بسمٍ تعالی
ضمیمٍ 1

فشم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجشایی
 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

ًام دستگاُ اجشایی :اداسٌ کل امًس اقتصادی ي داسایی آرسبایجان غشبی

خذهت

 -3اسائِ

تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي ساالنه كل كشور و اصالحيه آن

دٌّذُ

11111111111

ًام دستگاُ هادس :يصاست امًس اقتصادی ي داسایی

ششح خذهت

ایه فشآیىذ بشای اسائٍ خذمت بٍ دستگاَُای اجشایی است کٍ بٍ وحًی اص اوحا اص بًدجٍ عمًمی کل کشوًس
استفادٌ میکىىذ.دس ایه فشآیىذ بٍ صحت صًستحساب اسسالی اص لحاظ تطابق بوا قواوًن محاسواات عموًمی
کشًس ي دستًسالعمل َای يصاست داسایی ي سایش قوًاویه ي مروشسات مشبً وٍ سسویذیی مویشوًد موذاس
پیًستی مًسد ویاص جُت تطایق با محتًی صًستحساب بشسسی میشًد دس صًستی کٍ مذاس
دسخًاست تکمیل مذاس

واقص باشوذ

ي دس صًستی کٍ اشتااَی دس ثات یا ا العات صًستحساب مًجًد باشذ بوٍ اداسٌ

مشبً ٍ تزکش دادٌ میشًد تا وسات بٍ اصالح آن اقذام ومایىذ دس صًستی کٍ تا مُلت مرشس وسوات بوٍ سفو
وًاقص اقذام وگشدد اداسٌ مشبً ٍ بٍ عىًان حساب وذادٌ بٍ دستگاَُای مشتاط معشفی مییشدد.

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C

کلیٍ دستگاَای اجشایی کٍ اص بًدجٍ عمًمی کل

خذهت تِ کسة ٍ کاس()G B

 -4هشخصات خذهت

خذهت تِ دیگشدستگاُّای

کشًس استفادٌ میکىىذ.

دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

تصذی گشی
هٌغقِ ای
آهَصش

سالهت

هالیات

تیوِ

اصدٍاج

استاًی

شْشی

سٍستایی

کسة ٍ

تاهیياجتواعی

ثثت هالکیت

کاس
تاسیسات شْشی

تاصًشستگی

ٍفات

هذاسک ٍ

سایش

گَاّیٌاهِّا

تقاضای گیشًذُ خذهت

ًحَُ آغاص خذهت

تشخیص دستگاُ
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت

سخذاد سٍیذادی هشخص

فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :

صًستحساب ماَاوٍ ي وُایی اعتااسات َضیىٍ ي تملک داساییُای سشمایٍ ای – تاییذیٍ َای مشبً ٍ – فشمُای
عملکشد – مًافرتىامٍ ي تخصیص ساصمان مذیشیت  -ي سایش پیًستُای مًسویاص
قاوًن محاساات عمًمی-قاوًن بًدجٍ کل کشًس -دستًسالعمل حسابذاسی يصاست داسایی

خذهت گیشًذگاى دس :هاُ

فصل

سال

گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ

 3سيص

خذهت:
تَاتش

یکثاس تشای ّویشِ

یکثاس دس :هاُ

فصل

سال

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)
تِ خذهت گیشًذگاى

هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

-

-

-

-

-

-

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www.tamarkoz.mefa.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی
اص آى:
هشاحل خذهت

ًَع اسائِ
الکتشًٍیکی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست

هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی
غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP

پست الکتشًٍیک

سایش (تارکشًحَُ دستشسی)

رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

پیام کَتاُ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

هشاجعِ

هشحلِ تَلیذ خذهت

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

الکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

الکتشًٍیکی

یا استثاط تا دیگش

سساًِ استثاعی خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) ساهاًِ سٌاها

-

-

-

-

-

-

-

-

(تاًکْای اعالعاتی) دسدستگاُ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاُّای دیگش

-

-

-

-

-

-

-

-

-1
-2
-3
....

تشخظ

-

-

-

ّضیٌِ)

online

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَست

الکتشًٍیکی
دستِای

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

پشداخت

فشایٌذّای خذهت

استعالم الکتشًٍیکی

استعالم غیش
الکتشًٍیکی

اگشاستعالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استعالم تَسظ:
Batch

ًام دستگاُ دیگش

 -9عٌاٍیي

سایش:

شْشستاًی

تشخظ

 -7استثاط خذهت تاسایشساهاًِّا

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

online

رکش ضشٍست

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

دستِای

هشاجعِ حضَسی

جْت احشاص اصالت فشد

(Batch
)

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
د ستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

شريع

ادارٌ مربًطٍ

ارسال صورتحساب دستگاههای اجرایی

دبیرخاوٍ

دریافت توسط دبیرخانه و ارجاع به
هؼاونت نظارت هالی

معايوت وظارت مالی

ارجاع به اداره هواهنگی و تلفیق

ادارٌ َماَىگی ي تلفیق

تفکیک و ارجاع به حسابرس ذیربط

ادارٌ َماَىگی ي تلفیق

اػالم وصول

بلی
حسابرسی
خیر
ادارٌ َماَىگی ي تلفیق

تالش برای رفغ نقص

خیر

بررسی ایرادات رفغ
شدٌ

ادارٌ َماَىگی ي تلفیق

ثبت در سیستن

بلی
ادارٌ َماَىگی ي تلفیق

پایان

ارجاع به اداره هربوطه برای رفغ نقص

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
صالح الدیه محمًدی

تلفي
84383913

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:
ادارٌ َماَىگی ي تلفیق حسابُا

