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هبانم خدا
ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...
اداره کل امور مالی ...
ذیحسابی ...
امور مالی ...

سالم علیکم
برابر ماده ( )6آییننامه اجرایی تبصره بند ( )1ماده ( )66قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ماالی
دولت ( )6موضوع تصویبنامه شماره /19111ت96925ها مورخ  1219/26/16هیاات محرارو وزیاران (کاه مقارر مایدارد
"ذیحسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه بندی ( کدینگ ) یکپارچه نظام حساابداری بشا

عمومی ابالغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور مورد تایید دیوان محاسبات کشاور اساتفادن نمایناد ") ،تمااو
دسرگاههای اجرایی مشمول مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی خود را با رعایت دقیق ساوو تفصایلی
حسابها (بر اساس نظاو حسابداری بخش عمومی ابالغ شده توسط این معاونت) در سامانه نظارت آنی معاونت نظارتمالی و
خزانهداری کل کشور (سناما) درج نمایند .بر این اساس ،الزاو یادشده در ارایه صورتحساب دریافت و پرداخات نهاایی ساال
 1211واحدهای گزارشگر پیشبینی گردیده است.
لذا ،به منظور آشنایی تمااو واحادهای گزارشاگر (از جملاه دانشاگاه هاا ،موسساات آموزشای و پ،وهشای ،لار تملا
داراییهای سرمایهای شرکتهای دولری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولری) با کنررلهای منظاور شاده در ارتباا باا
سوو تفصیلی حساب در این سامانه و پیشگیری از مشکالت احرمالی در ارسال صورتحسااب دریافات و پرداخات نهاایی،
امکان بارگذاری تراز ماهانه بهمن و اسفند سال  1211به صورت آزمایشی در سامانه مزبور ایجاد شده است.
سید رحمت ا ...اکرمی
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
رونوشت:

-

اداره کل امور اقرصادی و دارایی اسران  .....برای آگاهی و اقداو الزو.
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی برای آگاهی و اقداو الزو.
اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برای آگاهی.
اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری برای درج در سوابق.
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