مشخصات داراييهاي جاري را داشته باشد

 .اين گروه طبقه بندي شوند تا زمان رفع موانع نبايد در

 .داراييهاي جاري هرگونه کاهش ارزش بايد مورد توجه قرار گيرد و در صورت ضرورت، ذخيره مناسب براي جبران آن در نظر گرفته شوددر خصوص 

 

 تعريف

 
 عنوان شماره

 غيرجاري داراييهاي 2 گروه حساب

 

      زماني شناسائي ليه دارائيهايي است که نميتوان آنها را در دارئيهاي جاري طبقه بندي و گزارش کرد و دارائي غير جاري يا بلند مدت شامل ک :غيرجاري دارائي 

 : مي شودکه

 .آتي مرتبط با دارائي به درون شهرداري محتمل باشديا خدماتي جريان منافع اقتصادي  -

 . ه گيري باشدبهاي تمام شده دارائي براي شهرداري، به گونه اي اتکاپذيرقابل انداز -
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 : داراييهاي غيرجاري به شرح زيرطبقه بندي ميگردد
 دارائي ثابت مشهود -الف 

 دارايي نامشهود -ب

 سرمايه گذاريهاي بلند مدت  -ج

 سايرداراييها -د

اداري توسـط شـهرداري    براي مقاصد به ديگران ياخدمات، اجاره  يا عرضه کاالو به منظور استفاده درتوليدبه دارايي اطالق مي گرددکه  : داراييهاي ثابت مشهود -الف 

 :اين دارائيها از لحاظ استهالک به سه دسته زير تقسيم مي گردد. بيش از يک دوره مالي مورد استفاده قرارگيرد رودمي  و انتظار نگهداري مي شود

                         ماننـد زمـين   .در نتيجـه اسـتفاده و يـا گذشـت زمـان از بـين نمـي رود        دارائي که داراي عمر مفيد نامحـدود بـوده و   : پذير نا داراييهاي ثابت مشهود استهالک -
آن دسته از داراييهاي ثابت مي باشند که عمر اقتصادي محدود داشته و در فرايند فعاليتهاي شهرداري از طريق تخصيص   :داراييهاي ثابت مشهود استهالک پذير -

يهاست کـه  ئمحوطه، تاسيسات و ساختمانهاي شهرداري بخشي از اين دارا. ت و خدمات شهرداري سربار هزينه هاي عملياتي مي گردندهزينه استهالک آنان به محصوال

 .دداراي عمر مفيد و محدود مي باشد و زمين از دارائي هايي است که معموالً عمر نامحدود دار

ماننـد  . هره برداري و استفاده از آن تحليل يافته و به دارائيهاي ديگري چون مواد يا کاال تبديل مي شـود  اين دارائيها بر اثر ب :نقصان پذير داراييهاي ثابت مشهود -

 معادن و منابع طبيعي 

 : هبه يک دارائي غير پولي وفاقدماهيت عيني اطالق ميشودک : دارائي نامشهود -ب 

 .اداري توسط شهرداري نگهداري مي شود براي مقاصد ن ياخدمات، اجاره به ديگرا يا عرضه کاالو به منظور استفاده درتوليد -

 .قصد استفاده قطعي بيش از يک دوره مالي توسط شهرداري تحصيل شده باشده ب -

 ....آب، برق، تلفن، گاز، حقوق مولف امتيازحقوق  نظير قابل تشخيص باشد -
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  .مستمر و براي مدت طوالني نگهداري مي شودسرمايه گذاريهايي که به قصد استفاده : سرمايه گذاريهاي بلند مدت –ج 

اسناد دريافتني بلند مدت، وجوه مسدود شده  و نظيرحسابها اين حساب شامل دارائيهايي است که منطقاً در حساب ديگري نمي توانند قرار گيرند، : ساير دارائي ها -د 

نظير زميني که ) شهرداري مورد استفاده قرار نمي گيرند عمليات ت يا زميني که در روال عادي اموال و ماشين آالت و تجهيزا مخارج انتقالي به دوره هاي آتي وبانکي،

  .( براي توسعه آتي شهرداري تحصيل شده که تا زمان استفاده و بکار گيري در اين طبقه منظور مي شود 
دارايي مجموعه مخارج معقول و ضروري است که براي تحصـيل و آمـاده سـازي     تمام شده يبها. داراييها در هنگام تحصيل به قيمت تمام شده در دفاتر ثبت مي گردد

 . دارايي براي بهره برداري الزم مي باشد

ئـي  دارائيها بايد به مبلـغ تجديـدارزيابي يعنـي ارزش منصـفانه دارا    يا استانداردهاي حسابداري مقررات  قوانين و با الگو گرفتن ازارزيابي دارائيها  تجديد درصورت اتخاذ

 شودداده نمايش ، ارزيابي درتاريخ ارزيابي پس ازکسراستهالک انباشته مبتني برمبلغ تجديد

  :تمام شده  داراييها يبها -
يري، حمل و مجموعه بهاي خريد و هزينه هاي ساخت، کميسيون خريد، هزينه هاي ثبتي نقل و انتقال مالکيت، حقوق گمرکي و عوارض دولتي، هزينه هاي بارگشامل 

ت آماده براي استفاده قل،  نصب، راه اندازي و هزينه هاي دوره بهره برداري آزمايشي و تمام مخارج ضروري و عادي که صرف مي گردد تا دارايي در وضعيت و موقعين

   .، مي باشددر عمليات شهرداري قرار گيرد

 :بعد از تحصيل دارائيهامخارج  -
مالحظه ظرفيت و يا عمر اقتصادي دارايي يا بهبود اساسي در کيفيت توليد منجر مـي گـردد    قابلهسازي که به افزايش تعميرات اساسي و ب :مخارج غير مستمر -1  

 .در صورتيکه مبلغ آن با اهميت باشد، بحساب دارايي منظور و طي عمر مفيد مستهلک مي شود

يي ثابت را افزايش نمي دهد و براي حفظ و نگهداري دارايي در وضعيت موجود انجام تعميرات عادي که منافع حاصل از خدمات و استفاده از دارا: مستمر مخارج -2 

 .مي شود ولو آنکه رقم با اهميتي باشد در دوره وقوع به حساب هزينه هاي عملياتي ثبت مي گردد
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و در منظور درآمد يا هزينه اي ارزش دفتري به حساب منه( قيمت فروش منهاي هزينه هاي فروش)ارزش فروش خالص يها  معادل ئسود يا زيان حاصل از فروش دارا -

 .دارائي معادل ارزش دفتري آن به حساب هزينه منظور مي گردد کنار گذاري و يا مسلوب المنفعه شدنصورت 

 :  با توجه به توضيحات اشاره شده حسابهاي کل دارائيها به شرح زير تعريف مي گردد

 

  : موجودي نقد و بانک
، موجوديهاي ارزي ، اوراق بهادار و سسرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت که ( طال و نقره ) موجودي صندوق، موجودي نزد بانکها ، موجودي تنخواه گردانها، مسکوکات

 .در اين دسته طبقه بندي ميشود( سسرده هاي ديداري)محدوديتي براي مصرف آن وجود نداشته باشد

 . گردند با دريافت يا پرداخت براساس اسناد تهيه شده و روشهاي مورد عمل حسب مورد در اين حساب منعکس و حسابهاي معين آن متأثر مي : زمان و نحوه ثبت

گردد و حسب  بندي نمي استفاده اين اقالم براي عمليات جاري شود در اين سرفصل طبقهوجوه نقد و مانده حسابهاي بانکي که اعمال محدوديت در مصرف آنها مانع از 

 .هاي مسدود شده بانکي شود نظير سسرده بندي مي مورد در ساير دارائيها شناسائي و طبقه

محل درآمدهاي ساالنه شهرداري براي پرداخت هزينه عبارت است از مبلغي که بر اساس مفاد اين دستورالعمل و با مجوزهاي شوراي اسالمي شهر از  :تنخواه گردان 

موضوع ماده ) قام هاي آنان هاي ضروري، فوري و يا اضطراري شهرداري به صورت يکجا درنظر گرفته و اجازه استفاده از آن را در اختيار ذيحسابان شهرداري و يا قائم م

و در حد سهميه هاي تعيين شده در اختيار کارپردازان، سرپرستان پروژه هاي عادي و يا حوادث قرار مي دهند تا توسط آنها وبا حفظ مسئوليت ( قانون شهرداري79

 .غير مترقبه و امور اضطراري که مجاز به دريافت تنخواه هستند قرار گيرد 

 عنوان شماره تعريف

 يهاي نقد و بانکموجود 111 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب
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اي باقيمانده اين حساب  اي و يا سرمايه اقالم هزينهليکن به لحاظ تسويه با ، شود موجودي نزد تنخواه گردانها در طي دوره مالي تحت اين سرفصل شناسائي و ثبت مي 

 .در پايان سال مالي صفر خواهد شد

 عنوان شماره تعريف

 گذاريهاي کوتاه مدت ها و سرمايه سسرده 121 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب

 :ي سرمايه گذاري كوتاه مدتها سپرده
 .نزد بانکها و ساير مؤسسات توديع گرديده و ظرف سال جاري و يا حداکثر تا پايان سال بعد قابل وصول باشد  دهتحت عنوان سسربا هدف کسب سود که است وجوهي   

 هاي توديع شده در صندوق دادگستري يا نظير سسرده )در اين گروه خواهد شدآن بندي  مانع از طبقه دهرگونه شرطي که براي استفاده از سسرده وجود داشته باش

بندي  ها حسب مورد در ساير حسابهاي دريافتني يا ساير داراييها طبقه  اينگونه سسرده. (اجتماعي که تا صدور رأي و يا حل اختالف قابل وصول نيست تأمينسازمان 

 .شود مي

ا بدون اينکه خللي در مناسبات واحد آن گروه از سرمايه گذاريها که بسهولت قابل فروش و بازيافت مي باشند و ميتوان آنها ر (: جاري ) گذاري کوتاه مدت سرمايه

رد و معموالً به قصد نگهداري سرمايه گذار با واحدهاي سرمايه پذير پديدار شود يا آسيبي به کارائي عملياتي واحد سرمايه گذار وارد آيد، به فروش رساند و بازيافت ک

به عنوان مثال خريد سهام، اوراق قرضه ) جزء دارائيهاي جاري طبقه بندي ميشوند  براي مدتي بيش از يکسال تحصيل نشده اند، سرمايه گذاري کوتاه مدت محسوب و

 (ساير واحدهاي تجاري، اوراق قرضه دولتي و يا سسرده سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت در بانکها 
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 :كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي كوتاه مدتذخيره 
معموال اين تفاوت به بدهکار . چناچه خالص ارزش فروش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت کمتراز بهاي تمام شده آن باشد بايد کاهش ارزش سرمايه گذاري شناسايي گردد

مي  سرمايه گذاريها حساب ذخيره کاهنده حساب. يره کاهش ارزش سرمايه گذاريها منظور مي شودحساب هزينه کاهش ارزش سرمايه گذاريها و بستانکارحساب ذخ

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

آنان بابت صورت  ازآنان ايجاد شده و ه ب حقوقي است که بر اثر ارائه خدمات مجموعه مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي يا (:يا بدهکاران)  حسابهاي دريافتني

بدين لحاظ ساير حسابهاي دريافتني که در رابطه با عمليات عادي شهرداري نبوده است  .حسابهاي صادره و قبوض موديان اسناد معتبري به شهرداري تحويل نشده باشد

  .بندي شود  نبايد در اين سرفصل طبقه

 عنوان شماره تعريف

 ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت 221 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب

 عنوان شماره تعريف

  دريافتني و اسناد حسابها 131 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب
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براساس صورت حسابها و قبوض صادره و روشهاي مورد عمل، حسب مورد در اين حساب منعکس و حسابهاي معين آن  پس از ارائه خدمات به مؤديان  :ن ونحوه ثبتزما

 .گردند متأثر مي

 .نمايدي و در اين سرفصل ثبت تواند براساس گزارشات کارشناسي ذخيره مطالبات شناسائ شهرداري مي، در صورت احتمال سوخت اين دسته از مطالبات

که بابت مطالبات حاصل از فعاليتهاي شهرداري از اشخاص حقيقي يا حقوقي به نفع شهرداري اخذ و سررسيد  ا چکهايي استي بهادار اوراق  :اسناد دريافتني عملياتي

 . شوند بت ميباشد در اين حساب ثتا يکسال پس از تاريخ ترازنامه وصول آنها در سال جاري و يا حداکثر 

 . گردند و اسناد واخواست شده قابليت ثبت مجدد در اين حساب را نخواهند داشت بندي مي  اين اسناد به تفکيک تاريخ سررسيد طبقه

در ساير داراييها يا  گردد و حسب مورد بندي نمي  باشد در اين سرفصل طبقه توسط شهرداري اسناد دريافتني که وصول آنها در تاريخ سررسيد مشروط به ايفاي تعهد

 .شود حسابهاي انتظامي شناسائي و ثبت مي

حسب مورد در اين حساب منعکس و حسابهاي معين آن متأثر اسناد دريافتني،  براساس صورت حسابها، قبوض صادره و پس از ارائه خدمات به مؤديان  :زمان ونحوه ثبت

 .گردند مي

 .صورت مي گيرد( پيمانکاران و فروشندگان ) ور اداي قسمتي از تعهدات مربوط به فعاليتهاي اصلي شهرداريعبارت است از پرداختي که بمنظ :علي الحسابها
 .ارائه شده است( دستورالعمل .... صفحه) توضيحات کامل تر در خصوص علي الحسابها در دستورالعمل دريافت پرداخت  

 

 

 

 

 

 عنوان شماره تعريف

  برگشتي دريافتني اسناد 141 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب
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 :  اسناد دريافتني برگشتي
 .کليه اسناد و چکهاي برگشتي از بانک در اين سرفصل حساب طبقه بندي مي گردند

 .گردداسناد و چکهاي واگذارشده به بانک که برگشت شده باشند به بدهکار اين حساب و بستانکارحساب اسناد دريافتني منظورمي   :زمان ونحوه ثبت

توضيح اينکه اسناد و چکهاي واگذارشده به بانک که برگشت شده باشند . گردش اين حساب نشان دهنده ميزان اسناد و چکهاي وصول نشده و برگشتي ازبانک مي باشد

 .به بدهکار اين حساب و بستانکارحساب اسناد دريافتني منظورمي گردد

 

 عنوان شماره تعريف

 و اسناد دريافتنيساير حسابها  161 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب

ايجاد نشده و در مقابل اينگونه مطالبات اسناد معتبر  اصليبدهي اشخاص حقيقي يا حقوقي به شهرداري که در رابطه با عمليات  :ساير حسابها و اسناد دريافتني

  :از قبيل دگرد در اين طبقه ثبت مي ،وصول شودظرف مدت يک سال از تاريخ ترازنامه  حداکثر يا رود طي سال جاري و تجاري اخذ شده يا نشده است و انتظار مي

 (   شرکت در مزايده و مناقصه، اجراي تعهدات و انجام کار) سپرده هاي دريافتني

مي نمايند در اين سرفصل طبقه بندي  مبالغي که شهرداريها در زمان کمبود نقدينگي بابت حقوق به صورت علي الحساب به پرسنل پرداخت: علي الحساب حقوق 

 .مي شود

 .شامل مبالغي است که بابت وام و مساعده به پرسنل پرداخت ميگردد :وام و مساعده کارکنان

 .عبارتست از درآمد سود سهامي که هنوز دريافت نشده است :سود سهام دريافتني
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بر ارزش ( و عوارض ) زمان خريد کاال وخدمات و انجام فعاليتهاي عمراني تحت عنوان ماليات  کليه پرداختهايي که شهرداري در: ماليات بر ارزش افزوده پرداختي

 .  ي گرددافزوده به فروشندگان کاال و خدمات و پيمانکاران به استناد فاکتورها و صورت وضعيت هاي صادره انجام مي دهد در اين سرفصل طبقه بندي م
 ل حسابداري ماليات بر ارزش افزوده تشريح شده استزمان ونحوه ثبت حساب فوق در دستورالعم

 .تواند براساس گزارشات کارشناسي ذخيره مطالبات شناسائي و ثبت نمايد در صورت احتمال سوخت اين دسته از مطالبات، شهرداري مي

 

 

 

 

   :ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

خواهدشد که به آن  معموال براساس تجربيات گذشته درصدي ازمطالبات شهرداري وصول نمي گردد، دراين صورت براي بدهکاران مربوطه ذخيره اي ازاين بابت برآورد

 .وره مالي مي گرددذخيره مطالبات مشکوک الوصول گفته مي شود و باعث کاهش مانده حسابهاي دريافتني درپايان د

رشناسي تهيه شده اين حساب مربوط به اقالمي ازحسابهاي دريافتني است که داراي مانده راکد و سنواتي و يا مشکوک الوصول بوده والزم است براساس گزارش کا

م و با در نظر گرفتن مانده ذخيره .برآورد مطالبات مشناسايي هزينه مطالبات مشکوک الوصول بر اساس يکي از روشهاي .توسط واحدهاي ذيربط، شناسايي و ثبت گردند

 .مطالبات مشکوک الوصول ابتداي دوره صورت مي گيرد 

 

 

 عنوان شماره تعريف

 ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 171 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب
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 عنوان شماره تعريف

 ي مواد و کاال موجوديها 181 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب

 

ساب فوق وبستانکار حسابها و اسناد دريافتني واسنادنکول شده حسب مورد ثبت چنانچه تمام يا قسمتي ازمطالبات مذکور سوخت شود مبالغ سوخت شده در بدهکارح 

 مي گردد

وتطابق د رآمدهاوهزينه ها ايجاد شده و بيانگر آن قسمت از مطالبات شهرداريهاست که وصول آن باعدم اطمينان (احتياط)اين حساب براي رعايت اصول محافظه کاري 

 .روبرو مي باشد

 

  :  موجودي مواد وكاال

 :موجودي مواد و کاال به دارائيهاي مشهودي اطالق ميشود که 
 (موجودي کاالي ساخته شده ) براي فروش در روال عادي عمليات ، نگاهداري ميگردد  –الف 

 (خت موجوي کاالي در جريان سا) بمنظور ساخت محصول در فرايند توليد قرار دارد و هنوز اين فرايند را کامالً طي نکرده است  -ب

 (موجودي مواد اوليه ) بمنظور ساخت محصول خريداري شده و نگاهداري ميشود و هنوز وارد فرايند توليد نشده است  -ج

 .بمنظور استفاده اداري و يا ارائه خدمات خريداري و نگاهداري ميشود و هنوز به مصرف نرسيده است -د
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بهاي خريد پس از کسر کليه . گيري شود تک اقالم يا گروههاي اقالم مشابه، اندازه خالص ارزش فروش تک هاي مواد و کاال بايد بر مبناي بهاي تمام شده و موجودي

هايي که براي تغيير شکل و تبديل آن صرف شده باشد  باشد و کليه هزينه مي حقوق گمرکيو العمل، کرايه حمل هاي تحصيل نظير حق تخفيفات بعالوه کليه هزينه

 . گردد محسوب مي جزئي از بهاي تمام شده

  .نمي گردددر اين سرفصل طبقه بندي  شده ودر سرفصل ساير دارائيها ثبت و شناسايي  اب تحت عنوان موجودي انبار اسقاطبنا و اسقاط، راکد ي موجودي مواد و کاال

 :  اقالم عمده موجوديها در شهرداري به شرح زير مي باشند

با معيار  مذکورکه براي تعمير و نگهداري و پشتيباني و يا هنگام مصرف درترکيب دارائيهاي  لوازمي   :آالت ماشين وسايط نقليه و لوازم يدکيموجودي قطعات، 

 .گردند بندي مي مدت زمان مصرف کمتر از يک سال مصرف مي گردند دراين سرفصل طبقه

مصرف مي  ثابت مربوطهگهداري و يا هنگام مصرف درترکيب دارائيهاي تعمير، نساخت، ايجاد،  که برايموادومصالحي  :مصالح ساختماني وتاسيساتي موجودي 

 .گردند بندي مي دراين سرفصل طبقه شوند

اين دارائيها تا زمان . دارائيهاي ثابتي است که شهرداري جهت استفاده در فعاليتهاي خود خريداري نموده اما هنوز در انبار نگهداري مي شود  :دارائيهاي ثابت نزد انبار

 .افشا مي شود( صورتهاي مالي 11يادداشت ) تفاده، در اين حساب ثبت شده و در پايان سال تحت سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود اس

 .ضمناً نحوه برخورد با کاالهايي که به صورت مستقيم و بدون گردش در انبار مصرف مي شوند در سرفصل هزينه ها توضيح داده شده است

 

 

 

 

 تعريف  شماره  عنوان

 حساب کل  182 کاهش ارزش موجوديهاخيره ذ

 گروه حساب  1 هاي جاري دارايي
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 :  كاهش ارزش موجوديهاذخيره 

معموال اين تفاوت به بدهکارحساب هزينه کاهش  .چناچه خالص ارزش فروش موجوديها کمتراز بهاي تمام شده آن باشد بايد کاهش ارزش موجودي شناسايي گردد

حساب ذخيره حسابي کاهنده است که حساب موجوديهاي مواد و کاال راکاهش مي . انکارحساب ذخيره کاهش ارزش موجوديها منظور مي شودارزش موجوديها و بست

 .دهد

 

 

  

 

 .که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد پيش پرداخت عبارت است از پرداختي :پرداخت پيش 

 

 

 

 

 

 

 عنوان شماره تعريف

 ها پرداخت پيشو  سفارشات 191 حساب کل

 هاي جاري دارايي 1 گروه حساب

 عنوان شماره تعريف

 اموال، ماشين آالت و تجهيزات  211 حساب کل

 غيرجاري داراييهاي 2 گروه حساب
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 :  داقالم تشکيل دهنده اموال، ماشين آالت و تجهيزات به شرح ذيل مي باش

 تاسيسات  – 4ساختمان                                       – 3مستحدثات زمين                                              – 2زمين                                               – 6

 اثاثه و منصوبات  – 1وسائط نقليه                                    – 7                          ابزار ولوازم فني و پشتيباني   – 1ماشين آالت وتجهيزات                  – 5

به انجام آن است دارايي ثابتي است که در تملک شهرداري بوده و بر روي آن اقدام به ساخت و ايجاد داراييهاي ديگري نظير ساختمان و تأسيسات شده يا قصد  :مينز

هايي که مازاد بر نياز  و يا زمين شده براي توسعه بعدي شهرداري تحصيلزمين . گيرد شهرداري مورد استفاده قرار مي اقتصادي ،اداري و خدماتيعمليات و در فرآيند 

امحدود بوده و بدين لحاظ براي آن زمين در مفهوم عمومي آن دارايي ثابت با عمر ن .شود ثبت مي( تا زمان بکارگيري)باشند در سرفصل ساير داراييها  مي( بالاستفاده)

 . شود استهالکي در نظر گرفته نمي

 : هايي که بصورت موقوفه هستند ممکن است داراي شرايط ذيل باشند زمين

هاي  محتوا و واقعيتکه در اين صورت به جهت ( اجازه حق استفاده از اموال موقوفه)شود  وقف توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي به شرط ايجاد دارائي انجام مي( الف

 .شود اقتصادي و نه صرفاً شکل قانوني آن توسط شهرداري براساس بهاء کارشناسي در ساير دارائيها ثبت مي

مبلغ اوقاف در قبال دريافت بهاء دارائي مزبور و انتقال مالکيت آن بنام شهرداري صورت پذيرد که در اين صورت اداره  دارائي موقوفه توسط تحصيل  ممکن است( ب

در حسابها  پذيرد بهاء اينگونه از دارائيها به بهاء کارشناسي ازاء ريالي، واگذاري صورت صورتيکه بدون دريافت مابه در. پرداختي به بهاء تمام شده دارائي منظور خواهد شد

 . خواهد شد ثبت

هاي تسطيح، خاکريزي و خاکبرداري تهيه نقشه  داللي، ماليات، هزينهسازي براي استفاده نظير بهاي خريد، هزينه  تمام مخارج تحصيل زمين و آماده :توضيح

حاصل از فروش  مبلغشود و  در بهاي تمام شده زمين منعکس مي... هايي که در زمين وجود داشته و مورد نياز نيست و توپوگرافي، هزينه برچيدن تأسيسات و ساختمان

  .گردد ضايعات نيز مستقيماً از بهاي تمام شده کسر مي
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ايجاد فضاي و يا ايجاد محوطه جهت استفاده بهينه از تاسيسات و ساختمان ها، زمين،  حفاظت و محصور کردن عبارتند از دارئيهايي که جهت   :زمين مستحدثات

بقه بندي مي شوند شامل نرده و موارد عمده اي که در اين گروه ط. مي باشند (اي عمومي نمي گرددهشامل جاده وراه)سبز، تسهيل در رفت و آمد محوطه درتصرف 

مي ... پياده رو سازي، جاده هاي دسترسي تحت تملک شهرداري، احداث پارکينگ و( داراي عمر طوالني ) ديوار اطراف زمين و تاسيسات، آسفالت محوطه، فضاي سبز 

بهاي تمام شده اين گروه از  .مستحدثات مربوطه مي باشد فصلسربديهي است راهها وحصارکشي در اطراف ساختمانهاي داخلي نظير منازل مسکوني جزئي از  . باشد

 .دارايي ها طي عمر مفيد آنها مستهلک ميگردد

آالت و غيره استفاده شده باشد به نحوي که  دارايي ثابتي است که از ديوارهاي اطراف و سقف تشکيل و در آن از مصالح ساختماني نظير آجر، سيمان، آهن  :ساختمان

آالت، تأسيسات، مواد اوليه و يا انجام امور مربوط به توليد، خدمات، تعمير، سکونت و يا هرگونه فعاليت ديگري که  ن به صورت پوششي جهت نگهداري ماشيناز آن بتوا

شود  ساختمان تلقي نمي، ر عرفآالچيق يا سقفهاي چوبي که د. با موضوع شهرداري مرتبط باشد استفاده نمود و به لحاظ عمر مفيد اقتصادي داراي منافع آتي باشد

ساختمانهايي که به قصد سرمايه گذاري جهت کسب منافع آتي و يا بمنظور استفاده در پروژه هاي عمراني در تملک شهرداري قرار دارد . شوند مشمول اين طبقه نمي

 .ي ثابت مشهود طبقه بندي و ثبت و ميشونددر سرفصل ساير دارائيها ، و ساير ساختمانهايي که در تملک شهرداري است در سرفصل دارائيها

در جريان  ا پروژه هايي ها برداري خواهد نمود تحت سرفصل دارائي تا تکميل و تحويل به قسمتي که از آن بهره، آن دسته از ساختمانها که در جريان ساخت بوده

و براساس برآوردهاي فني و يا جداول استهالک منضم به قانون  شدهاب منتقل تحويل موقت به اين حستکميل و بندي شده و بهاي تمام شده آن پس از  تکميل طبقه

 . شود ماليات يا قوانين خاص در طي عمر مفيد برآوردي آن مستهلک مي

 . بندي شود نه طبقههاي تأسيساتي موجود در ساختمان وجود دارد بهتر است بهاي تمام شده تأسيسات ساختمان در سرفصل جداگا در مواردي که امکان تفکيک هزينه

ساختمان  شده بهاي تمام به... کابينت و، رتيشن، پاگردد و قابليت جابجائي و تغيير محل را ندارد نظير کمد ديواري کليه منصوباتي که در داخل ساختمان نصب مي

 .گردد اضافه مي
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و يا تسهيل آن ايجاد مي گردد، اعم از اينکه با قوه محرکه فعاليت نمايند  اريفعاليتهاي شهردبه دارئيهايي اطالق مي شوند که جهت انجام خدمات جنبي   :تأسيسات

گرچه عدم وجود اين نوع داراييها ممکن است منجر  .و غيره(شوفاژ)يا بدون آن مانند دستگاههاي مولد برق، موتور پمسهاي آب، دستگاههاي ايجاد گرمايش و سرمايش 

 . نقشي ندارند شهرداري فعاليتل به طور مستقيم در شوند ولي در هر حا  به مختل شدن عمليات

شدن هرگونه مولد قوه محرکه کار کند و به صورت  هرگونه دارايي اعم از اينکه خود داراي قوه محرکه باشد و يا با نيروي انساني و يا با وصل  :ماشين آالت توليدي 

 .شوند بندي مي طبقه توليدي آالت ر و مورد استفاده باشد تحت عنوان ماشينمستقيم در توليد محصوالت يا ساخت ساير داراييهاي شهرداري مؤث

انجام پروژه هاي عمراني،  اي که بر روي آن نصب شده قابل حرکت باشد و از آن جهت داري که توسط قوه محرکه هر وسيله چرخ  :ماشين آالت عمراني وخدماتي 

اتوبوس کاميون، تانکر، لودر، بلدوزر، غلطک، گريدر،  : شوند مانند بندي مي طبقه ين آالت عمراني وخدماتيماشاستفاده شود تحت عنوان  و اطفاء حريق حمل بار 

 .غيره ماشين آتش نشاني و بوس و مينيشهري، 

شوند ابزار  اصطالح ابزار و لوازم فني ناميده ميشوند به  اندازي ساير داراييها بکار گرفته مي تعمير و راهنگهداري، ابزار و لوازمي که براي   :ابزار ولوازم فني و پشتيباني

هميت نمي باشند برمبناي آيين نامه تفکيک هزينه هاي جاري وسرمايه اي احد کافي طوالني نيست ويا بلحاظ مبلغي با ه و لوازم فني که عمر مفيد آنان عمالً ب

  . شوند هاي عملياتي در سال بکارگيري منظور مي هزينه  شهرداري در سرفصل

استفاده شود تحت انجام امور اداري وستادي اي که بر روي آن نصب شده قابل حرکت باشد و از آن جهت  ي که توسط قوه محرکهسبک دار هر وسيله چرخ: وسائط نقليه

 . وغيرهوانت، ماشين سواري، موتور سيکلت، اتوبوس، ميني بوس شوند مانند  بندي مي عنوان وسائط نقليه طبقه

وسايل و تجهيزات شبکه   .باشد و عمومي مي خدمات دفتري، وسايل ضروري و تسهيالتي در انجام امور اداري ءعبارت است از دارئيهايي که جز  :نصوباتاثاثه و م

  .شودمي بندي  هاي اداري تحت اين سرفصل طبقه  به لحاظ ماهيت و نقش آنها در فعاليت... ارتباطات کامسيوتري، چاپگرها و

دهد تا  قبل از تصرف آنها انجام ميواجراي پروژه هاي عمراني اي  کليه پرداختهايي که شهرداري براي تحصيل داراييهاي ثابت و سرمايه: اي سرمايه يپرداختها پيش

  .ت، وسائط نقليه وغيرهاز قبيل پيش پرداخت خريد زمين، ساختمان، ماشين آال گردد بندي مي زمان انتقال مالکيت دارايي مشخص در اين سرفصل طبقه
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 :نکته
عمر مفيد دارايي يا ظرفيت دارايي يا )آالت و تجهيزات که منافع آتي دارايي موجود را به ميزاني بيش از برآورد قبلي افزايش دهد  مخارج انجام شده براي اموال، ماشين

 . گشته و به بهاي تمام شده دارايي اضافه مي شودتعمير اساسي يا بهسازي تلقي ، يتبا توجه به درجه اهم( کيفيت توليد را افزايش و يا مخارج عمليات را کاهش دهد

 

 

 

 

 : استهالک انباشته

 فعاليتهاي شهرداريو بعنوان هزينه  شدهپذير طي عمر مفيد خود به روش سيستماتيک مستهلک  دارايي استهالک آالت و تجهيزات بعنوان بهاي تمام شده اموال، ماشين

روش استهالک مورد استفاده بايد منعکس کننده  .دهد استهالکي که از زمان تحصيل دارايي هر ساله به هزينه منظور گرديده است را نشان مي شده واعمال حساب 

  .محسوب شود اقتصادي دارائي توسط شهرداري الگوي مصرف منافع

مانده استهالک انباشته و ارزش تاريخي دارايي همزمان از حسابها حذف و سود و زيان حاصل بعنوان يک رقم استثنايي در  ،در صورت فروش و يا از دست رفتن دارايي

پذيري که کل ارزش آن مستهلک  دارايي استهالک  .گردد دوره منتقل مي (دوهزينهدرآم)عملکردحسب مورد منعکس شده و به صورت حساب   حسابهاي درآمد يا هزينه

گيرد حتي اگر اين ارزش يک واحد پولي باشد  برداري قرار مي ها مورد بهره همچنان در جريان عادي فعاليتو ارزش اسقاط آن رسيده  بهشده و خالص ارزش دفتري آن 

  .در دفاتر باقي خواهد ماند

 .قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد 141آنها بر اساس روشهاي متداول حسابداري ونرخهاي مقرر در ماده تعميرات اساسي  دارائيها و  استهالک نحوه محاسبه

 

 عنوان شماره تعريف

 اموال، ماشين آالت و تجهيزات استهالک انباشته  221 حساب کل

 غيرجاري داراييهاي 2 گروه حساب
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 عنوان شماره تعريف

 اختصاصيدر جريان تکميل  پروژه  231 حساب کل

 غيرجاري داراييهاي 2 گروه حساب

 

 :  اختصاصيدر جريان تکميل  پروژه 
هاي انجام گرفته تا زمان  هاي آتي استفاده خواهد کرد کليه هزينه نمايد که طي دوره اموال اختصاصي هرگاه شهرداري اقدام به احداث، تکميل يا تعمير اساسي 

بهاي تمام شده داراييها، حسب مورد به  پس از بکارگيري دارايي ياد شده .گردد صرف شده است در اين سرفصل ثبت مي اموال مذکوراندازي که براي  سازي و راه آماده

مخارج انجام شده براي مطالعات . نمايد سرفصلهاي داراييهاي ثابت منتقل و براساس فايده مورد انتظار از طريق تخصيص استهالک، بهاي تمام شده را بازيافت مي

 .شود صورت عدم تحقق پروژه به حساب هزينه دوره منظور مي ها در صورت تحقق پروژه به بهاء تمام شده دارائي در جريان تکميل ثبت و در پروژه

هاي بارگيري و باراندازي، انبارداري و ضايعات عادي به بهاي تمام شده  هاي ساخت و نصب، هزينه هاي خريد، حمل، عوارض گمرکي و سود بازرگاني، هزينه کليه هزينه

  .خواهد شد منظوردر جريان تکميل  پروژه

 پروژهبهاي تمام شده  مي توان به روش شناسائي ويژه دررا که فعاليتهاي آنان صرف يک يا چند پروژه خاص دريک سال مالي مي شود ي رسنلپکليه هزينه هاي 

 .درجريان تکميل شناسائي نمود

بال استفاده (هزينه هاي پرسنلي )کنان در صورت اتخاذ اين روش معادل ارقام تخصيص داده شده به پروژه هاي عمراني مي بايست از محل سرفصل جبران خدمت کار

همچنين با تهيه گزارشات توجيهي، امکان اعمال در اصالح بودجه به ترتيب کسر از هزينه . قرار گرفته که جمع نهايي هزينه هاي پرسنلي از بودجه مصوب بيشتر نگردد

 .هاي پرسنلي و اضافه به بودجه عمراني ميسر خواهد بود
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مي دريک سال مالي مي شودو ها هزينه هاي پرسنلي اطالق مي شود که فعاليتهاي آنان صرف تمامي پروژهبه مهندسي  دفتر فني و پروژه و پرسنل نظارتهزينه هاي 

 .درجريان تکميل شناسائي نمود پروژه دربهاي تمام شده هزينه فعاليت آنان را به روش تسهيم به نسبت پروژهاتوان 

اي، انبار تجهيزات و مواد  پرداختهاي سرمايه اي، پيش گردد و مانده حسابهاي سفارشات سرمايه ز طريق ترازنامه به سال آتي منتقل ميمانده اين سرفصل در پايان دوره ا

ي مالي ميان هاي مالي در پايان دوره يا صورتها در صورت اموال، ماشين آالت و تجهيزاتباشد که به تفکيک در يادداشت  و مصالح نيز جزيي از اين سرفصل حساب مي

 گردد اي افشاء مي دوره

 عنوان شماره تعريف

 دارايي نامشهود 241 حساب کل

 غيرجاري يهايئدارا 2 گروه حساب

درجريان تکميل ثبت ودرصورت عدم تحقق پروژه به حساب هزينه دوره  پروژهتمام شده ي مخارج انجام شده براي مطالعات پروژه ها درصورت تحقق پروژه به بها

 .مي شود منظور

 

 

 : دارائيهاي  نامشهود
، حق تاليف، سرقفلي محل کسب، نرم افزارهاي کامسيوتري (آب، برق، گاز و تلفن) معرف حقوق مالکيت است نظير حق اختراع، حق االمتيازها  ًحسابهايي که ماهيتا

 .عالئم و نامهاي تجاري در اين سرفصل طبقه بندي مي گردد
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 عنوان شماره تعريف

 گذاريهاي بلندمدت سرمايه 251 ب کلحسا

 غيرجاري داراييهاي 2 گروه حساب

 :  گذاريهاي بلندمدت سرمايه
خريد اوراق مشارکت و تاسيس موسسات و سازمانهاي وابسته داراي شخصيت حقوقي مستقل دراين سرفصل خريد سهام، نظيرشهرداريها سرمايه گذاريهاي بلند مدت 

 .طبقه بندي مي گردند

شده   مالي تحمل  شامل مخارج  گيرد ليکن برمي را نيز در  ها، عوارض و ماليات الزحمه حق، کارمزد کارگزار  از قبيل، آن  گذاري مخارج تحصيل شده يک سرمايه مامت بهاي

 . گذاري نيست در رابطه با ايجاد تدريجي يک سرمايه

 

 تعريف  شماره  عنوان

کاهش ارزش دائمي سرمايه ذخيره 

 ي بلند مدتگذاريها

 حساب کل  261

 گروه حساب  2 غيرجاري داراييهاي

 :ذخيره كاهش ارزش دائمي سرمايه گذاريهاي بلند مدت
 :شود  زير منعکس  از روشهاي  يکي  به  شود بايد در ترازنامه مي  بندي طبقه  غيرجاري  دارايي  عنوان  تحت  که  گذاريهايي سرمايه

 . در ارزش  دائمي  کاهش  ذخيره  ز کسر هرگونها  پس  شده  تمام  بهاي  .الف
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 .  مجاز جايگزين  عمل  نحوه  يک  عنوان به  تجديد ارزيابي  مبلغ  . ب

  تنـاوب   دوره  کـه   تفـاوت   شود با اين مي  عمل “مشهود  ثابت  داراييهاي ”  عنوان با 11  شماره  استاندارد حسابداري  ، مطابق تجديد ارزيابي  مبلغ  به  انعکاس  درصورت

 .خواهد بود  سال  يک  تجديد ارزيابي

 

 

 

 عنوان شماره تعريف

 ساير داراييها 271 حساب کل

 غيرجاري داراييهاي 2 گروه حساب
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 :ساير داراييها
 . شود بندي مي شده باشد در اين گروه طبقهنبندي در داراييهاي ثابت تعريف  هر دارايي غير جاري که قابل طبقه

شده يا قصد به ندارايي است که در تملک شهرداري بوده و بر روي آن اقدام به ساخت و ايجاد داراييهاي ديگري نظير ساختمان و تأسيسات   :اضي وامالکموجودي ار

 .گيرد مورد استفاده قرار مي و معاوضه شهرداري  ، خدماتي در فرآيند عمليات اقتصاديصرفا ست و نيانجام آن 

وجوه مسدود شده بانکي، داراييهاي ثابت از رده خارج شده، پرداخت کمکهاي قابل بازيافت به صندوقها و تعاونيهاي کارکنان ، يا دوره آتي مخارج انتقالي به سال

هاي  ري، و هزينهبردا هاي قبل از بهره حسابهايي است که ماهيت پيش پرداخت هزينه را دارد نظير هزينه شاملاين گروه حساب . باشد هاي اين گروه حساب مي نمونه

  .هزينه کارمزد سنوات آتي وامها بهسازي در اموال استيجاري و حق تقديمي براي برخورداري از انتفاع اموال موقوفه و

 گردد شود و در حساب جداگانه نگهداري نمي ها در همين حساب بستانکار مي ذخيره استهالک ساير دارايي

 

 

 

  : ها بدهي
 .گردد شهرداريهارود که تسويه آن منجر به خروج منابع اقتصادي از  که ناشي از رويدادهاي گذشته بوده و انتظار مي شهرداريهاعبارتست از تعهد فعلي 

مواردي نظير ديون رهني . )يک دارايي مشخص باشدباشد هر چند نتيجه ايجاد يا تحصيل  بدهيها داراي مشخصه ادعا يا حقوق اشخاص ثالث نسبت به شهرداري مي

 (.شوند ولي مالک اصلي تسويه آنها شروطي است که بر آنها مترتب است عليرغم اينکه جزو تعهدات شهرداري محسوب مي

 تعريف شماره عنوان

 روه حسابگ 3 ي جاري بدهي ها
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 .تر است، تسويه شودطوالني دام هرک، يا ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه شهرداريتعهداتي است که انتظار مي رود طي چرخه عملياتي معمول  :بدهيهاي جاري

جاري بدهي هاي در ن حال تبديل شودويدبدهيهاي عندالمطالبه و بدهيهاي بلندمدتي که انتظار رود بر مبناي شرايط قرارداد مربوط ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه به 

 .طبقه بندي مي گردند

که انتظار موديان ل تسهيالت مالي بانکي و غيربانکي، بدهيهاي تجاري، بدهي مالياتي و پيش دريافت از ايي از بدهيهاي بلند مدت از قبي آن دسته از بدهيها و نيز حصه

 .باشد هاي جاري مي رود ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه تسويه گردند از مصاديق بدهي

اوراق مشارکت، وامهاي بلندمـدت،  . عملياتي شهرداري تسويه شوندتعهداتي است که انتظارنمي رود ظرف يک سال ازتاريخ ترازنامه يايک چرخه   :بدهيهاي غيرجاري

 .ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان  نمونه اي ازبدهيهاي غيرجاري مي باشد

 تعريف شماره عنوان

 حساب کل 311  پرداختنيحسابها و اسناد 

 گروه حساب 3 بدهي هاي جاري

  : پرداختنيو اسناد حسابها 
پس از يک سال از تاريخ معتبر تجاري به ذينفع ارائه نشده ولي انتظار مي رود  نادعهدات ناشي از فعاليتهاي عملياتي است که در مقابل آن استحسابهاي پرداختني 

ت و شهرداري بر مبناي آنها به ذينفعان ارائه شده اسعملياتي اسناد معتبر تجاري تعهدآور که در مقابل فعاليتهاي و اسناد پرداختني   واريز و پرداخت گردد ترازنامه 

آن قسمت از اسناد پرداختني بلند مدت که سر رسيد آنها . مبالغي مشخص را در زمانهاي سر رسيد در طي سال جاري و يا حداکثر سال آتي مي بايست پرداخت نمايد 

که با اولين واريز وجوه ، يا با رعايت مدت و سقف   داشت بانکي استاضافه بر، مانده بستانکارحسابهاي جاري اعتباري . سال آتي است به اين سر فصل منتقل مي شود 

 . شوند  گزارش مي( حسابها و اسناد پرداختني ) هاي جاري  اين مانده نيز به عنوان بدهي .گردد تعديل مي ،اعتباري منابع اضافه و برداشت
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  :ساير حسابها و اسناد پرداختني 
يک سال از تاريخ معتبر تجاري به ذينفع ارائه نشده ولي انتظار مي رود  نادعملياتي است که در مقابل آن اسغير تعهدات ناشي از فعاليتهاي ساير حسابهاي پرداختني 

به ذينفعان ارائه شده است و شهرداري بر غير عملياتي اسناد معتبر تجاري تعهدآور که در مقابل فعاليتهاي رداختني و ساير اسناد پ  واريز و پرداخت گردد ترازنامه 

آن قسمت از اسناد پرداختني بلند مدت که سر . مبناي آنها مبالغي مشخص را در زمانهاي سر رسيد در طي سال جاري و يا حداکثر سال آتي مي بايست پرداخت نمايد 

شرکت در مزايده و مناقصه، اجراي ) حسابهاي ماليات بر ارزش افزوه دريافتي و سسرده هاي پرداختني . آنها سال آتي است به اين سر فصل منتقل مي شود رسيد 

 .در اين سرفصل طبقه بندي مي شوند (تکليفي)حقوق و دستمزد پرداختني، بيمه پرداختني، ماليات پرداختني، ( تعهدات و انجام کار

دريافتهاي شهرداري بابت ارائه بهاي خدمات وساير درآمدهاي مشمول که عالوه بر بهاي خدمات و درآمدها از حاصل ضرب نرخ : ليات بر ارزش افزوده دريافتيما

در اين سرفصل طبقه بندي مي ماليات  و عوارض بر ارزش افزوده در بهاي خدمات ارائه شده از موديان وخريداران اخذ مي شود  به استناد صورت حسابهاي  صادره 

 .  گردد
 .زمان ونحوه ثبت حساب فوق در فصل دستورالعمل حسابداري ماليات بر ارزش افزوده تشريح شده است

 تعريف شماره عنوان

 حساب کل 321 ساير حسابها و اسناد پرداختني

 گروه حساب 3 هي هاي جاريبد
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 : پيش دريافتها
 .کاال و در شهرداري ها قبل از صدور مجوز از موديان وصول مي شود وبيانگر تعهد شهرداري جهت انتقال منافع آتي استمبالغي است که قبل ازارائه خدمت ياتحويل  

در دوره هاي تهيه گزارش بايد مورد  آنمانده  و يافتهاين حساب به علت اهميت آن در رابطه با فعاليت اصلي شهرداري به شکل يک قلم جداگانه در ترازنامه انعکاس 

 . گيردررسي قرارب

 تعريف  شماره  عنوان

 حساب کل  341 تسهيالت مالي دريافتي

 گروه حساب  3 بدهيهاي جاري

 :تسهيالت مالي دريافتي

   .مي باشد کوتاه مدت و حصه جاري وامهاي بلند مدت وامهاياين سرفصل شامل 

 تعريف شماره عنوان

 حساب کل 331 هاپيش دريافت

 گروه حساب 3 بدهي هاي جاري
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  : ي بلند مدتنپرداخت و اسناد حسابها 

سيط شده و اسناد تعهدآور که شهرداري به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي براي خريد مواد و کاال يا تحصيل داراييهاي سرمايه اي يا بدهي هاي دولتي تقتعهدات 

  .شود بندي و گزارش مي باشد در اين سرفصل طبقه ها طي سال مالي آتي نميصادر نموده و سر رسيد آن...( ماليات، بيمه، )

 .شود حصه جاري اسناد و حسابهاي پرداختني بلند مدت از اين سرفصل خارج و به سرفصل حسابها و اسناد پرداختني در گروه بدهيهاي جاري منتقل مي

 

 

 

 

 

  :تسهيالت مالي دريافتي از موسسات مالي و اعتباري
اين نوع تسهيالت .شود جاري منتقل مي گردد و حصه جاري آنها به سر فصل بدهيهاي باشد در اين طبقه منظور مي که سر رسيد آنها طي سال مالي آتي نميتسهيالتي 

 .شوند مي  تلقي ماليبعنوان يک منبع 

 : دنالزم جهت اجراي طرحهاي توسعه خود به روشهاي متنوعي به شرح ذيل عمل نماي ماليمنابع  تامينشهرداريها ممکن است براي  

 تعريف شماره عنوان

 لحساب ک 411 پرداختني بلند مدت اسنادو  حسابها

 گروه حساب 4 غيرجاريبدهيهاي 

 تعريف شماره عنوان

 ب کلحسا 421 تسهيالت مالي دريافتي بلند مدت

 گروه حساب 4 غيرجاريبدهيهاي 
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 .نوعي تسهيالت است که ازطريق عرضه اين اوراق به عموم به تامين منابع مالي شهرداري کمک مي کند اوراق مشارکت( الف

 .بانکي با اقساط بيش از يک سال از سيستم دريافت وام( ب

 

 تعريف شماره عنوان

 حساب کل 431 کارکنان خدمت ذخيره مزاياي پايان

 گروه حساب 4 غيرجاريبدهيهاي 

 

 : كاركنان خدمت ذخيره مزاياي پايان
پس از کسر ذخيره قبلي بابت هزينه (  مل شهرداري هاي مورد ع قوانين و آئين نامه طبق ) براساس حداقل يک ماه آخرين مزد ثابت هرسال خدمت هريک ازکارکنان

چون اين هزينه  .ثبت و بعنوان ذخيره بازخريد خدمت کارکنان در اين سر فصل انباشته مي شود هزينه مربوطهتحقق يافته و پرداخت نشده حسب مورد در حساب 

اين . شود ي سال تعديل شده به طرفيت حسابهاي هزينه همان سال به هنگام ميبرآوردي است در پايان هر سال مالي نسبت به وضعيت دستمزد پرسنل و تغييرات ط

باشد و در  باشد که بر اساس اصل تداوم فعاليت شهرداري پرداخت تمامي آن طي سال آتي غيرمحتمل مي هاي تحقق يافته و پرداخت نشده مي سرفصل از جمله هزينه

نيست به همين علت اين سرفصل بعنوان يک سر فصل مستقل در صورتهاي مالي در حد فاصل بدهيهاي بلند مدت عين حال تاريخ قطعي براي پرداخت نيز تعيين شده 

 . گردد و ارزش ويژه طبقه بندي و گزارش مي

 تعريف  شماره  عنوان

 گروه حساب 5 ارزش ويژه
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زاي هر سال کار کردکارگر معادل يکماه آخرين مزد ثابت بعنوان مزاياي پايان به ا... بازنشستگي، فوت ود، قانون کار درهنگام خاتمه قرار دا 31و  24براساس مواد 

هاي هر دوره به درآمدهاي همان دوره در پايان هرسال مالي به ازاي هرسال کارکرد پرسنل  به منظور رعايت اصل تخصيص هزينه. گردد خدمت به وي پرداخت مي

رفيت ذخيره مزاياي پايان طبه ) هاي دوره  اي پايان خدمت محاسبه و پس از کسر مانده ذخيره سابق به عنوان هزينهمعادل يکماه آخرين مزد ثابت به عنوان ذخيره مزاي

 . گردد در حسابها منعکس مي( خدمت کارکنان 

 (ارزش ويژه  =دارائي  –بدهي . ) خالص دارائي ها را ارزش ويژه گويند  : ارزش ويژه

 تعريف  شماره  عنوان

 حساب کل  521 ايياهد کمکهاي 

 گروه حساب  5 ارزش ويژه

تقبل مخارج دارائيهاي غيرجاري بدون  و ياشودکه درقالب کاال، خدمات، دارائيهاي غيرجاري  به کمکهاي بالعوض اشخاص حقيقي يا حقوقي اطالق مي : اهدايي كمکهاي

 . شده استبه شهرداري اعطاء    ءدرخواست مابه ازا

نظيرکمکهاي نهاد رهبري و نهاد  .گردد تحت همين سرفصل درحسابهامنعکس مي ورود منابع مالي در هر دوره مستقيماً ميزاننهادها به  کمکهاي بالعوض مردمي و

 . گردد پرداخت مي( نه جبران زيانهاي عملياتي ) رياست جمهوري که براي تسريع در اجراي طرح 

 : ودش کمکهاي بالعوض در صورت احراز شرايط ذيل شناسايي مي

 .مل باشدحتيا کاهش جريان خروجي منافع اقتصادي آتي ازشهرداري م شهرداريجريان اقتصادي آتي مرتبط با کمک بالعوض به درون  -

 .گيري باشد اي اتکاپذير قابل اندازه مبلغ کمک بالعوض به گونه -

 .گيري باشد ايي اتکاپذير قابل اندازه مخارج مرتبط با کمک بالعوض دريافتي به گونه -

 .اطمينان معقولي دررابطه بااجراي شرايط مربوط به مصرف کمک بالعوض وجودداشته باشد -
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گيرد نيز به ارزش روز در  در اختيار شهرداري قرار مي( انتقال منابع و تعهدات يک جانبه ) کمکهاي غير نقدي که از طرف مردم يا نهادهاي ديگري به صورت بالعوض 

 . گردد طبقه بندي مي شده و تحت همين سر فصل در حسابهاي ثبت و ارزش گذاري و زمان تحصيل برآورد

 .با تصويب شوراي اسالمي شهر امکان پذير مي باشد( به جز ارگان ها و سازمانهاي دولتي ) شايان ذکر است قبول اعانات و هدايا از اشخاص حقيقي و حقوقي 

 .شود بندي مي فتي، معافيتهاي گمرکي اعطايي دراين حساب ثبت و طبقهکمکهايي از قبيل بخشودگي اصل و سود تضمين شده تسهيالت دريا

 تعريف  شماره  عنوان

 حساب کل  431 ارزيابي داراييها

 گروه حساب  5 ارزش ويژه

زماني که  .استفاده مي شود ،شده بتثشناسايي و حساب در اولين دوره راه اندازي سيستم حسابداري تعهدي بعنوان بستانکار دارايي هاي ثابت  اين:  ارزيابي داراييها

رده شده اند لذا در هنگام در اولين دوره حسابداري تعهدي اقدام به شناسايي دارايي هاي موجود شهرداري مي شود، چون در سالهاي قبل اين داراييها به حساب هزينه ب

اين حساب به موازات استفاده از داراييهاي اول دوره سيستم . يها بستانکار خواهد شدشناسايي به عنوان دارايي، حساب دارايي هاي ثابت بدهکار و حساب ارزيابي داراي

مانده اين حساب در هر دوره نشاندهنده ارزش . به ميزان استهالک محاسبه شده براي اين داراييها بدهکار و حساب استهالک انباشته بستانکار خواهد شد ،تعهدي

 .سيستم تعهدي خواهد بود دفتري داراييهاي اول دوره راه اندازي

 

 

 

 

 تعريف  شماره  عنوان

 حساب کل  432 مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت

 گروه حساب  5 ارزش ويژه



 نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

 

128 

رائيهـا بايـد بـه مبلـغ     دايـا اسـتانداردهاي حسـابداري،    مقـررات   قوانين و با الگو گرفتن ازارزيابي دارائيها  تجديد درصورت اتخاذ : مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت

 .شودداده نمايش ، ارزيابي تجديدارزيابي يعني ارزش منصفانه دارائي درتاريخ ارزيابي پس ازکسراستهالک انباشته مبتني برمبلغ تجديد

 

 تعريف  شماره  عنوان

 حساب کل  451 درآمدبرهزينه جاري(کسري)مازاد

 گروه حساب  5 ارزش ويژه

 

اين حساب به منظور بستن حساب درآمد وهزينه وهمچنين نشان دادن ميزان مازاد يا کسري درآمدها نسبت به هزينه هاي  سال   :جاري درآمد برهزينه(كسري)مازاد

 .درآمد بر هزينه سنواتي بسته خواهد شد(کسري)مانده اين حساب در پايان سال به حساب مازاد .جاري شهرداري مورداستفاده قرارمي گيرد

 

 

 

 

 

درآمد بر هزينه هاي انجـام شـده از   ( کسري ) مانده اين حساب که در طبقه ارزش ويژه ترازنامه گزارش مي شود حاکي از مازاد  :درآمد برهزينه سنواتي(كسري)مازاد

 .به حال مي شود که البته اين حساب از رويدادهاي ديگري نيز تاثير مي پذيردزمان شروع فعاليت شهرداري تا 

شود که  گردد، به اقالمي محدود مي ابتداي دوره منظور مي سنواتي درآمد و هزينه( کسري)مازاد تعديالت سنواتي يعني اقالم مربوط به سنوات قبل که در تعديل مانده

تعديل برآوردهاي انجام شده درسـنوات قبـل را شـامل نمـي      تعديالت سنواتي، اصالحات تکرارشونده معمول و. دتباه ناشي گرداز تغيير در رويه حسابداري و اصالح اش

 يف تعر شماره  عنوان

 حساب کل  551 درآمد بر هزينه سنواتي(کسري)مازاد 

 گروه حساب  5 ارزش ويژه
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درآمـد بـر هزينـه    (کسـري )درآمد بر هزينه سنواتي بوده که در پايان سال به حساب معين مازاد( کسري)حساب تعديالت سنواتي يکي از معين هاي حساب مازاد .شود

داده مربوط به بيش از يـک دوره مـالي    اينکه تعديل رخ وبوده الزم به ذکر است شرط اصلي درتعيين تعديالت سنواتي، سطح اهميت . منتقل و بسته مي شودسنواتي 

 .باشد (خصوصا برگشت از درآمدها)قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نظر گرفته شده و در هر واحد مانده يک طرفه خواهد  مناطق اين حساب براي انعکاس کليه مبادالت پولي و غيرپولي بين مرکز و  : مناطقحساب مرکز و 

گردد و  صفر مي مناطقمانده حساب مرکز و  به هنگام تجميعدر پايان دوره مالي  مانده اين حساب. گردد منعکس ميداشت و طرف ديگر آن در حسابهاي واحد ذينفع 

 .گردد منتقل مي مناطقدرحساب تمرکز باقي مانده و يا مجدداً به  هاي جزء در ابتداي دوره مالي بعد براساس روشهاي مورد عمل هر شهرداري مانده

 تعريف

 
 عنوان شماره

 درآمدها 7 وه حسابگر

 عنوان شماره تعريف

 حسابهاي في مابين مرکز و مناطق 6 گروه حساب

 تعريف شماره عنوان

 حساب کل 611 مناطقحساب مرکز و 

 گروه حساب 6 حسابهاي في مابين مرکزومناطق



 نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

 

131 

     .ناميده ميشود هرفعاليت مالي که باعث تغييردر يکي ازاقالم ترازنامه ونهايتا باعث افزايش مازاد گردد، درآمد:  تعريف درآمد

توان گفت که مبحث اصلي در  فارغ از نوع و طبقه بندي هاي رايج درآمدي مي .منعکس شود درآمدوهزينه(کسري )مازادکليه درآمدهاي شناسائي شده بايد در صورت 

 : حسابداري درآمدها عمدتأ معطوف به تعيين زمان شناخت آنها است و بر خالف رويه نقدي، درآمد زماني شناسايي مي شود که

 شهرداري آمد عملياتي به درونبه عبارت ديگر جريان منافع اقتصادي مرتبط با در .شواهد کافي مبني بر وقوع يک جريان آتي ورودي منافع اقتصادي وجود داشته باشد

گونه اي اتکـاء پـذير   ه لذا هرگاه ماحصل معامله اي را که متضمن ارائه خدمات است بتوان ب. محتمل باشد و اين منافع را بتوان به گونه اي قابل اتکاء اندازه گيري نمود

اما ماحصل معامالت زماني به گونه اي اتکاء پذير قابل بـرآورد اسـت کـه    . ناسايي شودبرآورد کرد، درآمد عملياتي مربوط نيز بايستي با توجه به ميزان تکميل معامله ش

 : همه شرايط زير احراز شده باشد

 .محتمل باشد شهرداري درونه جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله ب: الف
منافع اقتصادي شرط اساسي است با اين حال در صورت وجود ابهام در در مورد شناخت درآمد عملياتي حاصل از ارائه خدمات محتمل بودن جريان ورودي :  توضيح

و نه بصورت تعديل درآمد شناسايي ) مورد قابليت وصول بخشي از درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي، مبلغي که بازيافت آن ديگر محتمل نيست به عنوان هزينه دوره 

 ، در حسابها منظور مي شود(شده قبلي

 .ملياتي را بتوان بگونه اي اتکا پذير اندازه گيري كردمبلغ درآمد ع: ب
از يک سيستم داخلي بودجه بندي وگزارشگري مـالي   شهرداري به گونه اي اتکا پذير برآورد کرد، معموأل الزم است کهرابراي اين که بتوان ماحصل يک معامله : توضيح

 .ا همزمان با ارائه خدمات بررسي و در صورت لزوم آنرا تغيير مي دهدبرآورد هاي درآمدهاي عملياتي ر شهرداري. موثر برخوردار باشد

 .ميزان تکميل معامله به گونه اي اتکاپذير قابل اندازه گيري باشد: ج
ره زمـاني  هرگاه ارائه خدمتي متضمن انجام تعداد نامشخصي از عمليات طي يک دوره زماني معين باشد درآمـد عمليـاتي بـه روش خـط مسـتقيم طـي آن دو      : توضيح

 .شناسايي مي شود، مگر آنکه طبق شواهد موجود روش ديگري که درآمد عملياتي دوره را بهتر منعکس کند وجود داشته باشد
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 .تحمل شده يا خواهد شد بگونه اي اتکا پذير قابل اندازه گيري باشد، مخارجي كه در ارتباط با ارائه خدمات: د
رد ضمن ارائه خدمات است نتوان به گونه اي اتکا پذير برآورد کرد درآمد عملياتي را بايد تنها تا ميزان مخارج تحمل شده قابل بازيافـت، مـو  هرگاه ماحصل معامله اي را که مت: توضيح

 .نقد دريافتي است در بسياري حاالت که ما به ازاي خدمات مربوطه به شکل وجه نقد يا معادل آن مي باشد، مبلغ درآمد عملياتي همان مبلغ وجه. شناسايي قرارداد

مبلغـي اضـافه بـر بهـاي ارائـه       شهردارييا ظوابط معمول،  مؤديو شهرداري منعقده بين  توافقبا اين حال هرگاه جريان ورودي وجه نقد به آينده موکول شود، به گونه اي که طبق 

محسوب نمي گردد بلکه بايـد بـا توجـه بـه     شهرداري مبلغ اضافه دريافتي درآمد عملياتي نقدي است و  درآمد، هخدمات دريافت نمايد، در اين حالت ارزش منصفانه ما به ازاي مربوط

 .ماهيت و محتواي عمليات صورت گرفته، معامله تحت عنوان درآمد تامين مالي و به طور جداگانه اي نمايش يابد

ولـو  ) فت و يا تحصيل درآمدي محقق شد، جريان امر در دفاتر حساب ثبـت مـي شـود    به محض اينکه وقوع هزينه اي قطعيت يا طبق استانداردهاي حسابداريشايان توجه است که 

الزمه اجراي اصل وضع هزينه هاي يـک دوره از درآمـدهاي همـان دوره بـوده و تنهـا در       ي مناسبلذا بايد دقت نمود که اتخاذ روش.( آنکه هنوز وجهي وصول يا پرداخت نشده باشد

 .اري ها مي توانند نتيجه عملکرد يک دوره مالي را بصورت واقعي اندازه گيري و گزارش نمايندسايه اجراي اين روش است که شهرد

 : درآمدها رادرشهرداري به گونه ديگري نيزمي توان طبقه بندي نمود

 (و نهادها وصولي از وزارت کشور وساير سازمانها )و درآمدهاي متمرکز ( غيرمستقمر)و درآمدهاي اختصاصي ( مستمر)درآمدهاي عمومي 

 : شهرداريها درقالب تقسيم بندي فوق الذکربه شرح زيرطبقه بندي گرديده که هرطبقه شامل چند رديف مي باشد براساس دستورالعمل وزارت کشوردرآمد

 (درآمدهاي مستمر)درآمدهاي ناشي ازعوارض عمومي -1

 

 درآمدهاي حاصل ازوجوه واموال شهرداري -5

 ختصاصي درآمدهاي ناشي ازعوارض ا-2

 

 کمک هاي اعطايي دولت وسازمان هاي دولتي -4

 بهاي خدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري -3

 

 اعانات وهدايا ودارايي ها-6

دام به تعيين اقالم درآمدي قابـل ثبـت   ، در دستور کار قرارداده و اق(بر اساس مفروضات ذيل) بدوأ بحث و بررسي در ارتباط با نقطه شناخت درآمد شهرداري ها را  بنابراين الزم است

 : نمودبر اساس امکان پذيري و هزينه بري آنها  ي مناسببه روش

 کامل بودن فرآيند کسب وجه نقد، قطعيت وصول وجه،)نقد به ريال ) قابليت اندازه گيري وصول وجه ، مشخص بودن زمان وصول ،وجود مستندات الزم بابت شناسايي درآمد
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 ه صورت خالصهجدول درآمدها ب

 1تفصيلي معين كل گروه

 رديف درآمدي وصولي توسط ساير موسسات درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي درآمدها

    
 رديف درآمدي عوارض بر ساختمان ها و اراضي

    
 رديف درآمدي عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

    
 رديف درآمدي عوارض بر پروانه هاي کسب و فروش و خدماتي

 رديف درآمدي وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي  

    
 رديف درآمدي سهميه از عوارض وصولي متمرکز

 رديف درآمدي درآمد ناشي از بها خدمات شهرداري بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري  

    
 رديف درآمدي درآمد تاسيسات شهرداري

 رديف درآمدي درآمد حاصل از وجوه شهرداري درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري  

    
 رديف درآمدي درآمد حاصل از اموال شهرداري

 رديف درآمدي کمک هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي کمک هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي  

 رديف درآمدي هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي اعانات و کمک اعانات و هدايا و دارائي ها  

    
 رديف درآمدي کمک ها و اعانات دريافتي از موسسات عمومي غير دولتي

    
 رديف درآمدي دارائيهاي که به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد
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  درآمدهاي شهرداريريز 
 نوع حساب عنوان درآمد كد

 معين موسسات وصولي توسط ساير 711100

 1تفصيلي  عوارض اسناد رسمي 71110101

 1تفصيلي  عوارض گذرنامه 71110102

 1تفصيلي  عوارض بليط هواپيمايي 71110103

 1تفصيلي  (قانون ماليات بر ارزش افزوده 34موضوع بند الف ماده )عوارض کاال و خدمات  71110104

 1تفصيلي  (قانون ماليات بر ارزش افزوده 34تبصره ذيل ماده )عوارض آاليندگي  71110105

 1تفصيلي  رسيدگي به تخلفات رانندگي 14عوارض ناشي از اجراي ماده  71110106

 1تفصيلي  رسيدگي به تخلفات رانندگي 23عوارض ناشي از اجراي ماده  71110107

 1تفصيلي  ساير موارد 71110108

 معين عوارض بر ساختمان ها و اراضي 711200

 1تفصيلي  عوارض سطح شهر 71120101

 1تفصيلي  عوارض بر پروانه هاي ساختماني 71120102

 1تفصيلي  عوارض بر مازاد تراکم 71120103

 1تفصيلي  عوارض بر تفکيک اراضي ساختماني 71120104

 1تفصيلي  عوارض بر بالکن و پيش آمدگي 71120105

 1 تفصيلي عوارض بر معامالت غير منقول 71120106

 1تفصيلي  عوارض توسعه ايستگاه هاي آتش نشاني 71120107

 1تفصيلي  عوارض بر اراضي و امالک بال استفاده شهري 71120108
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 1تفصيلي  عوارض نوسازي 71120109

 1تفصيلي  ساير موارد 71120110

 نوع حساب عنوان درآمد كد

 معين عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل 711300

 1تفصيلي  وارض شماره گذاري ساليانه موتور سيکلت و ساير وسايط نقليهع 71130101

 1تفصيلي  عوارض بليط مسافرت و باربري 71130102

 1تفصيلي  عوارض بر معامالت وسائط نقليه 71130103

 1تفصيلي  عوارض معاينه اتوموبيل 71130104

 1تفصيلي  عوارض ثبت نام آزمايش رانندگي 71130105

 1تفصيلي  عوارض صدور پروانه تاکسيراني 71130106

 1تفصيلي  عوارض ساليانه خودروهاي سواري و ساير وسائط نقليه 71130107

 1تفصيلي  ساير موارد 71130108

 معين عوارض بر پروانه هاي کسب و فروش و خدماتي 711400

 1تفصيلي  عوارض سينما و نمايش 71140101

 1تفصيلي  هتل،مسافرخانه وغيره: ميعوارض بر اماکن عمو 71140102

 1تفصيلي  عوارض بر پروانه هاي کسب و پيشه و حق صدور پروانه 71140103

 1تفصيلي  عوارض دستگاه هاي قالي بافي 71140104

 1تفصيلي  عوارض بر صيد، شکار و شيالت 71140105

 1تفصيلي  عوارض پالژ ها و محل هاي تفريح 71140106

 1تفصيلي  بر قراردادها عوارض 71140107

 1تفصيلي  عوارض بر توليد يا فروش محصوالت توليدي 71140108

 1تفصيلي  عوارض فخاري و ساير مصالح ساختماني 71140109

 1تفصيلي  عوارض بر محصوالت محلي از قبيل چاي، مرکبات، گالبگيري، چرم و غيره 71140110

 1تفصيلي  عوارض بر نوشابه 71140111

 1تفصيلي  عوارض ذبح دام و طيور 71140112
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 1تفصيلي  عوارض بر صادرات کاال 71140113

 1تفصيلي  عوارض بر دفترچه هاي تعاوني مرزنشينان 71140114

 1تفصيلي  عوارض حق الطبع 71140115

 نوع حساب عنوان درآمد كد

 1تفصيلي  عوارض ميادين و آب 71140116

 1تفصيلي  ه و تره بارعوارض بر ميادين ميو 71140117

 1تفصيلي  عوارض بر باسکولها 71140118

 1تفصيلي  حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و ساير حق نظارت% 3عوارض  71140119

 1تفصيلي  ساير موارد 71140120

 معين وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات 712100

 1تفصيلي  عوارض حذف پارکينگ 71210101

 1تفصيلي  عوارض شماره گذاري خودرو هاي سواري 71210102

 1تفصيلي  عوارض ساليانه خودرو هاي سواري 71210103

 1تفصيلي  افزايش عوارض ساليانه خودرو هاي سواري 71210104

 1تفصيلي  عوارض حق بيمه حريق 71210105

 1تفصيلي  ساير موارد 71210106

 نمعي سهميه از عوارض وصولي متمرکز 712200

 1تفصيلي  (قانون ماليات بر ارزش افزوده39ماده2موضوع تبصره)وصولي متمرکز  71220101

 1تفصيلي  ساير موارد 71220102

 معين درآمد ناشي از بها خدمات شهرداري 713100

 1تفصيلي  حق آسفالت و لکه گيري و ترميم حفاري 71310101

 1تفصيلي  حق کارشناسي و فروش نقشه ها 71310102

 1تفصيلي  درآمد حاصل از خدمات بازرگاني 71310103

 1تفصيلي  درآمد حاصل از خدمات پيمانکاري 71310104

 1تفصيلي  درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسي 71310105
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 1تفصيلي  درآمد حاصل از فروش جمع آوري زباله 71310106

 1تفصيلي  درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري 71310107

 1تفصيلي  درآمد حاصل از خدمات آماده سازي 71310108

 1تفصيلي  درآمد حاصل از فروش بليط 71310109

 نوع حساب عنوان درآمد كد

 1تفصيلي  درآمد ناشي از ارائه خدمات ميني بوس راني و تاکسيراني 71310110

 1تفصيلي  درآمد يارانه شهرداريهاي مجاور 71310111

 1تفصيلي  اي دربستيدرآمد سرويس ه 71310112

 1تفصيلي  درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني 71310113

 1تفصيلي  درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشي 71310114

 1تفصيلي  درآمد حاصل از خدمات شهري 71310115

 1تفصيلي  ساير موارد 71310116

 معين درآمد تاسيسات شهرداري 713200

 1تفصيلي  ي و ميني بوسرانيدرآمد اتوبوسران 71320101

 1تفصيلي  درآمد هتل، مهمانسراها، پالژ و ساير مراکز رفاهي شهرداري 71320102

 1تفصيلي  درآمد کشتارگاه 71320103

 1تفصيلي  درآمد غسالخانه و گورستان 71320104

 1تفصيلي  درآمد پارکها 71320105

 1تفصيلي  شهرداري درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات 71320106

 1تفصيلي  درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات آسفالت 71320107

 1تفصيلي  درآمد حاصل از تأسيسات معدن 71320108

 1تفصيلي  درآمد حاصل از فروش گل و گياه و ساير محصوالت 71320109

 1تفصيلي  درآمد حاصل از ساير تأسيسات شهرداري 71320110

 1تفصيلي  ير مواردسا 71320111

 معين درآمد حاصل از وجوه شهرداري 714100
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 1تفصيلي  درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش عمومي 71410101

 1تفصيلي  درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش خصوصي 71410102

 1تفصيلي  درآمد حاصل از وجوه سسرده هاي شهرداري 71410103

 1يلي تفص ساير موارد 71410104

 معين درآمد حاصل از اموال شهرداري 714200

 نوع حساب عنوان درآمد كد

 1تفصيلي  مال االجاره ساختمانها و تأسيسات 71420101

 1تفصيلي  درآمد حاصل از کرايه ماشين آالت وسائل نقليه 71420102

 1تفصيلي  درآمد حاصل از پارکينگ و پارکومترها 71420103

 1تفصيلي  يه تأسيسات شهرداريحق ورود 71420104

 1تفصيلي  درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگي 71420105

 1تفصيلي  ساير موارد 71420106

 معين کمک هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 715100

 1تفصيلي  کمک بالعوض جاري دولت 71510101

 1تفصيلي  (و استاني کليه اعتبارات ملي ) کمک بالعوض عمراني دولت  71510102

 1تفصيلي  اعتبار خريد اتوبوس و لوازم يدکي از بودجه کل کشور 71510103

 1تفصيلي  ساير کمک هاي اعطايي دولت و ساير سامانهاي دولتي 71510104

 1تفصيلي  قانون ماليات برارزش افزوده51ماده3کمک از محل دوازده در هزار گمرکي موضوع تبصره 71510105

 1تفصيلي  اعتبارات عمراني از محل دوازده در هزار گمرکي 71510106

 1تفصيلي  ساير موارد 71510107

 معين اعانات و کمک هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي 716100

 1تفصيلي  خودياري شهروندان و هداياي دريافتي 71610101

 1تفصيلي  يساير اعانات و کمک از اشخاص و سازمان هاي دولت 71610102

 1تفصيلي  ساير موارد 71610103

 معين کمک ها و اعانات دريافتي از موسسات عمومي غير دولتي 716200



 نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

 

138 

 1تفصيلي  کمکهاي جاري از موسسات عمومي 71620101

 1تفصيلي  کمکهاي عمراني از موسسات عمومي 71620102

 1تفصيلي  ساير موارد 71620103

 معين جب قانون به شهرداري تعلق مي گيرددارائيهاي که به مو 716300

 1تفصيلي  جريمه کميسيون ماده صد 71630101

 1تفصيلي  جرايم تخلفات ساختماني و شهري و غرامتها 71630102

 نوع حساب عنوان درآمد كد

 1تفصيلي  ضبط سسرده هاي مطالبه نشده 71630103

 1تفصيلي  ضبط سسرده هاي معامالت شهرداري 71630104

 1تفصيلي  حق امتياز تاکسي 71630105

 1تفصيلي  حق بهره برداري از خطوط حمل مسافر داخل شهر 71630106

 1تفصيلي  حق تشرف 71630107

 1تفصيلي  جريمه قطع اشجار شهري و غرامتها 71630108

 1تفصيلي  جريمه سد معبر 71630109

 1تفصيلي  درآمد حاصل از تغيير کاربري ها 71630110

 1تفصيلي  درصد 2/4جرايم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض  71630111

 1تفصيلي  ساير موارد 71630112

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف

 
 عنوان شماره

 هزينه ها 8 گروه حساب
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.  وه شناسايي شده پرداخت نگردددر هزينه هاي همان دوره محاسبه وثبت ميگردد هرچندکه وج کليه هزينـه ها اعم از نقدي وغير نقدي به محض تحمل شناسـايي وـ 

رخ ميدهد و انتظار نمي رود بطور منظـم واقع شود از قبيـل بالياي شهرداري ـ اقالم هزينه اي که ناشي از رويدادهاي بسيار غير معمولي و خارج از فعـاليتهـاي عادي 

 .گردد مي شناسايي( اقالم غيرمترقبه)ه هاي  دورهدر صورت با اهميت بودن  بعنوان  هزين( زلزله، سيل، يخ زدگي و خشکسـالي)طبيعي 

تغيير مزبور بر  چنانچه بديهي است. آثار تغيير در برآورد هاي حسابداري در محاسبه هزينه هاي دوره مالي  شناسايي ميشود که در همان دوره تغيير صورت گرفته است

 .زينه هاي دوره  بعدي منظور شوددوره هاي بعدي نيز اثر گذارد، آثار چنان تغييري بايد در تعيين ه

ساير هزينه هاي هزينه هاي مطالعات وتحقيقات در صورتيکه منجر به ايجاد دارائي گردد به حساب دارائي مربوطه منظور مي گردد و در غير اينصورت به حساب 

 .غيرعملياتي ثبت و طبقه بندي ميشود

مي گردد ( حسب فرآينـد عملياتي مربوطه)ه نتيجه آن مثبت باشد در هزينه هاي عملياتي طبقه بندي وثبتمطالعات وتحقيقاتي که ماهيت هزينه اي دارد در صورتيک 

  .طبقه بندي ميگردد ودرصورت منفي بودن نتيجه آن تحت عنوان سايرهزينه هاي عملياتي ثبت و

مصرف مي گردند و ورود و خروج آنها به انبار در خصوص نحوه برخورد با اقالمي از کاالها که در شهرداريها معموال ًبه صورت مستقيم 
و مسئول واحد درخواست ( کارپرداز)اقتصادي نمي باشد بايد با تنظيم صورتمجلس که به امضاي صاحب جمع اموال ،مسئول خريد 

 .رسيده و تماماً به حساب هزينه يا پروژه در جريان تکميل لحاظ شود( در صورت وجود)کننده و ناظر پروژه 
 : توجه به توضيحات فوق و حجم باالي هزينه در شهرداريها کدينگ هزينه در سطح کل ، معين و تفصيلي به شرح ذيل طبقه بندي مي گرددبا    

 عنوان شماره تعريف

 هزينه ها 8 گروه حساب

 هزينه هاي جاري 811 حساب کل

 هزينه هاي عمراني 812 حساب کل 
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 جدول هزينه هاي جاري به صورت خالصه

 3تفصيلي 2تفصيلي 1تفصيلي معين کل روهگ

 جاري هزينه ها

 (هزينه هاي پرسنلي)جبران خدمت کارکنان: فصل اول

 مرکز هزينه رديف مربوطه حقوق و دستمزد: 1ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه مزايا، فوق العاده ها: 2ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه بيمه کارکنان: 3ماده

 مرکز هزينه رديف مربوطه هاي رفاهي به کارکنان کمک :5ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه پاداش پايان خدمت بازنشستگان: 4ماده 

 هزينه هاي اداري: فصل دوم

 مرکز هزينه رديف مربوطه ماموريت ، هزينه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات: 6ماده

 مرکز هزينه مربوطهرديف  نگهداري و تعمير دارائي ها: 7ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه سوخت ،آب ، برق: 4ماده

 مرکز هزينه رديف مربوطه ساير خدمات: 9ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه مواد و لوازم مصرف شدني: 11ماده استفاده از کاالها و خدمات: فصل سوم

 مرکز هزينه رديف مربوطه اگذاري خدمات شهري و اداريو: 11ماده  واگذاري خدمات شهري و اداري: فصل چهارم

 هزينه هاي استفاده از اموال و دارائي: فصل پنجم

 مرکز هزينه رديف مربوطه اجاره بها و کرايه: 12ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه هزينه استهالک دارايي هاي ثابت: 13ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه ها و تسهيالت سود و کارمزد وام: 15ماده 

 يارانه ها و کمک هاي بالعوض : فصل ششم

 مرکز هزينه رديف مربوطه يارانه ها: 14ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه کمک به بخش عمومي: 16ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه کمک به بخش خصوصي: 17ماده 

 ساير هزينه ها-فصل هفتم

 مرکز هزينه مربوطه رديف ديون: 14ماده 

 مرکز هزينه رديف مربوطه هزينه کاهش ارزش دارايي: 19ماده

 مرکز هزينه رديف مربوطه ساير: 21ماده 
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 سرفصل هاي معين و تفصيلي حساب كل هزينه هاي جاري

 نوع حساب فصل هزينه اي 7 کد حساب 

 معني (هزینه های پرسنلی)جربان خدمت کارکنان: فصل اول 011188

 1تفصیلی  حقوق و دستمزد: 1ماده  01118188

 2تفصیلی  حقوق شهردار 01118181

 2تفصیلی  حقوق کارمندان رسمي اعم از ثابت و پيماني 01118182

 2تفصیلی  حقوق کارمندان قراردادي 01118188

 2تفصیلی  دستمزد کارگران رسمي شامل مشمول قانون کار و داراي پست بانام 01118188

 2تفصیلی  دستمزد کارگران قراردادي 01118181

 2تفصیلی  حقوق مامورين انتظامي و اداري 01118188

 2تفصیلی  پرداخت به کارکنان غيرشاغل و کارگران روز مزد 01118188

 2تفصیلی  ساير 01118180

 1تفصیلی  مزايا، فوق العاده ها: 2ماده  01118288

 2تفصیلی  مزاياي شهردار 01118281

 2تفصیلی  مزاياي کارمندان رسمي اعم از ثابت و پيماني 01118282

 2تفصیلی  مزاياي کارمندان قراردادي 01118288

 2تفصیلی  مزاياي کارگران رسمي شامل مشمول قانون کار و داراي پست بانام 01118288

 2تفصیلی  مزاياي کارگران قراردادي 01118281

 2تفصیلی  مي و اداريمزاياي مامورين انتظا 01118288

 2تفصیلی  فوق العاده ،اضافه کار ساعتي، جمعه کاري ، نوبت کاري و کشيک 01118288

 2تفصیلی  حق اوالد، عائله مندي، بن 01118280

 2تفصیلی  پاداش و عيدي  01118288

 1تفصیلی  بیمه کارکنان: 8ماده 01118888
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 نوع حساب فصل هزينه اي 7 کد حساب 

 2تفصیلی  بيمه تامين اجتماعي و بازنشستگي 01118881

 1تفصیلی  هاي رفاهي به كارکنان كمك: 8ماده  01118888

 2تفصیلی  بيمه تکميلي کارمندان و کاگران 01118881

 2تفصیلی  کمک هزينه غذا 01118882

 2تفصیلی  کمک هزينه بيماري 01118888

 2تفصیلی  کمک هزينه اياب و ذهاب 01118888

 2تفصیلی  بيمه جامع مسئوليت مدني 01118881

 2تفصیلی  هزينه هاي ورزشي کارکنان 01118888

 1تفصیلی  هزینه مزایای پايان خدمت کارکنان :1ماده  01118188

 2تفصیلی  حق سنوات کارکنان 01118181

 2تفصیلی  پاداش بازخريد کارکنان 01118182

 2تفصیلی  ساير 01118188

 معني هزینه های اداری: فصل دوم 011288

 1تفصیلی  ماموريت ، هزينه سفر ، محل و نقل و ارتباطات: 8ماده 01128188

 2تفصیلی  ماموريت وهزينه سفرداخل کشور 01128181

 2تفصیلی  ماموريت و هزينه سفر خارج از کشور 01128182

 2تفصیلی  پست، اينترنت و تلفن 01128188

 2تفصیلی  ساير 01128188

 1تفصیلی  نگهداری و تعمیر دارائی ها: 8ماده  01128288

 2تفصیلی  نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و تاسيسات 01128281

 2تفصیلی  نگهداري و تعميرات وسايل اداري 01128282

 2تفصیلی  نگهداري و تعميرات جزئي ماشين آالت و وسايط نقليه 01128288

 1تفصیلی  رقسوخت ،آب ، ب: 0ماده 01128888
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 نوع حساب فصل هزينه اي 7 کد حساب 

 2تفصیلی  . . .(بهاي گاز مصرفي و )سوخت دستگاههاي حرارتي 01128881

 2تفصیلی  سوخت وسايط نقليه 01128882

 2تفصیلی  سوخت ماشين آالت 01128888

 2تفصیلی  بهاي برق پارک ها و ميادين 01128888

 2تفصیلی  اماکن شهرداري بهاي برق مصرفي ساير 01128881

 2تفصیلی  آب بها 01128888

 2تفصیلی  ساير 01128888

 1تفصیلی  سایر خدمات: 8ماده  01128888

 2تفصیلی  و تهيه مطالب آموزشي وهزينه هاي مربوطه(الجلسه،الوکاله،التدريس،الترجمه ،المشاوره )حق 01128881

 2تفصیلی  حق الزحمه حسابرسي 01128882

 2تفصیلی  هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي 01128888

 2تفصیلی  هزينه هاي آموزشي کارکنان 01128888

 2تفصیلی  هزينه هاي آموزشي شهروندان 01128881

 2تفصیلی  (اوراق ، دفاتر ، نشريات ، آگهي وعکس ) هزينه چاپ  01128888

 2 تفصیلی هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري و افطاري 01128888

 2تفصیلی  (کارمزد،بهاي دسته چک، اوراق بهادار ،انتقال وجوه و حواله بانکي ) هزينه هاي بانکي  01128880

 2تفصیلی  ساير هزينه ها 01128888

 معني استفاده از کاالها و خدمات: فصل سوم 011888

 1تفصیلی  مواد و لوازم مصرف شدني: 18ماده 01188188

 2تفصیلی  اختمانلوازم جزيي س 01188181

 2تفصیلی  لوازم مصرفي اداري 01188182

 2تفصیلی  لوازم مصرفي خدمات شهري 01188188
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 2تفصیلی  لوازم يدکي ماشين االت و وسائط نقليه 01188188

 نوع حساب فصل هزينه اي 7 کد حساب 

 2تفصیلی  لباس کارکنان و لوازم خواب 01188181

 2تفصیلی  لوازم باغبانيبذر و نهال وسم و  01188188

 2تفصیلی  لوازم تنظيف 01188188

 2تفصیلی  لوازم آتش نشاني 01188180

 2تفصیلی  ساير 01188188

 معني هزينه واگذاري خدمات شهري و اداري: فصل چهارم 011888

 1تفصیلی  واگذاری خدمات شهری و اداری: 11ماده  01188188

 2 تفصیلی رفت و روب شهري 01188181

 2تفصیلی  جمع آوري و حمل زباله و نخاله 01188182

 2تفصیلی  دفع پسماندهاي شهري 01188188

 2تفصیلی  هزينه واگذاري ساير خدمات شهري 01188188

 2تفصیلی  هزينه نگهداري سرويس هاي بهداشتي 01188181

 2تفصیلی  مبارزه با جانوران مضر شهري 01188188

 2تفصیلی  ري خدمات اداريهزينه واگذا 01188188

 2تفصیلی  هزينه هاي امور فرهنگي، مذهبي و هنري 01188180

 2تفصیلی  بازيافت پسماندهاي شهري 01188188

 1تفصیلی  نگهداري فضاي سبز 01188118

 2تفصیلی  نگهداري مبلمان شهري 01188111

 2تفصیلی  ها نگهداري و امور آرامستان 01188112

 2تفصیلی  وبي و نگهداري کانالها، قنوات، مسيلها و انهارالير 01188118

 2تفصیلی  ريزي معابر برف روبي و شن 01188118
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 2تفصیلی  نگهداري پارکينگ ها 01188111

 نوع حساب فصل هزينه اي 7 کد حساب 

 2تفصیلی  نگهداري پل هاي عابر پياده و مسير هاي ويژه دوچرخه سواري   01188118

 2تفصیلی  نگهداري تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، شناسايي و تعيين مسير 01188118

 2تفصیلی  ها ها و اتوبوس تعميرات و نگهداري ايستگاه 01188110

 2تفصیلی  هاي فرهنگي و هنري و مراکز حمايتي نگهداري مجتمع 01188118

 معني هزینه های استفاده از اموال و دارائی: فصل پنجم 011188

 1تفصیلی  اجاره هبا و كرايه: 12ماده  01118188

 2تفصیلی  اجاره ساختمان 01118181

 2تفصیلی  اجاره زمين 01118182

 2تفصیلی  کرايه وسائط نقليه 01118188

 2تفصیلی  رفت و روب -کرايه ماشين آالت خدمات شهري  01118188

 1تفصیلی  کرايه ماشين آالت فضاي سبز 01118181

 2تفصیلی  کرايه ماشين آالت جمع آوري و حمل زباله و پسماند 01118188

 2تفصیلی  ساير کرايه ماشين آالت 01118188

 2تفصیلی  هزينه بيمه دارائيها 01118180

 2تفصیلی  ساير 01118188

 1تفصیلی  هزینه استهالک دارایی های ثابت: 18ماده  01118288

 2تفصیلی  استهالک ساختمان 01118281

 2تفصیلی  استهالک تاسيسات 01118282

 2تفصیلی  استهالک اثاثه و منصوبات 01118288

 2تفصیلی  استهالک و سايط نقليه 01118288

 1تفصیلی  استهالک ماشين آالت و تجهيزات 01118281

 1تفصیلی  ها و تسهيالت سود و كارمزد وام: 18ماده  01118888
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 2تفصیلی  يافتي داخليبازپرداخت اقساط وامهاي در 01118881

 نوع حساب فصل هزينه اي 7 کد حساب 

 1تفصیلی  بازپرداخت اقساط وامهاي دريافتي خارجي 01118882

 2تفصیلی  جرايم و هزينه هاي ديرکرد 01118888

 2تفصیلی  سود و کارمزد وام هاي داخلي 01118888

 2تفصیلی  سود و کارمزد وام هاي خارجي 01118881

 2تفصیلی  سود اوراق مشارکت 01118888

 2تفصیلی  سود ساير اوراق 01118888

 2تفصیلی  ساير 01118880

 معني یارانه ها و کمک های بالعوض : فصل ششم 011888

 1تفصیلی  یارانه ها: 11ماده  0118818

 2تفصیلی  يارانه بليط 01188181

 1تفصیلی  يارانه خريد اتوبوس و ميني بوس  01188182

 1تفصیلی  كمك به خبش عمومي: 18ماده  01188288

 2تفصیلی  کمک به بودجه شوراي اسالمي شهر 01188281

 2تفصیلی  قانون نوسازي% 11تامين اعتبارات اجراي قانون نوسازي از محل درآمد  01188282

 2تفصیلی  کمک به کتابخانه ها 01188288

 2تفصیلی  بهکمک به خسارت ديدگان حوادث غير مترق 01188288

 2تفصیلی  کمک به سازمان اتوبوسراني و ميني بوسراني 01188281

 1تفصیلی  کمک به سامانه قطار شهري 01188288

 2تفصیلی  کمک به سازمان آتش نشاني 01188288

 2تفصیلی  کمک به ساير موسسات وابسته و سازمان ها 01188280

 2تفصیلی  رساماندهي و کمک به اقشار آسيب پذي 01188288

 1تفصیلی  کمک به توسعه و تجهيزات ورزش هاي همگاني 01188218
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 2تفصیلی  کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري  01188211

 نوع حساب فصل هزينه اي 7 کد حساب 

 2تفصیلی  (NGO)کمک به سازمانهاي مردم نهاد  01188212

 2تفصیلی  ساير 01188218

 1تفصیلی  خبش خصوصيكمك به : 18ماده  01188888

 1تفصیلی  کمک به موسسات خصوصي و اشخاص 01188881

 2تفصیلی  هدايا و پرداختهاي تشويقي 01188882

 2تفصیلی  کمکها و اعانات به مستمندان 01188888

 2تفصیلی  کفن و دفن اموات بالصاحب 01188888

 2تفصیلی  ساير 01188881

 نيمع سایر هزینه ها-فصل هفتم 011888

 1تفصیلی  ديون: 10ماده  01188188

 2تفصیلی  ديون با محل 01188181

 2تفصیلی  فوق العاده عمران شهردار -ديون با محل  01188182

 2تفصیلی  ديون بالمحل 01188188

 1تفصیلی  هزینه کاهش ارزش دارایی: 18ماده 01188288

 2تفصیلی  هزينه مطالبات مشکوک الوصول 01188281

 2تفصیلی  هزينه کاهش ارزش سرمايه گذاريها 01188282

 2تفصیلی  هزينه کاهش ارزش موجوديهاي مواد و کاال 01188288

 2تفصیلی  ساير 01188288

 1تفصیلی  ساير: 28ماده  01188888

 2تفصیلی  اقالم غيرمترقبه 01188881

 2تفصیلی  هزينه جبران خسارات 01188882

 2تفصیلی  ضاييآراء محکوميت ق 01188888
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 سرفصل هاي معين و تفصيلي حساب كل هزينه هاي عمراني

 1تفصیلی معین کل گروه

 پروژه طراحي و احداث مراكز انباشت و بازيافت زباله عمراني هزينه ها

 پروژه هاي خمصوص زباله خريد سطل    

 پروژه طراحي و احداث فضای سبز     

 پروژه ي فضاي سبزهاي آبرسان طراحي و اجراي شبكه    

 پروژه طرح احداث پاركها و تاسیسات میادین    

 پروژه اجياد و توسعه شبكه روشنائي    

 پروژه هتيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيين و اطالع رسانی    

 پروژه ساماندهي ميادين و معابر شهر    

 پروژه طرح اجرا و نصب مبلمان شهري    

 پروژه امور کشتارگاه ها كمك به توسعه    

 پروژه احداث، توسعه و نگهداری سرويس های هبداشتی عمومی    

 پروژه ها احداث و توسعه آرامستان    

 پروژه مرمت و بازسازي بافتهاي فرسوده    
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 1تفصیلی معین کل گروه

 پروژه حفظ و نوسازي اماكن تارخيي عمراني هزينه ها

 پروژه راکز استقرار صنايع مزاحماحداث و آماده سازی م    

 پروژه اندازي مراكز خريد و فروش خودرو احداث و راه    

 پروژه احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهري    

 پروژه احداث، ساخت و بازسازي كاناهلا و قنوات    

 پروژه احداث و هبسازي مسيلهاي داخل شهري    

 پروژه وشش اهناراحداث، بازسازي و پ    

 پروژه زهكشي و حفر چاههاي جذبي    

 پروژه طرح سيل بند وسیل برگردان ودیوارساحلی     

 پروژه لکه گريی و ترميم آسفالت و ابنيه    

 پروژه نصب و ترميم، سنگدال، جداول و رفوژها    

 پروژه هاي موجود طراحی و اصالح هندسي معابر و تقاطع    

 پروژه ي و آسفالت معابر موجودزيرساز    

 پروژه اي خيابان هاي حاشيه جتهيز و ساماندهي پاركينگ    

 پروژه احداث و توسعه پاركينگ مكانيزه    
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 1تفصیلی معین کل گروه

 پروژه احداث و توسعه پاركينگ روباز عمراني هزينه ها

 پروژه طراحي و احداث خيابان    

 پروژه هطراحي و احداث بزرگرا    

 پروژه تعريض خيابان ها و معابر    

 پروژه رو طراحي و احداث رمپ و لوپ و پلهاي سواره    

 پروژه سازي زيرساختها و شرياهناي حياتي شهر مقاوم    

 پروژه احداث و تكميل زيرگذر معابر شهري    

 پروژه احداث مسريهاي ويژه دوچرخه    

 پروژه يادهطراحي و احداث پل عابر پ    

 پروژه روها احداث و هبسازي پياده    

 پروژه ها و رفوژ معابر گذاري در اطراف ميادين و تقاطع نرده    

 پروژه احداث زيرگذر عابر پياده    

    
كنرتل )احداث، توسعه و هبسازي مراکز مكانيزه كنرتل ترافيك 

 (هومشند
 پروژه
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 1تفصیلی معین کل گروه

 پروژه هاي سنجش آلودگي هوا توسعه ايستگاه نيعمرا هزينه ها

 پروژه نصب تابلوهاي راهنمايي و رانندگی، شناسايي و تعيني مسري    

 پروژه ها و خريد اتوبوس احداث خطوط ويژه، ايستگاه    

 پروژه تعمريات و بازسازی توقفگاههاي اتوبوس    

 پروژه کمک به احداث و توسعه ترمينال های برون شهری    

 پروژه احداث و توسعه پايانه های شهری    

 پروژه احداث ايستگاه های قطار شهری    

 پروژه احداث خطوط قطار شهری     

 پروژه خريد ناوگان قطار شهری    

 پروژه کمک به احداث اماکن ورزشی    

 پروژه هاي عمومي كمك به جتهيز و مرمت كتاخبانه    

 روژهپ مميزي امالك    

 پروژه تفصيلي/جامع/هتيه طرح هاي هادي    
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 1تفصیلی معین کل گروه

 پروژه رساني اجياد مراكز و سيستمهاي اطالع عمراني هزينه ها

    
هاي  هتيه و توليد سخت افزارها، نرم افزارها و شبكه

 كامپيوتري
 پروژه

 پروژه پروژه هاي سرمايه گذاري    

 پروژه زاایجاد واحد های درآمد     

 پروژه ديون پروژه هاي عمراني    

 پروژه آراء حمكوميت قضايي    



 نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

 

153 

 

 
 
 
 

 : گروه حسابهاي انتظامي شامل حسابهاي کل به شرح ذيل مي باشند
 حساب انتظامي  -
 طرف حساب انتظامي  -
 : اموال عمومي  با معينهاي زير -

 سرويسهاي بهداشتي   -پارکينگ روباز -پارکها -پل ها  -کوچه ها و معابر -ميادين  -انهار و رودخانه ها  -خيابانها

 کنترل اموال عمومي *
 .ر مي گيرندقرا( سمت چپ ترازنامه ) وحساب بدهي ها ( سمت راست ترازنامه ) حسابهاي فوق جزء حسابهاي آماري بوده و در ترازنامه در ذيل حساب دارائيها 

 

 تعريف

 
 عنوان شماره

 حسابهاي انتظامي  9 گروه حساب


