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  اسمه تعاليب
 

 ذيحسابي و اداره كل امور مالي 

 اداره كل امور مالي 

 ذيحسابي 

 امور مالي 

  

 با سالم و احترام

هـاي جديـد    قانون محاسبات عمومي كشور، به پيوست فهرست مدارك و نمونـه فـرم  ) 128(در اجراي ماده      
هـاي اجرايـي كـه طـي      دستگاه اي رمايهتملك داراييهاي سهاي مالي نهايي اعتبارات  صورتموردنياز در تهيه 

به تاييد ديوان محاسبات كشور رسيده است براي اجـراء و اسـتفاده در    26/6/90مورخ  177/40300نامه شماره 
 .شود هاي مالي ياد شده ابالغ مي تهيه صورت

هاي مالي  رتقانون محاسبات عمومي كشور نسخه اول صو) 95(مقتضي است كليه ذيحسابان به استناد ماده      
قانون ديوان محاسبات كشور بـه آن ديـوان و نسـخه    ) 39(نهايي را به همراه مدارك مورد اشاره در اجراي ماده 

) 10(موضوع بند (هاي مندرج در تراز عمليات  بدون ضميمه نمودن صورت ريز هر يك از سرفصلدوم را 
هـاي حسـابداري و در اسـتان بـه      و روشهـا   در مركز به اداره كل هماهنگي و تلفيق حسـاب  )فهرست پيوست

 .سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذيربط ارسال نمايند

 

  اله اكرميسيدرحمت
  دار كل كشور معاون نظارت مالي و خزانه

  

 رونوشت: 
 هاي اجرايي ه وصول صورتهاي مالي دستگادر راستاي اصالح فرآيند  -وزير محترم امور اقتصادي و دارايي  - الدين حسيني جناب آقاي دكتر سيد شمس   -

 .براي استحضار 

 .صفحه فهرست مدارك و فرمهاي خالصه عملكرد هجدهاالشاره براي اطالع و اقدام الزم به انضمام  ديوان محاسبات كشور بازگشت به نامه فوق   -

هاي اجرايي مستقر در استان و ساير واحدهاي ذيربط، به  گاهبراي اطالع و ابالغ به ذيحسابي دست    سازمان امور اقتصادي و دارايي استان    -
رساني اداره كل هماهنگي و تلفيق حسابها و  الذكر از پايگاه اطالع صفحه فهرست مدارك و فرمهاي خالصه عملكرد، ضمناً تصوير موارد فوق هجدهانضمام 

 .اشدب قابل دريافت مي http://Tamarkoz.mefa.irروشهاي حسابداري به نشاني 

 . صفحه فهرست مدارك و فرمهاي خالصه عملكرد هجدهاداره كل نظارت بر ذيحسابيها براي اطالع به انضمام    -

 .صفحه فهرست مدارك و فرمهاي خالصه عملكرد هجدهاداره كل نظارت براجراي بودجه براي اطالع به انضمام    -

 .ست مدارك و فرمهاي خالصه عملكردصفحه فهر هجدهاداره كل خزانه براي اطالع به انضمام    -

  .صفحه فهرست مدارك و فرمهاي خالصه عملكرد هجدهاداره كل هماهنگي و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري به همراه سابقه به انضمام     -
  






































